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RESUMO 

 

MODELAGEM DE NÚCLEOS MAGNÉTICOS NÃO LINEARES BASEADO EM 

DADOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste trabalho é apresentada uma pesquisa sobre o comportamento de um núcleo 

nanocristalino com forma toroidal, com base em dados experimentais. Sendo 

realizada a partir do estudo de um modelo matemático utilizando a tangente 

hiperbólica e as equações de Maxwell, que demostra ser útil e capaz de caracterizar 

os parâmetros de um núcleo magnético não linear com aproximações. O modelo 

apresentado foi implementado no software Matlab, em que é necessário introduzir as 

propriedades do núcleo para prever as características de um dispositivo captador de 

energia com uma potência desejada. A ferramenta computacional implementada 

pode determinar o comportamento das grandezas magnéticas e elétricas do núcleo. 

As simulações obtidas foram comparadas com resultados experimentais a fim de 

validar a modelagem utilizada. 

 

Palavras-chave: Núcleo Magnético; Modelagem matemática; Captação de energia. 



 

 

ABSTRACT 

 

NONLINEAR MAGNETIC CORE MODELING BASED ON EXPERIMENTAL DATA 

 
This work presents a study of the behavior of a nanocrystalline core with toroidal 

shape based on experimental data where a mathematical model basic on hyperbolic 

tangent and Maxwell's equations is used, and is demonstrated useful and able to 

characterize the parameters of the nonlinear magnetic core with some level of 

precision. The model presented was run on Matlab software, which is needed to 

introduce the core properties to predict the characteristics of the desired energy 

harvester considering a specified power. The resulted computational tool can be 

used to determine the behavior of magnetic and electrical parameters of the core. 

The obtained simulations were compared with experimental results to validate the 

modeling used. 

 

Keywords: Magnetic core; Mathematical model; Energy harvesting.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 É de conhecimento comum que históricamento o homem faz uso dos 

fenômenos da natureza como fonte energética para as aplicações existentes na 

sociedade, na agricultara a energia solar é utilizada para secar os grãos, pequena 

quedas dágua servem para mover moendas na fabricação de farinha ou café em pó. 

Com o apareciemento dispositivos de baixo consumo é possível fazer uso de fonte 

energética dispesas, presentes nas cidades e no meio ambiente.Como alternativa de 

fonte energética tem sido proposta e estudada para complementar ou até mesmo 

substituir as fontes de duração finita, a técnica da colheita de energia.Diante da 

grande diversidade de opções de energias disponíveis, é importante destacar que a 

aplicação e o ambiente a ser instalado, geralmente define a fonte a ser utilizada. Os 

campos eletromagnéticos estão se tornando uma fonte viável para colheita de 

energia, embora não seja uma fonte natural de energia disponível, pois ocorre em 

torno de linhas de distribuição de energia existentes (TARTAGNI, 2009). 

 Na recuperação de energia por meio de indução magnética, um dispositivo 

capta o campo magnético gerado por uma corrente elétrica alternada em um 

condutor, transformando-o em energia elétrica para alimentação dos dispositivos 

autônomos. Esses dispositivos de captação de energia por indução magnética são 

formados por núcleos magnéticos de alta permeabilidade e, em geral, no formato 

toroidal em um ou vários enrolamentos condutores (MORAES JÚNIOR, 2013). 

 Na literatura, há vários tipos de materiais que podem ser usados nos 

núcleos, por exemplo, ferrite, ligas nanocristalinas, algumas ligas compostas, pó de 

ferro, entre outros, possuindo características magnéticas diferentes, tais como, 

perdas magnéticas, permeabilidade e coercividade. Dessa forma, dependendo do 

material, é possível obter diferentes valores de permeabilidade magnética que 

influenciam diretamente na capacidade de captação de fluxo magnético. Após a 

captação de energia existem, circuitos condicionadores de potência (retificadores, 

filtros e/ou reguladores) a fim de realizar o devido tratamento da energia capturada 

(LÓPEZ, 2011). 
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 A modelagem matemática propicia a compreensão das relações entre as 

variáveis envolvidas no sistema, e prevê as situações de operação. Entre os 

modelos de histerese para substâncias magnéticas disponíveis, o mais conhecido e 

comumente utilizado ainda é o modelo geométrico proposto por Ferenc Preisach em 

1935 (PREISACH, 1935). Embora vários autores tenham sugerido algumas 

modificações para diferentes aplicações (DELLA TORRE, 1999) (ID, 2003),o modelo 

geométrico ainda permanece como o modelo dominante de histerese no nosso 

tempo. As versões modificadas incluem a clássica, estática, dinâmica, de estado 

independente, de estado dependente, reversível, vetorial, entre outras. A grande 

desvantagem destes modelos se dá pela necessidade do uso de métodos numéricos 

que impõem uma carga computacional grande para gerar a histerese (ALMEIDA et 

al., 2003). 

 Neste contexto, a presente pesquisa fundamenta-se no estudo de um 

modelo matemático que possa prever os parâmetros na construção de um captador 

de energia eletromagnética ou a representação de um existente, o qual possui 

estrutura similar a um transformador de corrente, que capta o campo magnético 

gerado em torno das linhas da rede elétrica de distribuição, e converte em energia 

elétrica.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 O trabalho propõe o estudo de técnicas de modelagem de núcleos 

magnéticos não lineares com a finalidade de modelar um transdutor eletromagnético 

para captação de energia em linhas de transmissão ou distribuição, com base em 

dados experimentais, obtidos a partir de uma plataforma de emulação de uma linha 

de potência.  

1.2.2 Objetivos Especificos 

 Obter dados experimentais da curva de histerese, tensão e corrente de saída 

do núcleo magnético; 
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 Utilizar um modelo analítico que possa prever o comportamento de um 

transdutor eletromagnético a partir do valor da corrente no primário e 

características do núcleo magnético;  

 Obter resultados de simulações, comparar com os resultados experimentais e 

adaptar as equações matemáticas ao algoritmo proposto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica dos assuntos 

relacionados ao tema da pesquisa. Define-se sistemas eletrônicos energeticamente 

autônomo, uma breve explicação sobre colheita de energia e materiais magnéticos. 

2.1 SISTEMAS ELETRÔNICOS ENERGETICAMENTE AUTÔNOMOS  

 Um sistema eletrônico energeticamente autônomo se caracteriza por operar 

ou se comunicar com outros dispositivos recebendo, fornecendo ou tratando 

informações sem que esteja conectado a uma fonte de alimentação. Na Figura 2.1 é 

ilustrada a sua estrutura, que pode ser subdividida em geração, conversão e 

otimização, e consumo de energia (TARTAGNI, 2009). 

FIGURA 2.1: ESTRUTURA DE UM SISTEMA ELETRÔNICO ENERGETICAMENTE EFICIENTE1. 

 

 A geração de energia pode ser representada por colheita de energia ou 

fontes de energia. A colheita de energia é definida por um dispositivo ou sistema que 

pode captar energia de fontes correlatas ou não, por meio da diferença de 

temperatura, radiação da luz, campos eletromagneticos, energia cinética, entre 

outros (MORAES JÚNIOR, 2013).  

 As fontes de energia são representadas por elementos armazenadores de 

energia, tais como baterias e capacitores, que podem acumular a energia em 

excesso da colheita e fornecer ao sistema quando necessário.   

                                            

1 Fonte: Adaptado de (TARTAGNI, 2009). 
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 A conversão e otimização de energia apresenta dois aspectos a serem 

considerados, uma fonte de colheita de energia deve coexistir com as demais pré-

existentes e deve ser projetada de forma a converter e disponibilizar a maior 

quantidade de energia possível para a etapa de consumo de energia, que está 

relacionada a aquisição, armazenamento e transmissão de dados (TARTAGNI, 

2009). 

 A redução do consumo de energia em sistemas eletrônicos, o aumento da 

capacidade em fontes de armazenamento e da eficiência de conversão tem 

impulsionado o desenvolvimento de sistemas eletrônicos energeticamente eficientes, 

aplicados a dispositivos biomédicos, monitoramento de processos no ambiente 

industrial e a rede de sensores sem fio, composta de vários nós sensores ou 

dispositivos microeletrônicos interconectados, capazes de realizar a aquisição de 

dados, o processamento e a comunicação via rádio frequência, para monitoramento 

remoto (TARTAGNI, 2009).  

 O termo colheita de energia é utilizado para descrever a transformação de 

energia ambiente não utilizável (vibracional, eólica, térmica, solar) em energia 

elétrica utilizável (BELHORA, et al., 2012). Nos últimos anos, o termo colheita de 

energia tem sido utilizado em uma vasta classe de aplicações, por meio do uso de 

materiais piezelétricos, painéis fotovoltaicos, indução magnética, entre outros. Sendo 

feito em pequenas densidades de energia elétrica para armazenagem e uso em 

dispositivos de baixo consumo, ou seja, se refere ao processo pelo qual a energia no 

ambiente é convertida em eletricidade para abastecer pequenos dispositivos 

tornando-os autossuficientes (LÓPEZ, 2011). 

 Atualmente, experiências e demonstrações encontradas na colheita de 

energia são várias e podem ser integradas em diversas áreas, tais como, medicina, 

meios de transporte, meios de comunicação, eletrônica, aplicações militares 

(FERNANDES, 2012). 

 Os sistemas de colheita de energia são formados por quatro etapas 

principais: a fonte de energia, geralmente dispersa no ambiente; um transdutor 

projetado de acordo com a fonte a ser convertida; um circuito de condicionamento e 

amazenamento de energia, e por fim, estas etapas atendem as especificações 

impostas pela carga a ser alimentada (SANTOS, 2015). Na Figura 2.2 estão 

representados as etapas de um sistema típico de colheita.  
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FIGURA 2.2: SISTEMA DE COLHEITA DE ENERGIA2. 

 

 Os campos eletromagnéticos estão se tornando uma fonte viável para 

colheita de energia, embora não seja uma fonte natural de energia disponível, pois 

ocorre em torno de linhas de transmissão e distribuição da rede elétrica existentes, 

tem se pesquisado como uma fonte alternativa para aplicações em colheita de 

energia (SANTOS, 2015). 

 De acordo com a Lei de Faraday, se um ímã móvel atravessar uma bobina 

fixa é possível obter uma variação de fluxo magnético, induzindo desta forma uma 

corrente elétrica (SORDIASHIE, 2012). Dispositivos para colheita de energia que 

converte energia do ambiente por indução magnética em energia elétrica têm atraído 

muito interesse em diversos setores. 

 De acordo com Sudevalayam e Kulkarni (2011), a energia proveniente de 

fontes externas do ambiente podem ser colhidas para suprir em parte ou na 

totalidade, os sistemas de colheita de energia. Segundo o mesmo, a técnica mais 

difundida e popular para a colheita de energia do ambiente é converter a energia 

solar em energia elétrica. 

2.2 ESTADO DA ARTE 

 Devido à demanda crescente no setor de energia mundial, trabalhos de 

pesquisas estão sendo realizados e fundamentados em novas alternativas de 

captação de energia. Na colheita de energia, os captadores são capazes de colher a 

energia proveniente do meio ambiente na ordem de micro a miliwatts, que pode ser 

suficiente para alguns sensores e sistemas microeletrônicos de baixo consumo ou 

                                            

2 Fonte: Adaptado de (SORDIASHIE, 2012). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

22 

que podem ser executados em condições de baixa potência (MINERO-RE, 

VENTURA, et al., 2012). 

 Tashiro et al., (2011) descreve um captador de energia por meio de indução 

magnética em uma rede elétrica de distribuição, utilizando um protótipo para validar 

os resultados teóricos. O resultado do nível de potência atingido foi de 1 mW para o 

núcleo de ar e 6,32 mW para o núcleo de ferro submetido a um campo magnético de 

21,2 µT a 60 Hz. 

 Zhao et al., (2012) apresenta um sistema de captação de energia do campo 

eletrostático criado por meio da linha de energia, com resultados experimentais 

obtidos em laboratório por meio de um protótipo. O sistema pode captar energia 

suficiente para alimentar um dispositivo sensor de até 16 mW. 

 Wang et al. (2014) estuda um método de colheita de energia utilizando um 

transformador de corrente, com um circuito de ressonância aplicado em um sistema 

de monitoramento nas linhas de alta tensão. O método aplica o capacitor de 

ressonância auxiliando no crescimento da tensão induzida e a potência de saída do 

transdutor.  

 Em Maldonado (2015), é descrita uma metodologia para avaliar as 

características magnéticas dos materiais, utilizando um circuito RC e alguns 

dispositivos, são obtidas as curvas de histerese. A partir destas curvas e com a 

fundamentação teórica, é possível determinar os parâmetros elétricos e magneticos 

de um dispositivo, como perdas e eficiência energética, fornecendo uma visão 

qualitativa e auxiliando a compreensão de fenômenos eletromagnéticos no projeto 

de máquinas elétricas e transformadores. 

 Santos (2015) desenvolveu um sistema eletrônico energeticamente 

autônomo para alimentar cargas resistivas de baixo consumo, no qual utiliza como 

fonte de alimentação colheita de energia por indução magnética, através da 

captação da energia dispersa em torno de linhas de distribuição. 

 Vieira (2015) apresenta o desenvolvimento e caracterização de um núcleo 

de pó de ferro, e a utilização desse núcleo como captador em um processo de 

colheita de energia por indução. 
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2.3 MATERIAIS MAGNÉTICOS 

 No processo de colheita de energia por indução magnética são utilizados 

dispositivos formados por material magnético. Para classificar os materiais 

magnéticos normalmente usa-se a susceptibilidade 𝜒𝑚, e a permeabilidade 

magnética relativa (µ𝑟) (SPALDIN, 2010).   

 No modelo de estrutura de um átomo, os movimentos dos elétrons podem 

ser simulados como um laço de corrente elementar tendo um dipolo magnético 

associado, onde o laço de corrente é a unidade elementar do magnetismo, 

conhecido como dipolo magnético, com o momento do dipolo, sendo 𝜙 o fluxo 

através de um dipolo de comprimento 𝑙, expresso por Koltermann (2015): 

𝑚 =
𝜙𝑙

𝜇0
 

(2.1) 

 O campo magnético produzido pelo laço elementar de corrente 𝐼𝑖, 

considerando que envolve uma superfície 𝑑𝑠𝑖, sendo 𝑖 = 1, 2, 3 … 𝑛, é representado 

pelo momento magnético 𝑚𝑖 (KOLTERMANN, 2015): 

𝑚𝑖 = 𝑑𝑠𝑖𝐼𝑖 (2.2) 

 O momento magnético total em um átomo é dado pela soma vetorial de 

todos os momentos magnéticos individuais originados pelos movimentos dos 

elétrons e do núcleo: 

𝑚 = ∑ 𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(2.3) 

 O vetor de magnetização 𝑀, dado em 𝐴/𝑚, é definido como a densidade 

volumétrica de momento magnético do material, sendo definido para um volume ∆𝑉 

como (2.4): 

𝑀 = lim
∆𝑉→0

1

∆𝑉
∑ 𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(2.4) 
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 Em um solenoide com núcleo de ar, área 𝑆 e raio 𝑅, com 𝑁 espiras e 

comprimento médio 𝑙, ao ser estabelecida uma corrente 𝐼 nos terminais dos 

enrolamentos, será originado um campo magnético 𝐻 dado por (2.5): 

𝐻 =
𝑁𝐼

𝑙
 

(2.5) 

 Com indução magnética resultante igual a (2.6): 

𝐵0 = 𝜇0

𝑁𝐼

𝑙
= 𝜇0𝐻 

(2.6) 

em que, 

µ0: permeabilidade do vácuo, dada por 4𝜋 𝑥 10−7 𝐻/𝑚; 

𝐵0: indução magnética (𝑇); 

𝐻: intensidade de campo magnético (
𝐴

𝑚
). 

 Substituindo o núcleo de ar por um de ferro com mesmo raio e área de 

seção, mantendo-se o mesmo número de espiras, a indução magnética resultante, a 

partir da mesma corrente 𝐼 nos terminais, possui um valor maior do que o obtido 

anteriormente, dado por (2.7): 

𝐵𝑓 = 𝜇
𝑁𝐼

𝑙
= 𝜇0𝑀 

(2.7) 

 Portanto a indução magnética consiste de duas contribuições, uma do 

campo magnético imposto e outra da magnetização 𝑀 do material: 

𝐵 = 𝐵0 + 𝐵𝑓 = 𝜇0(𝐻 + 𝑀) (2.8) 

 O campo magnético 𝐻 é gerado por meio de fontes externas, enquanto que 

a magnetização 𝑀 é obtida pelos movimentos das partículas subatômicas da 

estrutura da matéria. A resposta ou sensibilidade de um material a um campo 

magnético aplicado é a susceptibilidade magnética 𝜒𝑚, dada pela relação entre 𝑀 e 

𝐻 para materiais lineares em (2.9): 

𝜒𝑚 =
𝑀

𝐻
 

(2.9) 
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 Substituindo (2.9) em (2.8), 

𝐵 = 𝜇0(1 + 𝜒𝑚)𝐻 (2.10) 

 ou, 

𝐵 = 𝜇𝐻 = 𝜇𝑟𝜇0𝐻 (2.11) 

 Sendo, 

𝜇𝑟 = 1 + 𝜒𝑚 = 𝜇/𝜇0  (2.12) 

 A grandeza 𝜇 = 𝜇𝑟𝜇0 é a permeabilidade do material dada em 𝐻/𝑚. E 𝜇𝑟 a 

permeabilidade relativa, razão entre a permeabilidade de um determinado material e 

a do espaço livre. As equações (2.9) a (2.12) são válidas apenas para materiais 

lineares e isotrópicos, nos quais a permeabilidade relativa pode ser representada por 

um único valor. 

 De acordo com Batista (2010), os materiais magnéticos são classificados em 

cinco grupos: paramagnéticos, diamagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos 

e ferromagnéticos. 

 Os paramagnéticos, segundo Sadiku (2004), possuem momento de dipolo 

magnético permanente, que se alinham na mesma direção na presença do campo 

magnético, com módulo da magnetização induzida proporcional ao campo. E com a 

ausência desse campo, perdem a característica de magnetização. Alguns materiais 

paramagnéticos são o alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre. Esses materiais 

possuem susceptibilidade magnética, resposta do material a um campo aplicado, 

positiva, entre 10−4 e 10−5, e permeabilidade relativa um pouco maior que a 

unidade. 

 Os diamagnéticos não possuem momento de dipolo magnético permanente 

e na presença de um campo magnético são fracamente magnetizados na direção 

oposta ao campo magnético aplicado, possuem uma susceptibilidade magnética 

negativa e de valor muito pequeno, que resulta numa permeabilidade relativa 

ligeiramente menor que a unidade, tais como o bismuto, o cobre, a prata, o chumbo 

(SADIKU, 2004). 

 Os ferrimagnéticos possuem campos magnéticos atômicos que se orientam 

uns em direção ao campo magnético aplicado e outros na direção oposta, porém as 
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intensidades dos momentos são diferentes e não se cancelam, resultando numa 

magnetização do material, mesmo sem a aplicação de um campo magnético 

(BATISTA, 2010).  

 O alinhamento espontâneo que produz o ferrimagnetismo é completamente 

rompido acima da temperatura de Curie, processo inverso ao característico dos 

materiais ferromagnéticos (MUSSOI, 2007). Os materiais ferrimagnéticos são o 

óxido de ferro (𝐹𝑒3𝑂4) e alguns ferrites. 

 Nos antiferromagnéticos acontece um ordenamento dos domínios 

magnéticos na mesma direção, mas em sentidos opostos, resultando numa 

magnetização nula na ausência de um campo externo. Acima de uma temperatura 

crítica, o material se torna paramagnético (BATISTA, 2010). Os materiais 

antiferromagnéticos são os óxidos de manganês e os óxidos de ferro (𝐹𝑒𝑂). 

 Os ferromagnéticos possuem campos magnéticos atômicos que se alinham 

paralelamente a um campo magnético externo, criando um campo magnético no 

interior do material, tais como o ferro, o cobalto e o níquel (BATISTA, 2010). 

 Esses materiais são fortemente magnetizados por um campo magnético 

externo, retendo uma magnetização residual considerável quando retirado o campo. 

Acima de uma temperatura crítica, denominada temperatura de Curie, o material 

torna-se paramagnético. Sendo não lineares, isto é, a equação (2.11) não se 

verifica, porque a permeabilidade relativa µ𝑟 depende da densidade de fluxo 𝐵 e não 

pode ser representada por um único valor (SADIKU, 2004). 

 O desempenho de um material ferromagnético pode ser avaliado por meio 

da curva de histerese. O modelo de histerese para substâncias magnéticas 

disponíveis mais conhecido e utilizado é o modelo geométrico proposto por Ferenc 

Preisach em 1935. Embora vários autores tenham sugerido algumas modificações 

para diferentes aplicações, o modelo geométrico ainda permanece como o modelo 

dominante de histerese no nosso tempo (DELLA TORRE, 1999) (ID, 2003). 

 A Tabela 2.1 demostra-se a classificação dos materiais magnéticos de 

acordo com a permeabilidade relativa e a susceptibilidade. 
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TABELA 2.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS MAGNÉTICOS3 

Material Magnético Permeabilidade, µ𝒓 Susceptibilidade, 𝝌𝒎 

Diamagnético µ𝑟 <  1 Negativo e 𝜒𝑚 < 1 

Paramagnético µ𝑟 >  1 Positivo e 𝜒𝑚 < 1 

Ferromagnético µ𝑟 ≫  1 Positivo e 𝜒𝑚 ≫ 1 

2.3.1 MAGNETIZAÇÃO E HISTERESE MAGNÉTICA 

 O domínio magnético é a região do cristal onde vários spins de elétrons 

estão orientados em uma mesma direção, formando um vetor de magnetização. 

Esse termo foi utilizado em 1906 por Weiss, como uma hipótese onde a 

magnetização espontânea é igual a magnetização de saturação do domínio e seus 

limites definidos por um campo molecular. No ano de 1949, surgiu a evidência 

experimental do conceito de domínio magnético (WILLIAMS, BORZORTH e 

SHOCKLEY, 1949). 

 Os materiais ferromagnéticos são constituídos por estes domínios formando 

regiões volumétricas microscópicas onde os momentos de dipolo magnético se 

encontram alinhados. A magnitude do campo de magnetização M para um sólido 

como um todo é a soma vetorial das magnetizações de todos os domínios, onde a 

contribuição de cada domínio é ponderada de acordo com a sua fração volumétrica. 

No caso de uma amostra não magnetizada, a soma vetorial ponderada das 

magnetizações de todos os domínios é igual à zero (MALDONADO, 2015). 

 O processo de magnetização do material é realizado pela movimentação e 

rotação dos domínios. Idealmente, a saturação do material é atingida quando os 

spins do material estão alinhados em uma mesma direção, tendo um só sentido para 

os vetores de magnetização de cada domínio (BATISTA, 2010). 

 A histerese pode ser definida como o fenômeno que causa o atraso de 𝐵 em 

relação à 𝐻, de forma que a curva de magnetização e a curva de desmagnetização 

não percorram os mesmos pontos.  

  

                                            

3 Fonte: (SADIKU, 2004). 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

28 

 Uma curva típica está ilustrada na Figura 2.3, inicialmente a amostra está 

desmagnetizada. Aplicando um campo crescente 𝐻, a densidade de fluxo cresce. As 

magnetizações dos domínios vão se alinhando até chegarem à magnetização de 

saturação 𝐵𝑚á𝑥, sendo essa primeira curva denominada curva de primeira 

magnetização. Ao diminuir a intensidade do campo observa-se que ao tocar o eixo 

das ordenadas, a magnetização do material não é nula, o que se explica pelo fato de 

um grande número de domínios estarem alinhados. Neste ponto a amostra possui 

uma magnetização remanente 𝐵𝑟.  

FIGURA 2.3: CURVA DE HISTERESE4. 

 

 Ao inverter o sentido do campo externo, os domínios se reorientam até que a 

amostra fique desmagnetizada no ponto 𝐻𝑐, que representa a coercividade do 

material, onde a magnetização é zero, e o campo coercivo é o campo necessário 

para que a magnetização atinja o valor zero após uma primeira magnetização. 

Continuando a aumentar negativamente o campo aplicado, a magnetização do 

material cresce na direção oposta até atingir a saturação. Depois de saturado no 

sentido inverso ao inicial, aumentando o campo aplicado a magnetização cresce até 

atingir o valor de saturação positiva. A curva de anti-histerese ou magnetização 

inicial é representada pela curva central na Figura 2.3 entre a de magnetização e 

desmagnetização, tendo a força coerciva e a densidade de fluxo residual valor nulo  

(SADIKU, 2004). 

 

                                            

4 Fonte: Autoria própria. 
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3 TRANSDUTOR ELETROMAGNÉTICO E MODELAMENTO DA CURVA DE 
HISTERESE 

 Neste capitulo será discutido aspectos e caracteristícas de um transdutor 

eletromagnético, considerando a não linearidade estimada do núcleo na 

determinação da densidade de fluxo magnético e tensão de saída do transdutor 

aproximada do experimental, e da obtenção da curva de histerese, anti-histerese ou 

magnetização inicial de um material, com base em funções matemáticas que tentam 

modelar a forma de cada laço de histerese, presentes na literatura. 

3.1 TRANSDUTOR ELETROMAGNÉTICO 

 Um transdutor eletromagnético, conforme a Figura 3.1, por meio de núcleos 

de materiais magnéticos pode captar e converter o campo magnético induzido pelo 

fluxo de cargas ao longo de um condutor (ROSCOE, JUDD e FITCH, 2009). 

FIGURA 3.1: REPRESENTAÇÃO DE UM TRANSDUTOR ELETROMAGNÉTICO5. 

 

 A operação de dispositivos eletromagnéticos é regido pela distribuição de 

campos magnéticos, cujo comportamento baseia-se nas equações de Maxwell, que 

serão abordadas a seguir. A integral do fluxo magnético 𝜙 por meio uma superfície 

                                            

5 Fonte: Autoria Própria. 
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fechada 𝑆 é proporcional à carga magnética liquida envolvida por 𝑆. A lei de Gauss 

magnética expressa a nulidade do fluxo magnético líquido que entra ou sai de uma 

superfície fechada, isto equivale a dizer que o fluxo incidente em uma superfície que 

delimita um volume deverá sair por meio de outra região dessa superfície, de forma 

que as linhas de fluxo magnético formem laços fechados, de acordo com (3.1) 

(FITZGERALD, KINGSLEY JR. e UMANS, 2006): 

∮ 𝐵𝑑𝑠 = 0
 

𝑆

 [𝑊𝑏] 
(3.1) 

 O fluxo magnético que atravessa uma superfície aberta 𝑆 é dado por (3.2): 

𝜙 = ∫ 𝐵𝑑𝑠
 

𝑆

 [𝑊𝑏]    
(3.2) 

 A integral de linha da intensidade de campo magnético 𝐻 em torno de um 

caminho fechado é igual a corrente de condução 𝑖 mais a corrente de deslocamento 

𝑖𝑑 envolvida pelo caminho: 

∮ 𝐻𝑑𝑙
 

𝐶

= 𝑖 + 𝑖𝑑  [
𝐴

𝑚
] 

(3.3) 

 A corrente de deslocamento ocorre devido a variação do campo elétrico no 

tempo, e explica a noção de continuidade da corrente através das placas de um 

capacitor. Em baixas frequências 𝑖𝑑 é usualmente desprezível em relação a 𝑖, dessa 

forma: 

∮ 𝐵𝑑𝑠
 

𝑆

= 𝜇𝑖 [𝑇] 
(3.4) 

em que 𝑖 é a corrente total que intercepta uma superfície 𝑆 limitada por uma curva 𝐶. 

 De acordo com a Lei de Faraday a força eletromotriz induzida em uma 

espira estacionária com um contorno 𝐶 devido a uma variação do campo magnético, 

sendo 𝐸 a intensidade de campo elétrico é dada por (3.5), ou seja, a integral de linha 

da intensidade de campo elétrico 𝐸 ao longo de um contorno fechado estacionário 𝐶 

é igual a razão, no tempo, da variação do fluxo magnético na superfície delimitada 

pelo contorno. 
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𝑒 = ∮ 𝐸𝑑𝑠
 

𝐶

= −
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐵𝑑𝑠

 

𝑆

= −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
 [𝑉] 

(3.5) 

 Na Figura 3.2 é ilustrado um circuito magnético, assumindo que o núcleo 

tem uma permeabilidade muito maior do que a do ar (𝜇 ≫ 𝜇0), o fluxo magnético está 

confinado quase completamente no núcleo. As linhas de campo seguem o caminho 

definido pelo núcleo e a densidade de fluxo é uniforme em uma seção reta qualquer, 

já que sua área é uniforme. O núcleo é excitado por um enrolamento de 𝑁 espiras 

conduzindo uma corrente 𝑖. Em uma seção reta de um circuito magnético, como o da 

Figura 3.2, em (3.2) se reduz a (3.6) (FITZGERALD, KINGSLEY JR. e UMANS, 

2006): 

FIGURA 3.2: CIRCUITO MAGNÉTICO COM ENTREFERRO DE AR6. 

 

𝜆 = 𝐵𝑐𝐴𝑐 (3.6) 

em que,  

𝜆: fluxo concatenado no núcleo pelo enrolamento com 𝑁 espiras; 

𝐵𝑐: densidade de fluxo no núcleo; 

𝐴𝑐: área da seção reta do núcleo. 

 Um transdutor eletromagnético se assemelha a um transformador de 

corrente, normalmente utilizado para medição e proteção, que em termos de circuito 

elétrico, possui poucas espiras no primário com uma seção adequada à corrente que 

irá suportar, enquanto a bobina do secundário possui uma quantidade elevada de 

                                            

6 Fonte: Adaptado de FITZGERALD, 2006 
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espiras, transformando uma corrente elevada que circula no primário, em uma 

corrente de menor intensidade no secundário. 

 A fonte do campo magnético do núcleo é o produto 𝑁𝑖, que é a força 

magnetomotriz ℱ dada em Ampères-espiras (𝐴. 𝑒), sendo para o caso de um 

transdutor eletromagnético o número de espiras do primário 𝑁 unitário: 

ℱ = 𝑁𝑖 = ∮ 𝐻𝑐𝑑𝑙   
(3.7) 

 O resultado da integral de linha de (3.7) torna-se o produto escalar 𝐻𝑐𝑙𝑐, 

(3.8), sendo as dimensões do núcleo tais que o comprimento do caminho de 

qualquer linha de fluxo seja aproximadamente igual ao comprimento médio do 

núcleo (𝑙𝑐).  

ℱ = 𝐻𝑐𝑙𝑐 (3.8) 

 A relação entre a intensidade de campo magnético 𝐻 e a densidade de fluxo 

magnético, é dada por 𝜇 que é uma propriedade do material em que se encontra o 

campo magnético. Assim, 

𝐵𝑐 = 𝜇𝐻𝑐  [
𝑊𝑏

𝑚2
]  

(3.9) 

 ou 

𝐻𝑐 =
𝐵𝑐

𝜇
[

𝐴

𝑚
] 

(3.10) 

 No núcleo sendo a densidade de fluxo uniforme, utilizando (3.8) e (3.10), 

obtém-se a força magnetomotriz ℱ: 

ℱ =
𝐵𝑐

𝜇
𝑙𝑐  

(3.11) 

 Para um circuito magnético linear, sendo ℛ a relutância do núcleo: 

ℛ =
𝑙𝑐

𝐴𝑐𝜇
 

(3.12) 
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𝜙𝑐 =
ℱ

ℛ
= 𝐵𝑐𝐴𝑐 

(3.13) 

 Substituindo (3.12) em (3.13) obtém-se (3.14),  

ℱ = 𝜙𝑐

𝑙𝑐

𝐴𝑐𝜇
= 𝜙𝑐ℛ    

(3.14) 

 O fluxo magnético concatenado é dado por (3.15), onde 𝑁 é o número de 

espiras, e 𝜙𝑐 indica o valor instantâneo de um fluxo variável no tempo. 

𝜆(𝑡) = 𝑁𝜙𝑐(𝑡)   (3.15) 

 Em um circuito magnético, formado por um material magnético de 

permeabilidade constante, a relação entre o fluxo e a corrente será linear, sendo a 

indutância definida por (3.16): 

𝐿 =
𝜆(𝑡)

𝑖(𝑡)
    

(3.16) 

 Considerando (3.15) e (3.16) é possível deduzir: 

𝐿 =
𝑁𝜙𝑐(𝑡)

𝑖(𝑡)
    

(3.17) 

 Utilizando (3.7), (3.14) e (3.17), obtém-se (3.18): 

𝐿 =
𝑁2

ℛ
 [𝐻] 

(3.18) 

 Com o transdutor operando com tensão alternada senoidal, pode se calcular 

a dificuldade que esse indutor oferece a circulação da corrente por: 

𝑋𝐿 = (2𝜋𝑓)𝐿 [𝛺] (3.19) 

 Na Figura 3.3 é mostrado um circuito equivalente para um transdutor 

eletromagnético, com uma carga 𝑅𝑙, sendo o primário composto apenas por uma 

espira, por onde circula uma corrente alternada, 𝑅𝑠 e 𝐿𝑠 correspondem, 

respectivamente, a resistência e a indutância inerentes à bobina secundária. As 



TRANSDUTOR ELETROMAGNÉTICO E MODELAMENTO DA CURVA DE HISTERESE 

 

35 

correntes de entrada e de saída são representadas, respectivamente, por 𝑖𝑝 e 𝑖𝑠 

(WU, WEN, & LI, 2013). 

FIGURA 3.3: CIRCUITO EQUIVALENTE DE UM TRANDUTOR ELETROMAGNÉTICO7. 

 

 A intensidade de campo magnético 𝐻1 gerado devido a uma corrente no 

primário, em uma distância radial 𝑟 do centro de um núcleo toroidal, é dada por: 

∮ 𝐻1𝑑𝑙 = 𝑖𝑝 => 𝐻1 ∮ 𝑑𝑙 = 𝑖𝑝 => 𝐻1 =
𝑖𝑝

𝑙
=> 𝐻1 =

𝑖𝑝

2𝜋𝑟
 

(3.20) 

 O campo magnético gera linhas de fluxo ao redor do condutor, de forma que 

a intensidade de campo magnético, é proporcional à corrente e inversamente 

proporcional à distância do condutor. A densidade de fluxo magnético média 𝐵1, 

induzida considerando um núcleo magnético, conforme ilustrado na Figura 3.4 na 

próxima página, de permeabilidade 𝜇𝑟𝜇0, é dada por (3.21): 

𝐵1 =  
1

𝑏
∫ 𝜇𝑟𝜇0𝐻1

𝑟𝑒

𝑟𝑖

𝑑𝑟 =
𝜇𝑟𝜇0𝑖𝑝

2𝜋𝑏
ln (

𝑟𝑒

𝑟𝑖
) 

(3.21) 

 Em que 𝑟𝑒 e 𝑟𝑖 são o raio externo e o interno respectivamente, e 𝑏 a largura 

da seção transversal. 

 Em estruturas magnéticas com enrolamentos de alta condutividade elétrica, 

o campo elétrico E no fio é extremamente pequeno, podendo ser desprezado. Como 

o enrolamento concatena o fluxo do núcleo N vezes, (3.5) se reduz a: 

𝑣𝑠 = 𝑒 = −𝑁
𝑑𝜙𝑐

𝑑𝑡
= −

𝑑𝜆

𝑑𝑡
 

(3.22) 

                                            

7 Fonte: (WU, WEN, & LI, 2013). 
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FIGURA 3.4: TRANSDUTOR ELETROMAGNETICO COM ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA 
TRANSVERSAL, E DOS RAIOS INTERNO E EXTERNO8. 

 

 Sendo 𝜆 o fluxo concatenado, 𝜙𝑐 = 𝐵1𝐴𝑐 o fluxo magnético no núcleo, 𝐴𝑐 a 

área submetida ao fluxo, ℎ a altura da seção transversal e 𝑁 o número de espiras do 

secundário. Substituindo (3.21) em (3.22), obtém-se: 

𝑣𝑠 = −
𝜇0𝜇𝑟𝑁ℎ

2𝜋
 
𝑑𝑖𝑝

𝑑𝑡
ln (

𝑟𝑒

𝑟𝑖
)  

 (3.23) 

 Neste trabalho foi utilizada aproximação para encontrar uma função que 

represente a densidade de fluxo magnética não linear 𝐵𝑛, através de um modelo 

para indutor proposto por Jiles e Atherton (1983), (1986), que propõe utilizar a 

equação (3.24), na qual 𝐻 = 𝐵/𝜇 , para o cálculo da densidade de fluxo não linear 

dada em (3.25), sendo 𝐻𝑖𝑛 = 𝐵𝑖𝑛/𝜇, que foi empregada para o cálculo do fluxo e da 

tensão induzida nos terminais do secundário do transdutor. O valor de 𝐵𝑖𝑛 

representa o inicio da saturação na curva de histerese e o valor de 𝐵𝑚 o ponto a 

partir do qual o valor da densidade de fluxo irá permanecer constante devido a 

saturação, ambos foram determinados a partir de resultados experimentais, podendo 

também ser obtidos através de dados do fabricante. 

𝜇𝑛 =
atan (

𝐵𝑖𝑛

𝐵𝑚
)

𝐻𝑖𝑛
  

 (3.24) 

𝐵𝑛 = 𝐵𝑚tanh (𝜇𝑛𝐻)   (3.25) 

 em que, 

𝐵𝑖𝑛: Parâmetro que indica o valor da densidade de fluxo no início da saturação; 

                                            

8 Fonte: Autoria Própria (2015). 
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𝐵𝑚: Parâmetro que indica o valor máximo da densidade de fluxo; 

𝜇𝑛: Representa a estimativa não linear da permeabilidade do material com base 

experimental;  

𝐵𝑛: Representa o vetor densidade de fluxo magnética não linear. 

3.2 CURVA DE HISTERESE 

 A descrição matemática da histerese é um dos problemas fundamentais do 

ferromagnetismo. A investigação desse fenômeno produziu modelos, tais como, o 

modelo de Preisach e a histerese vetorial baseada no modelo de Wohlfarth, cada um 

deles contribuiu para o entendimento do fenômeno sem ser capaz de criar a curva 

completa da histerese (TAKÁS, 2001). 

 Uma série de modelos matemáticos tem sido proposta para formular o 

comportamento de materiais ferromagnéticos. Uma das primeiras teorias foi feita por 

Langevin (1905). Embora essa teoria tenha sido desenvolvida para o 

paramagnetismo, ela foi estendida para o ferromagnetismo por Weiss (1906). A 

função resultante, denominada função de Langevin, que descreve o efeito da 

saturação para qualquer curva de histerese, em substâncias gasosas, é dada em 

(3.26): 

𝐿(𝑥) = coth(𝑥) −
1

𝑥
  

(3.26) 

 A teoria de Langevin foi modificada, com base na mecânica quântica, para 

atender a materiais sólidos. A nova teoria produziu uma nova função, denominada 

função de Brillouin: 

𝐵(𝑥) = 𝐶1 coth(𝐶1𝑥) − 𝐶2coth (𝐶2𝑥) (3.27) 

em que 𝑥 representa a intensidade de campo e 𝐵(𝑥) e 𝐿(𝑥) a densidade de fluxo 

magnético. 𝐶1 𝑒 𝐶2 é o limite máximo ou a saturação da densidade magnética. 
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 A função de Brillouin se aproxima da função de Langevin por meio do cálculo 

do limite quando 𝐶2 tende a zero. Em larga escala, com a escolha apropriada de 

ambas as constantes da função, é possível descrever o efeito da saturação de forma 

satisfatória. Em uma análise mais detalhada, ambas as funções podem ter uma 

descontinuidade em 𝑥 = 0. Sabe-se que as curvas anti-histerese9 e de histerese são 

continuas nessa região, então, as duas funções devem ser utilizadas com 

precauções em aplicações práticas (TAKÁS, 2001). 

 Alguns modelos são baseados nos aspectos físicos dos materiais 

ferromagnéticos, outros tentam modelar a forma de cada curva de saturação ou laço 

de histerese. Um dos mais populares é o modelo de Preisach, o qual predomina na 

literatura (ID, 2003) (DELLA TORRE, 1999). 

 Os materiais ferromagnéticos mais regulares e suas propriedades podem ser 

descritas pela combinação de uma função linear e uma hiperbólica (a ser definida), 

que coincide com as parcelas reversível e irreversível da histerese. Neste sentido, o 

modelo aqui apresentado sugeriu o uso de um conjunto de equações e vários 

conjuntos de variáveis no formato de vetores, adicionando modificações no modelo 

proposto por Tákas (2001) de forma a conseguir representar o laço de histerese. 

3.2.1 A Curva de Saturação Magnética 

 Os modelos para descrever a histerese variam entre séries de potência, 

função exponencial e tangente hiperbólica. A característica do fenômeno do 

ferromagnetismo pode ser descrita com o auxílio da função da tangente hiperbólica. 

As duas funções, Lagenvin e Brillouin, são similares com a função 𝑇(𝑥) definida 

em(3.28), com curva na Figura 3.5 para os valores constantes de 𝐴0 = 0,006, 𝐵0 =

0,8, 𝐶0 = 0,416667, limites máximos da saturação da densidade magnética em que 𝑥 

é a intensidade de campo e 𝑇(𝑥) a densidade de fluxo magnético. 

𝑇(𝑥) = 𝐴0𝑥 + 𝐵0 tanh(𝐶0𝑥) (3.28) 

 Na maioria dos problemas envolvendo materiais ferromagnéticos sem 

saturação, o primeiro termo linear pode ser desconsiderado, permanecendo apenas 

                                            

9 A saturação magnética do núcleo pode ser representada pela curva anti-histerese, a qual 

representa a relação B-H quando não existe histerese no material (OLIVEIRA, 2009). 
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a função da tangente hiperbólica na expressão (TAKÁS, 2001). Na Figura 3.5 a 

magnetização inicial do material que pode ser compreendida no quadrante positivo 

como a permeabilidade magnética do material. 

FIGURA 3.5: REPRESENTAÇÃO DA FUNÇÃO T(X)10. 

 

3.2.2 Modelo Takás - O Laço de Histerese 

 Utilizando (3.28), com uma seleção apropriada de 𝐴0, 𝐵0, 𝐶0 e 𝑎0, a maioria 

dos laços de histerese podem ser ajustados com funções hiperbólicas. Igualando 𝐵0 

e 𝐶0 a unidade, o que pode ser feito sem modificar a validade geral do modelo 

matemático, a expressão dada por 𝑇(𝑥) se torna normalizada (TAKÁS, 2001).  

 Com o objetivo de obter a expressão matemática de um laço de histerese a 

partir de (3.28), movendo horizontalmente a função 𝑇(𝑥) por ±𝑎0, que representa a 

coercividade positiva e negativa entre as curvas e movendo verticalmente por 𝑏1 em 

direções opostas, são obtidas duas funções 𝑓+ e 𝑓−, como mostrado em (3.29) e 

(3.30), para o ramo ascendente e descendente, respectivamente: 

𝑓+ = tanh(𝑥 − 𝑎0) + 𝑏1  
 

(3.29) 

𝑓− = tanh(𝑥 + 𝑎0) − 𝑏1 (3.30) 

em que 𝑓−, representa a curva de desmagnetização e 𝑓+, a curva de magnetização. 

 A medida do deslocamento horizontal 𝑎0 representa o valor da força 

coercitiva, onde a curva de histerese intercepta o eixo horizontal. O valor de 𝑏1 é 

determinado por 𝑥𝑚, o máximo valor no eixo 𝑥 (máximo valor da intensidade de 

                                            

10 Fonte: (TAKÁS, 2001). 
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campo 𝐻), ou onde as duas curvas 𝑓+ e 𝑓− se interceptam. Igualando 𝑓+ e 𝑓− em 𝑥 =

𝑥𝑚, 𝑏1 pode ser calculado por (3.31) (TAKÁS, 2001): 

𝑏1 = [tanh(𝑥𝑚 + 𝑎0) − tanh(𝑥𝑚 − 𝑎0)]/2  (3.31) 

 Algumas curvas de histerese estão descritas na Figura 3.6, com 𝑎0 = 1, para 

quatro valores de 𝑥𝑚, (3), (1,5), (1) e (0,5). A curva de magnetização inicial e o lugar 

geométrico dos pontos de intercessão das curvas de histerese (dada pela curva de 

anti-histerese ou magnetização inicial) estão descritas na forma matemática, 

respectivamente pelas expressões (3.32) e (3.33): 

𝑓𝑠 = tanh(𝑥) [1 − 2𝐶3 sech(𝑥)2]  (3.32) 

𝑓1 = [𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥 + 𝑎0) + tanh(𝑥 − 𝑎0)]/2  

 

(3.33) 

FIGURA 3.6: CURVAS DE HISTERESE COM 𝑎0 = 1, PARA OS SEGUINTES VALORES DE 𝑥𝑚, (3), 
(1,5), (1) E (0,5)11. 

 

 Na FIGURA 3.7 pode se observar a definição do modelo em três momentos, 

dadas por (3.34) a (3.37): o primeiro representando à curva de permeabilidade do 

material no intervalo [0, 𝑏1] ou no intervalo [−𝑏1, 𝑏1], a curva de anti-histerese 

magnética 𝑓1, no segundo momento 𝑓+ representa a curva de desmagnetização e no 

terceiro momento 𝑓− representa a curva de magnetização, na qual os extremos do 

maior e do menor laço de histerese se encontram. 

  

                                            

11 Fonte: (TAKÁS, 2001). 
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FIGURA 3.7: CURVA DE MAGNETIZAÇÃO E DESMAGNETIZAÇÃO12. 

 

 𝑓1 = [tanh(𝐻 − 𝑎0) + tanh(𝐻 + 𝑎0)]/2 (3.34) 

𝑏1 = [tanh(𝐻𝑚 − 𝑎0) − tanh(𝐻𝑚 + 𝑎0)]/2 
(3.35) 

𝑓+ = tanh(𝐻 − 𝑎0) + 𝑏1 
(3.36) 

𝑓− = tanh(𝐻 + 𝑎0) − 𝑏1 
(3.37) 

 A dependência da curva anti-histerese ou magnetização inicial, em (3.33), 

com a força coerciva 𝑎0 está descrita na Figura 3.8. As curvas foram plotadas para 

valores sucessivos de 𝑎0, (0,5), (1), (1,5) e (2). 

FIGURA 3.8: CURVAS DE ANTI-HISTERESE MAGNÉTICA PARA VALORES DE 𝑎0 IGUAL A 0,5, 1, 
1,5 E 213. 

 

 Os laços de histerese estão ligados a uma curva de anti-histerese ou 

magnetização inicial entre as duas interseções 𝑥𝑚 e −𝑥𝑚. Com o conhecimento de 

                                            

12 Fonte: (TAKÁS, 2001). 

13 Fonte: (TAKÁS, 2001) 
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uma metade do laço de histerese e o caminho anti-histerese ou magnetização inicial, 

a curva de retorno pode ser determinada. Embora o formato da curva anti-histerese 

ou magnetização inicial seja similar à curva da primeira magnetização, são curvas 

diferentes, descrevendo diferentes propriedades físicas e formuladas em diferentes 

expressões matemáticas, (3.33) e (3.32) (TAKÁS, 2001). 

 Neste trabalho, baseado no trabalho de Takás (2001), nas expressões 

(3.29), (3.30), (3.31) e (3.33), para que o modelo não se mantenha normalizado, os 

termos tanh(𝑥 − 𝑎0) e tanh(𝑥 + 𝑎0), em que 𝑥 representa o valor da intensidade de 

campo 𝐻 e 𝑎0 o valor da força coercitiva 𝐻𝑐, foram multiplicadas por 𝐵𝑚, que 

representa o valor de saturação da densidade de fluxo, e os termos 𝑥 − 𝑎0 e 𝑥 + 𝑎0 

multiplicados por 𝐵𝑟/𝐻𝑐, que representa o ângulo de inclinação do laço de histerese, 

sendo 𝐵𝑟 a densidade de fluxo residual, o que provoca uma inclinação na curva, 

tornando o modelo mais próximo a uma curva de histerese. As modificações 

descritas são a contribuição dada neste trabalho para a representação da curva de 

histerese. Os valores de 𝐵𝑟, 𝐵𝑚, 𝐻𝑐 e 𝐻𝑚 foram determinados a partir de dados 

obtidos de forma experimental. Dessa forma as curvas de magnetização e 

desmagnetização são representadas por meio de (3.38) a (3.40), e a curva de anti-

histerese por (3.41). 

𝑓+ = 𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐

(𝐻 − 𝐻𝑐)) + 𝑏1 

 

(3.38) 

𝑓− = 𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐

(𝐻 + 𝐻𝑐)) − 𝑏1 
(3.39) 

𝑏1 = [𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐

(𝐻𝑚 − 𝐻𝑐)) − 𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐

(𝐻𝑚 + 𝐻𝑐))] /2  
(3.40) 

𝑓1 = [𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐

(𝐻 − 𝐻𝑐)) + 𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐

(𝐻 + 𝐻𝑐))] /2 
(3.41) 

em que, 𝐵𝑚: Densidade de fluxo de saturação; 

𝐻𝑚: Intensidade de campo em 𝐵𝑚; 

𝐵𝑟: Densidade de fluxo residual; 

𝐻𝑐: Força coercitiva. 
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4 RESULTADOS 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos para o modelo 

matemático utilizado com base nas equações de Takás (2001). A partir dos dados 

experimentais obtidos fundamentou-se o estudo de um modelo matemático que 

possa prever os parâmetros na construção de um captador de energia 

eletromagnética ou a representação de um existente. Os resultados do modelo 

foram avaliados para duas plataformas experimentais, descrita nos itens Cenário I e 

Cenário II, a partir dos quais foram realizados três experimentos com núcleos 

distintos de material nanocristalino, sendo descrito as características dos 

experimentos, quais os parâmetros e equações para obtenção das curvas de 

histerese, da tensão e corrente de saída do transdutor. A curva de histerese foi 

obtida no Experimento I e II, e a tensão e corrente no secundário do transdutor no 

Experimento II e III, sendo os dados obtidos utilizados para a validação do modelo 

proposto. 

4.1 MODELO COMPUTACIONAL 

 Foi utilizado um script produzido no Matlab, que se encontra no Apêndice 1, 

com a finalidade de modelar o transdutor eletromagnético, obtendo os laços de 

histerese, a corrente e tensão de saída. É necessário informar a amplitude da 

corrente no primário 𝑖𝑝, a frequência da rede elétrica 𝑓, a fase da rede elétrica, o 

número de ciclos 𝑁𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠, a frequência de amostragem 𝑓𝑠, que representa o sinal da 

corrente na linha de transmissão, e caracterizar os dados do núcleo magnético: raio 

interno 𝑟𝑖, raio externo 𝑟𝑒, largura da seção transversal 𝑏, altura da seção reta do 

núcleo ℎ e a permeabilidade µ fornecida pelo fabricante que será utilizada para o 

cálculo da densidade de fluxo não linear 𝐵𝑛. A partir desses parâmetros é possível 

encontrar o vetor intensidade de campo 𝐻 e a densidade de fluxo magnético 𝐵, a 

curva de magnetização 𝐻𝑥𝐵, o fluxo magnético 𝜙, o fluxo magnético concatenado 𝜆, 

a força eletromotriz 𝐹𝐸𝑀 = 𝑣𝑠 e a corrente induzida 𝑖𝑠 nos terminas da bobina. Na 

Figura 4.1 é ilustrada a sequência dos módulos responsáveis por obter os dados. 
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FIGURA 4.1: SEQUÊNCIA DOS MÓDULOS RESPONSAVEL POR OBTER OS DADOS14. 

 

4.2 CENÁRIO I 

 A plataforma experimental é composta de um varivolt, para variar os níveis 

da tensão alternada de entrada, o transformador T2, 1:1 (220 𝑉/220 𝑉 − 3 𝐴), o 

núcleo do captador a ter sua permeabilidade medida e um amplificador integrador, 

tendo como elemento principal o AmpOp 741. Na Figura 4.2 é ilustrado o circuito 

para a determinação do laço B x H, um instrumento para medição da histerese 

magnética. E na Figura 4.3 a montagem contendo o circuito para obtenção da curva. 

 

FIGURA 4.2: CIRCUITO PARA DETERMINAÇÃO DO LAÇO B X H15. 

 
                                            

14 Fonte: Autoria Própria. 

15 Fonte: Adaptado de MORAES JÚNIOR(2013). 
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FIGURA 4.3: CAIXA CONTENDO O CIRCUITO PARA DETERMINAÇÃO DO LAÇO B X H16. 

 

 O transformador T2 foi utilizado para isolar o circuito eletrônico da rede 

elétrica e suas interferências, V2. Os resistores 𝑅𝑚 (400 Ω, 25 W) e 𝑅𝑏 (440 Ω, 

200 𝑊) são resistores para controle de corrente no primário do captador de energia 

eletromagnético, variam de acordo com o tipo do material do núcleo do captador de 

energia eletromagnético em teste, para fins de obtenção do nível de saturação do 

núcleo. O resistor 𝑅𝑚 é usado para medição da corrente da bobina no terminal 

primário. Em se tratando de valores de 𝑅𝑚 muito baixos para execução dos testes 

em alguns materiais com alta permeabilidade magnética relativa, o sinal medido é 

demasiadamente pequeno não permitindo uma boa avaliação do laço da histerese B 

x H, mesmo este já estando saturado. Portanto faz-se necessário o uso de valores 

de 𝑅𝑚 mais altos para caracterizar melhor o experimento (MORAES JÚNIOR, 2013). 

4.3 CENÁRIO II 

 No segundo cenário foi utilizada a bancada ilustrada na Figura 4.4, que 

contém 10 resistores de 220 Ω/200 𝑊 funcionando como a carga da linha de 

potência, sendo utilizados três interruptores para controle da carga, cada um com 

                                            

16 Fonte: (MORAES JR, 2013). 
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três seções para selecionar os resistores, um varivolt para variar a tensão no 

primário do transdutor. O valor de tensão induzida no secundário do transdutor foi 

integrado para obter a densidade de fluxo magnético, e a corrente do primário (linha 

de potência) foi utilizada para se obter a da intensidade de campo magnético. 

FIGURA 4.4: BANCADA EXPERIMENTAL UTILIZADA PARA CARACTERIZAÇÃO DO 
TRANSDUTOR17. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO - EXPERIMENTO I 

 Para esta seção, os dados experimentais foram obtidos por Moraes Jr. 

(2013). Será avaliado o comportamento do modelo do captador de energia 

eletromagnético utilizando os parâmetros experimentais 𝑖𝑝, 𝐵𝑟,  𝐵𝑚, 𝐻𝑐 e 𝐻𝑚, obtidos 

                                            

17 Fonte: Adaptado de MORAES JÚNIOR,(2013). 
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por meio da plataforma descrita no Cenário I. O núcleo utilizado é de uma liga 

metálica nanocristalino, com número de voltas no primário 𝑛𝑝 = 75, que representa a 

rede elétrica e propicia um aumento da corrente do primário, número de voltas no 

secundário 𝑁 = 156 e as demais caracerísticas presentes na Tabela 4.1. 

TABELA 4.1 - CARACTERISTÍCAS DO TRANSDUTOR UTILIZADO NO EXPERIMENTO I18. 

Abreviação Valor Descrição 

𝒓𝒊 27,5𝑥10−3 Raio interno [m] 

𝒓𝒆 33,5𝑥10−3 Raio externo [m] 

𝒏𝒑 75 Número de voltas no primário 

𝒃 3,5𝑥10−3 Largura da seção reta [m] 

𝒉 4,0𝑥10−3 Altura da seção reta [m] 

𝑵 156 Número de voltas no secundário 

𝝁𝒓 100000 Permeabilidade relativa Nanocristalino 

AWG 21 Seção do condutor de cobre [mm] 

 

 Na Figura 4.5 é representada o sinal gerado para a corrente no primário de 

6,2 𝐴 de pico, que foi utilizada como variável de entrada no script para determinar a 

curva de histerese, a corrente e a tensão de saída. 

 Na Figura 4.6, a intensidade de campo magnético definida por (4.1), sendo 

𝑟𝑚 o raio médio, proporcional ao número espiras no primário, tem a mesma forma de 

onda e está em fase com a corrente do primário. A Figura 4.7 representa a 

distribuição espacial da intensidade de campo magnético ao longo do condutor 

percorrido pela corrente da Figura 4.5, dada por: 

                                            

18 Fonte: Autoria Própria. 
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𝐻 = 𝑛𝑝
𝑖𝑝

2𝜋𝑟𝑚
 

(4.1) 

FIGURA 4.5: SINAL DA CORRENTE NO PRIMARIO19. 

 

  
FIGURA 4.6: INTENSIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO20. 

 

                                            

19 Fonte: Autoria Própria. 

20 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.7: INTENSIDADE DE CAMPO MAGNETICO NO CONDUTOR21. 

 

 A relação entre a intensidade de campo magnético e a densidade de fluxo 

magnético é não linear, de forma que o valor de 𝜇 não é constante, por esse motivo 

a forma de onda de 𝐵, que pode ser observada na Figura 4-8, tem um formato 

diferente de 𝐻, ocorrendo uma pequena defasagem entre a intensidade de campo 

magnético e a densidade de fluxo. A intensidade de campo inicia-se em 0 𝐴𝑒/𝑚 no 

instante de tempo 𝑡 = 0 𝑠 enquanto que a densidade de fluxo tem um valor 

aproximado de 1,5 𝑇 para esse mesmo instante de tempo, isso se deve ao efeito da 

saturação presente na curva da anti-histerese. O valor do 𝐵 não linear foi 

determinado a partir de (4.2) e (4.3).  

𝐵𝑛 = 𝐵𝑠𝑎𝑡tanh (𝜇𝑛𝐻)  (4.2) 

𝜇𝑛 =
atan (

𝐵𝑖𝑛

𝐵𝑠𝑎𝑡
)

𝐻𝑖𝑛
  

(4.3) 

 

 

                                            

21 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA4.8: DENSIDADE DE FLUXO MAGNETICO22. 

 

 A curva de magnetização da foi definida a partir de (4.4), sendo a força 

coerciva e a densidade de fluxo residual nula, pois a anti-histerese passa sempre 

pelos mesmos pontos. Para a determinação da curva de histerese, se utiliza  (4.5),  

(4.6) e (4.7), para o ramo ascendente, descendente e o ponto de intersecção entre 

as curvas respectivamente. Na Figura 4.10 é ilustrado o resultado para o caso da 

histerese, com parâmetros experimentais para a corrente do primário e 

características do núcleo. 

𝑓1 = [𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐
∗ (𝐻))]  

  (4.4) 

𝑓+ = 𝐵𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝐵𝑟

𝐻𝑐
(𝐻 − 𝐻𝑐)) + 𝑏1 

  (4.5) 

𝑓− = 𝐵𝑚 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝐵𝑟

𝐻𝑐
(𝐻 + 𝐻𝑐)) − 𝑏1  (4.6) 

𝑏1 =

[𝐵𝑚 ∗ tanh (
𝐵𝑟

𝐻𝑐
(𝐻𝑚 − 𝐻𝑐)) + 𝐵𝑚 ∗ tanh (

𝐵𝑟

𝐻𝑐
(𝐻𝑚 + 𝐻𝑐))]

2
 

(4.7) 

em que, 

𝐵𝑟: Densidade de fluxo remanente; 

𝐻𝑐: Campo coercitivo. 

                                            

22 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.9: ANTI-HISTERESE23. 

 

FIGURA 4.10: HISTERESE24. 

 

 Nas Figura 4.11 e Figura 4.12 são ilustrados o fluxo magnético (representa o 

fluxo produzido individualmente por uma espira) e o fluxo magnético concatenado 

(fluxo produzido por 𝑁 espiras), obtido por (4.8) e (4.9), respectivamente. 

FIGURA 4.11: FLUXO MAGNÉTICO25. 

 

                                            

23 Fonte: Autoria Própria. 

24 Fonte: Autoria Própria. 

25 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.12: FLUXO MAGNÉTICO CONCATENADO26. 

 

𝜙𝑐 = 𝐵𝑛𝐴𝑐 (4.8) 

𝜆 = 𝑁𝜙𝑐 (4.9) 

 Na Figura 4.13 pode ser observado que o núcleo entra na região de 

saturação. Da Lei de Faraday e Lenz, a tensão induzida é proporcional a taxa de 

variação do fluxo magnético no tempo, como o fluxo magnético apresenta uma forma 

de onda que se assemelha a uma onda quadrada podemos perceber que a 

diferença de potencial no secundário vai apresentar picos de tensão nos instantes 

de transição. Sendo a tensão calculada através de (4.10). 

FIGURA 4.13: TENSÃO DE SAÍDA27. 

 

𝑣𝑠 = 𝐹𝐸𝑀 = 𝑁
𝑑𝜙𝑐

𝑑𝑡
=

𝑑𝜆

𝑑𝑡
        

(4.10) 

 Considerando uma carga resistiva em ohms a corrente, Figura 4.14, terá a 

mesma forma de onda da tensão, obtida através de (4.11), para uma carga 𝑅 =

1000 Ω. 

                                            

26 Fonte: Autoria Própria. 

27 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.14: CORRENTE DE SAÍDA28. 

 

𝑖𝑠 =
𝑣𝑠

𝑅
 (4.11) 

 Na Figura 4.15 é ilustrada uma comparação entre a curva de histerese 

obtida por meio de dados experimentais e uma curva obtida de forma teórica 

considerando uma corrente, parâmetros de magnetização (𝑖𝑝, 𝐵𝑟,  𝐵𝑚, 𝐻𝑐 e 𝐻𝑚) e do 

núcleo igual à utilizada no experimento. Pode-se observar no modelo da curva com 

dados teóricos uma pequena diferença em relação a curva com dados 

experimentais.  

 

FIGURA 4.15: CURVA DE HISTERESE COM DADOS EXPERIMENTAL X TEÓRICO29. 

 

                                            

28 Fonte: Autoria Própria. 

29 Fonte: Autoria Própria. 
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 Na Figura 4.16 é ilustrada a diferença entre a curva experimental e a curva 

teórica definida pelo modelo de tangente hiperbólica que demonstrou ser eficiente 

devido ao baixo erro apresentado, foi definido de forma conceitual que cada curva 

deveria ter um percentual de 50% e a diferença entre as curvas é caracterizada 

como o erro. Devido a complexidade das curvas foi definido que o erro relativo seria 

calculado utilizando o valor RMS (Root Mean Square) de cada curva, sendo 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑠 e 

𝐵𝑡𝑟𝑚𝑠 o valor experimental e teórico, respectivamente, da densidade de fluxo, dados 

em (4.12) a (4.14). 

𝐵𝑒𝑟𝑚𝑠 = 𝑟𝑚𝑠(𝐵𝑒) (4.12) 

𝐵𝑡𝑟𝑚𝑠 = 𝑟𝑚𝑠(𝐵𝑡) (4.13) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑅𝑚𝑠 = |𝐵𝑡𝑟𝑚𝑠 − 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑠|/𝐵𝑒𝑟𝑚𝑠   (4.14) 

𝐵𝑒: Curva da densidade magnética experimental; 

𝐵𝑡: Curva da densidade magnética teórica. 

FIGURA 4.16: ERRO RMS ENTRE A CURVA DE HISTERESE TEÓRICA E A EXPERIMENTAL30. 

 

 Na Figura 4.17 é ilustrada a densidade de fluxo utilizando o modelo teórico e 

e dados experimentais, com o erro relativo na Figura 4.18. O erro relativo é dado 

pela relação entre erro absoluto (diferença entre o valor medido e valor calculado) e 

                                            

30 Fonte: Autoria Própria. 



RESULTADOS 

 

56 

o valor calculado. Pode-se observar que a densidade de fluxo magnético nos dados 

teóricos se estende além dos valores da densidade de fluxo para os dados 

experimentais. O gráfico da Figura 4.17 retrata a sobreposição das curvas de 

Densidade de Fluxo Magnético Experimental e Teórica. 

FIGURA 4.17: DENSIDADE DE FLUXO: DADOS DO MODELO X DADOS EXPERIMENTAIS31. 

 

 Analisando a Figura 4.18 e Figura 4.19 (trecho da Figura 4.18), 

considerando o número de amostras pelo número de acertos na identificação do 

Erro Relativo, é possível afirmar que no espaço amostral de 667 amostras no total 

coletados do primeiro núcleo apresentado no Experimento I, 399 amostras estão 

entre 0% e 3%, que 93 amostras tem margem de erro de 4% a 10%, 175 amostras 

foram classificadas com erro maior do que 10%. Os resultados, conforme a Tabela 

4.2, foram consideráveis, já que 498 amostras ou pontos coletados apresentaram 

erro menor que 10%, se levarmos em conta a Figura 4.15 na qual o sinal 

experimental apresentava uma saturação deformada. 

TABELA 4.2 - EXPERIMENTO I - ANÁLISE DO ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE 
FLUXO DO MODELO E A EXPERIMENTAL32. 

Frequência Absoluta  

Amostras Erro (%) Total de Amostras 

399 <= 3  

667 93 4 a 10 

175 >=10 

 

                                            

31 Fonte: Autoria Própria. 

32 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.18: ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DO MODELO E A 
EXPERIMENTAL33. 

 

 

FIGURA 4.19: ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DO MODELO E A 
EXPERIMENTAL – TRECHO DA FIGURA 4.1834. 

 

 Na Figura 4.20 e Figura 4.21 é ilustrada as curvas de histerese obtidas de 

forma experimental e teórica respectivamente, para diferentes valores da corrente no 

primário. Sendo utilizado para o caso experimental os seguintes valores para a 

corrente no primário: 𝑖𝑝 = 59,6021 𝐴, 𝑖𝑝 = 35,2961 𝐴, 𝑖𝑝 = 27,4879 𝐴, 𝑖𝑝 = 15,9483 𝐴 

e 𝑖𝑝 = 11,5898 𝐴. Nos resultados experimentais aos laços menores da curva de 

histerese apresentam distorções, que pode ser visualizada na Figura 4.21, não 

sendo possível utilizar o modelo proposto de forma teórica para os representar. 

                                            

33 Fonte: Autoria Própria. 

34 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.20: LAÇOS DE HISTERESE OBTIDOS DE FORMA EXPERIMENTAL PARA 
DIFERENTES VALORES DA CORRENTE NO PRIMÁRIO35. 

 

FIGURA 4.21: LAÇOS DE HISTERESE OBTIDOS DE FORMA TEÓRICA PARA DIFERENTES 
VALORES DA CORRENTE NO PRIMÁRIO36. 

 

                                            

35 Fonte: Autoria Própria. 

36 Fonte: Autoria Própria. 
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4.5 AVALIAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO - EXPERIMENTO II 

 Nesta seção será avaliado o comportamento do modelo utilizando os 

parâmetros experimentais 𝑖𝑝, 𝐵𝑟,  𝐵𝑚, 𝐻𝑐 e 𝐻𝑚, obtidos através da plataforma 

descrita no Cenário II. Nos resultados é utilizado um núcleo de material 

nanocristalino, com número de voltas no primário 𝑛𝑝 = 1, número de voltas no 

secundário 𝑁 = 156, e as demais caracerísticas presentes na Tabela 4.3. Os 

resultados foram obtidos para uma corrente no primário de 6,4 𝐴 de pico, por meio 

do mesmo roteiro seguido no Experimento I.  

 Na Figura 4.22 é ilustrada a corrente no primário e a intensidade de campo, 

Figura 4.23 o fluxo magnético e o fluxo magnético concatenado, na Figura 4.24 a 

densidade de fluxo magnético e a curva de histerese, e na Figura 4.25 a tensão 

induzida no secundário do transdutor e a corrente de saída para uma carga de 5 𝑘Ω. 

TABELA 4.3 - CARACTERISTÍCAS DO PRIMEIRO TRANSDUTOR UTILIZADO NO EXPERIMENTO 
II37. 

Abreviação Valor Descrição 

𝒓𝒊 14,75𝑥10−3 Raio interno [m] 

𝒓𝒆 20,5𝑥10−3 Raio externo [m] 

𝒏𝒑 1 Número de voltas no primário 

𝒃 3,5𝑥10−3 Largura da seção reta [m] 

𝒉 12𝑥10−3 Altura da seção reta [m] 

𝑵 156 Número de voltas no secundário 

𝝁𝒓 100000 Permeabilidade relativa Nanocristalino 

AWG 21 Seção do condutor de cobre [mm] 

                                            

37 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.22: (A) CORRENTE NO PRIMÁRIO; (B) INTENSIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO38. 

 

                                        (A)                                                                               (B) 

 
FIGURA 4.23: (A) DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO; (B) HISTERESE39. 

 

(A) (B) 

FIGURA 4.24: (A) FLUXO MAGNÉTICO; (B) FLUXO MAGNÉTICO CONCATENADO40. 

 

                                    (A)                                                                               (B) 

                                            

38 Fonte: Autoria Própria. 

39 Fonte: Autoria Própria. 

40 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.25: (A) TENSÃO DE SAÍDA; (B) CORRENTE DE SAÍDA41. 

 

                                    (A)                                                                               (B) 

 A seguir será feita uma avaliação do comportamento da curva de histerese e 

da tensão de saída para dois valores de carga no secundário do transdutor 𝑅 = 5 𝑘Ω 

e 𝑅 = 10 𝑘Ω. Na Figura 4.26 é ilustrada uma comparação entre a curva de histerese 

obtida por meio de dados experimentais com o núcleo do Experimento II e uma 

carga puramente resistiva na saída 𝑅 = 5 𝑘Ω e a curva obtida pelo modelo teórico 

considerando os parâmetros (𝑖𝑝 = 6,4 𝐴, 𝐵𝑟 = 0,4299 𝑇,  𝐵𝑚 = 0,5176 𝑇, 𝐻𝑐 =

1,7 𝐴/𝑚 e 𝐻𝑚 = 11,75 𝐴/𝑚) definidos pelo núcleo do experimento. Resulta em duas 

curvas com características muito próximas uma da outra.  

FIGURA 4.26: CURVA DE HISTERESE COM DADOS EXPERIMENTAIS X TEÓRICO COM R=5 
kΩ42. 

 

                                            

41 Fonte: Autoria Própria. 

42 Fonte: Autoria Própria. 
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 Na Figura 4.27 é ilustrada a densidade de fluxo utilizando o modelo teórico e 

com dados experimentais, com o erro relativo na Figura 4.28.  

FIGURA 4.27: DENSIDADE DE FLUXO: DADOS DO MODELO X DADOS EXPERIMENTAIS COM 
R=5 kΩ 43. 

 

 O erro relativo dado por (4.15), com 𝐵𝑒: curva da densidade magnética 

experimental e 𝐵𝑡: curva da densidade magnética teórica, é apresentado na Figura 

4.28 e Figura 4.29. Considerando o número de amostras pelo número de acertos na 

identificação do Erro Relativo, foi encontrado no espaço amostral de 667 amostras 

no total, 270 amostras sem erro, 333 amostras têm margem de erro em 1%, mais, 11 

amostras com erro relativo entre 2% a 3%, e as últimas 53 amostras com erro 

relativo maior que 3%. Totalizando o espaço amostral os resultados foram 

consideráveis, conforme a Tabela 4.4, já que 603 amostras apresentaram erro 

menor ou igual a 1%. 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = |𝐵𝑡 − 𝐵𝑒|/𝐵𝑒 (4.15) 

TABELA 4.4 - EXPERIMENTO II - ANÁLISE DO ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE 
FLUXO DO MODELO E A EXPERIMENTAL COM R=5 kΩ44. 

Frequência Absoluta - R=5 kΩ 

Amostras Erro (%) Total de Amostras 

270 0  

 

667 

333 =<1 

11 2 e 3 

53 >3 

                                            

43 Fonte: Autoria Própria. 

44 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.28: ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DO MODELO E A 
EXPERIMENTAL COM R=5 kΩ45. 

 

FIGURA 4.29: ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DO MODELO E A 
EXPERIMENTAL COM R=5 kΩ – TRECHO DA FIGURA 4.2846. 

 

 Para uma resistência de carga 𝑅 = 10 𝑘Ω, a Figura 4.30 ilustra uma 

comparação entre a curva de histerese obtida por meio de dados experimentais e 

uma curva obtida de forma teórica considerando uma corrente, parâmetros de 

magnetização (𝑖𝑝 = 6,4𝐴, 𝐵𝑟 = 0,4266 𝑇,  𝐵𝑚 = 0,5107 𝑇, 𝐻𝑐 = 1,957 𝐴/𝑚 e 𝐻𝑚 =

9,475 𝐴/𝑚) do núcleo do Experimento II. O resultado mantém um comportamento 

aproximado ao do utilizada no experimento. 

                                            

45 Fonte: Autoria Própria. 

46 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.30: CURVA DE HISTERESE COM DADOS EXPERIMENTAIS X TEÓRICO COM R=10 
kΩ47. 

 

 Em Figura 4.31 e Figura 4.32, considerando o número de amostras pelo 

número de acertos na identificação do Erro Relativo, é possível afirmar que no 

espaço amostral de 667 amostras no total, 65 amostras estão corretas, 244 

amostras tem margem de erro em 1%, mais, 233 amostras foram classificadas com 

2% de erro, 94 amostras ou pontos coletados,foram classificadas com erro em 3% e 

as ultimas 31 amostras com erro maior que 3%, totalizando o espaço amostral os 

resultados foram consideráveis, conforme Tabela 4.5, já que 636 amostras 

apresentaram erro menor que 3%. 

TABELA 4.5 - EXPERIMENTO II - ANÁLISE DO ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE 
FLUXO DO MODELO E A EXPERIMENTAL COM R=10 kΩ48. 

Frequência Absoluta - R=10 kΩ 

Amostras Erro (%) 
Total de Amostras 

65 0 
 

 

667 
244 =1 

233 >1 e =<2 

94 =3 

31 >3 

                                            

47 Fonte: Autoria Própria. 

48 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.31: ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DO MODELO E A 
EXPERIMENTAL COM R=10 kΩ49. 

 

 

FIGURA 4.32: ERRO RELATIVO ENTRE A DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO DO MODELO E A 
EXPERIMENTAL COM R=10 kΩ – TRECHO DA FIGURA 4.3150. 

 

 Na Figura 4.33 é ilustrada a tensão induzida no secundário do transdutor 

com dados teóricos e experimentais e o valor do erro absoluto, para uma carga de 

5 𝑘Ω em (A) e uma carga de 10 𝑘Ω em (B). Na Tabela 4.6 pode-se observar o 

comportamento do modelo e sua eficiência em representar a tensão induzida, para 

está analise optou por utilizar o erro absoluto que demonstrou melhor eficiência em 

manter o espaço amostral. 

                                            

49 Fonte: Autoria Própria. 

50 Fonte: Autoria Própria. 
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TABELA 4.6 - AVALIAÇÃO DO ERRO ENTRE A TENSÃO INDUZIDA, NO TRANSDUTOR, DO 
MODELO E A EXPERIMENTAL PARA O EXPERIMENTO II51. 

Característica do 

Experimento  

Frequência Absoluta 

Erro (%) 

Total de 

Amostras 

Tensão Induzida Carga 5 kΩ <9,5 667 

Tensão Induzida Carga 10 

kΩ >=8,6 

 
FIGURA 4.33: TENSÃO DE SAÍDA: (A) PARA UMA CARGA DE 5 kΩ; (B) PARA UMA CARGA DE 10 

kΩ52. 

 

  (A)  

 

(B) 

4.6 AVALIAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO - EXPERIMENTO III 

Nesta seção será avaliado o comportamento do modelo utilizando os 

parâmetros experimentais 𝑖𝑝, 𝐵𝑚 e 𝐻𝑚, obtidos através da plataforma descrita no 

Cenário II. O núcleo de material nanocristalino utilizado apresenta número de voltas 

                                            

51 Fonte: Autoria Própria. 

52 Fonte: Autoria Própria. 
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no primário 𝑛𝑝 = 1, número de voltas no secundário 𝑁 = 430, com as demais 

características na Tabela 4.7. Os resultados foram obtidos para uma corrente no 

primário de 1 𝐴 de pico e com o secundário do transdutor em aberto, por meio do 

mesmo roteiro seguidos no Experimento I e II. 

TABELA 4.7 - CARACTERISTÍCAS DO SEGUNDO TRANSDUTOR UTILIZADO NO EXPERIMENTO 
II53. 

Abreviação Valor Descrição 

𝒓𝒊 13,75𝑥10−3 Raio interno [m] 

𝒓𝒆 16,75𝑥10−3 Raio externo [m] 

𝒏𝒑 1 Número de voltas no primário 

𝒃 1𝑥10−3 Largura da seção reta [m] 

𝒉 3𝑥10−3 Altura da seção reta [m] 

𝑵 430 Número de voltas no secundário 

𝝁𝒓 100000 Permeabilidade relativa Nanocristalino 

AWG 26 Seção do condutor de cobre em [mm] 

 

 Na Figura 4.34 é ilustrada a tensão induzida no secundário utilizando o 

modelo e resultados experimentais, em (A) e (B) respectivamente. Na Figura 4.35 é 

possível perceber que existe uma similaridade muito próxima entre as amplitudes e 

fases dos dois sinais obtidos quando o transdutor está sem carga. 

                                            

53 Fonte: Autoria Própria. 
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FIGURA 4.34: TENSÃO INDUZIDA: (A) DADOS DO MODELO; (B) DADOS EXPERIMENTAIS54. 

 

                                    (A)                                                                               (B) 

FIGURA 4.35: TENSÃO DE SAÍDA EXPERIMENTAL E TEÓRICA55. 

 

 Neste capitulo foram apresentados os resultados obtidos com o modelo 

proposto para caracterização de três configurações diferentes utilizando núcleo de 

nanocristalino. Através da comparação de curvas obtidas por meio do modelo e 

partir de dados experimentais, observa-se que o modelo conseguiu prever de forma 

satisfatória a resposta do transdutor. 

.

                                            

54 Fonte: Autoria Própria. 

55 Fonte: Autoria Própria. 
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5 CONCLUSÕES 

 Um estudo sobre a obtenção de curvas de magnetização para materiais com 

características não lineares foi apresentado, com o objetivo de modelar, com base 

em dados experimentais, um núcleo de material nanocristalino que compõe um 

transdutor eletromagnético.  

 Para obtenção das curvas de magnetização do núcleo magnético, tensão e 

corrente induzida no secundário do transdutor, foi criado um script utilizando o 

software Matlab, no qual é utilizado uma aproximação para representar a função da 

densidade de fluxo magnético não linear e funções matemáticas baseadas no 

trabalho desenvolvido por Takás (2001), e na função tangente hiperbólica que tem 

aspecto sigmóide de modo a conseguir modelar e descrever de forma satisfatória os 

laços de histerese, a tensão e a corrente induzida no secundário de um transdutor, e 

com isso prever as condições de operação, conforme os resultados apresentados. 

 Durante o processo de análise se fez necessário inserir parâmetros 

experimentais no modelo, a fim de aproximar os valores do modelo com os 

experimentais. Para cada parâmetro atribuído existe um significado físico que 

representa as propriedades magnéticas dos núcleos em análise. 

 O modelo analítico gerado utiliza a função tangente hiperbólica para 

representar as curvas da histerese, sendo o fenômeno da histerese representado 

por três funções, para as quais o eixo do 𝑥 indica a intensidade de campo magnético 

𝐻 e o eixo 𝑦 a densidade de fluxo magnético 𝐵. Uma das funções fornece o ponto de 

interseção entre a curva superior, que cruza o eixo 𝑥 em −𝐻𝑐, cujo ponto máximo é 

representado pela densidade de fluxo de saturação, e a curva inferior que cruza o 

eixo 𝑥 que em 𝐻𝑐. As demais são responsávéis por gerar a curva superior 

(desmagnetização) e a curva inferior (magnetização). No modelo proposto após as 

simulações se fez necessário adaptar a equação para representar de forma mais 

significativa ou aproximada o estudo, adicionando à equação o valor de 𝐵 de 

saturação, 𝐵 residual e o 
𝐻𝑐

𝐵𝑟
, que representa o ângulo responsável pelo 

deslocamento da curva em estudo.  

 O erro relativo e absoluto foi determinado para avaliar o grau de proximidade 

entre as curvas com dados teóricos do modelo e experimentais. Também foi inserido 
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um terceiro experimento com núcleo sem carga que originou um algoritmo compacto 

que faz uso do modelo obtendo resultados satisfatórios. 

 Por meio das características do núcleo e da corrente do primário, utilizando 

o algoritmo proposto, que modela a forma de onda da tensão induzida, é possível 

prever a resposta do transdutor. Para trabalhos futuros sugere-se avaliar o número 

de espiras do secundário levando em conta as dimensões reduzidas do núcleo na 

escolha inicial, conservando a potência fornecida, quando for dimensionado para 

transdutor magnético e desconsiderando a conservação da potência, quando a 

função do transdutor for identificar a corrente do primário, levando em consideração 

os parâmetros do fabricante, a Indutância, a Relutância, o Comprimento médio, a 

Área da sessão transversal do núcleo, a Permeabilidade linear e não linear, 

relacionando assim, a melhor opção entre os modelos oferecidos pelo fabricante 

selecionado. 
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6 TRABALHOS PUBLICADOS E FUTUROS 

 Trabalhos publicados: 

 

1. FARIAS, W. P.; RODRIGUEZ, Y. P. M.; LUCENA, D. C.; SANTOS, M. P.; 

SOUZA,J.S. ANÁLISE DE UM CAPTADOR DE ENERGIA 

ELETROMAGNÉTICO COM NÚCLEO NANOCRISTALINO UTILIZADO 

PARA COLHEITA DE ENERGIA, CBA - XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE 

AUTOMÁTICA, Vitória/ES, 2016. 

 

2. FARIAS, W. P.; SOUZA, C. P.; RODRIGUEZ, Y. P. M.; SANTOS, M. P. 

Análise do Transdutor Eletromagnético Usado na Colheita de Energia 

Magnética, 12º CBMag - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo, 17º 

SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e no LAWOFS  - 

Latin American Workshop on Optical Fiber Sensors, Porto Alegre/RS, 2016.  

 

Propostas para os trabalhos futuros: 

 

 Modelagem matemática do transdutor eletromagnético, e antenas loops 

aplicados para colheita de energia; 

 Modelar e simular circuitos para o gerenciamento da energia em busca de 

circuitos eficiêntes por aplicação; 

 Avaliar outros materiais e formas geométricas diferentes para o núcleo do 

transdutor. 
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APÊNDICE 1 - MODELAMENTO DO TRANDUTOR ELETROMAGNÉTICO 

 

%% FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
%      AP  F PH NC FS  
FONTE=[15 60 0 2 2000]; 
TF = FONTE(4)*1/FONTE(2); %TEMPO FINAL DESEJADO 
T=0:1/FONTE(5):TF;        %VETOR DE TEMPO DE 0 A TF COM INTERVALOS DE 1/FS   
PI=pi; 
%% IP: CORRENTE DO PRIMÁRIO 
IP= FONTE(1)*sin(2*PI*FONTE(2)*T+FONTE(3));  

  
%% NÚCLEO: PARAMETROS DO NÚCLEO 
%       RE   RI   B   H    NS 
NUCLEO=[33.5 27.5 3.5 4.0 156]./1000; %PARÂMETROS DO NÚCLEO 
RM=(NUCLEO(1)+NUCLEO(2))/2; %RAIO MÉDIO EM METROS 
L=2*PI*RM;  %COMPRIMENTO DO PERÍMETRO 
A=NUCLEO(3)*NUCLEO(4); %ÁREA DA SEÇÃO RETA DO NÚCLEO 
V=2*PI*RM*A; %VOLUME DO NÚCLEO DE PÓ DE FERRO EM CM³  
U0=(4*PI*10E-7); %PERMEABILIDADE DO VÁCUO 

  
%% H: INTENSIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO 
H=(IP/(2*PI*RM)); 

  
%% B: DENSIDADE DE CAMPO MAGNÉTICO; 
UR=100000; 
B =(((U0*UR*IP)/(2*PI*NUCLEO(3)))*log(NUCLEO(1)/NUCLEO(2))); 
BMIN=0.8  ; BMAX=1.2  ; HMAX= BMIM/( U0*UR); 
MINONLINEAR=atanh( BMIN/BMAX)/HMAX; 
B_NONLINEAR = BMAX*atanh(MINONLINEAR*H); 

  
%% F: FLUXO  
F = B_NONLINEAR*NUCLEO(3)*NUCLEO(4); 

  
%% FC: FLUXO CONCATENADO 
FC = F*NUCLEO(5)*1000; 

  
%% FEM: TENSÃO INDUZIDA NO SECUNDÁRIO 
FEM= gradient(FC,1/FONTE(5)); 
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 2 - MODELAMENTO DO TRANDUTOR ELETROMAGNÉTICO 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% Preparação do Ambiente de Simulação 
clear all; 
clc; 
close all; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% Caracterização de Ip: corrente do primário 
% Inicialização dos Parametros 
Ap=6.4;             % amplitude do sinal senoidal 
f=60;               % frequencia fundamental da rede 
ph = (4.32+3.78+2.2)*pi/360;          % fase 
Ncycle=3;           % número de ciclos de corrente desejado 
tf = Ncycle*1/f;    % tempo final desejado 
fs = 40e3;          % frequencia de amostragem 
t=0:1/fs:tf;        % vetor de tempo de 0 a tf com intervalos de 1/fs   
ip= Ap*sin(2*pi*f*t+ph);   %corrente no primário 
subplot(3,3,1);  
plot(t,ip); 
title ('Ip'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('Ip (A)'); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% Caracterização do Núcleo 
% Inicialização dos Parametros 
re=20.5e-3;         %raio externo 
ri=14.75e-3;        %raio interno 
rm=(re+ri)/2;       %raio mï¿½dio em metros 
b=6e-3;             %largura da sessão reta do núcleo 
h=12e-3;            %altura da sessão reta do núcleo 
%% Calculos dimensões do núcleo 
l=2*pi*rm;          %comprimento do perimetro 
area=b*h;              %area da sessão reta do núcleos 
v=2*pi*rm*area;        %volume do núcleo Nanocristalino 
ns=156;             %número de espiras da bobina secundária 
u0=(4*pi*10e-7);    %permeabilidade do vácuo 

     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Modelo da Intensidade de Campo Magnetico H produzido por ip  
H=(ip/l); 
subplot(3,3,2); 
plot(t,H,'r'); 
title ('H'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('H(Ae/m)'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Calculo de mi non-linear 
ur=100000; 
B_sat = 0.5176;                      % Parametro de Saturação 
B_sat_inicial =0.4434;%(B_sat-B_sat*0.40);   % Inicio da saturação em B 

experimental 
H_sat_begin = B_sat_inicial/(u0*ur); 
% Representação coefficient, mi não linear 
mi_nonlinear = atanh( B_sat_inicial/B_sat)/H_sat_begin; 
hc=1.695;          %Coercividade    
br=0.2000%0.4299;       %Residual aproximadamente 0.4652 % Br experimental 
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%% Anti-Histerese 
B_nonlinear = B_sat*tanh((br/hc)*mi_nonlinear*H); 

  
%% Desmagnetização Histerese 
B_nonlinearu = B_sat*tanh((br/hc)*mi_nonlinear*(H+hc)); 
%% Magnetização Histerese 
B_nonlineard = B_sat*tanh((br/hc)*mi_nonlinear*(H-hc)); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Modelo Densidade Magnetica B 
%% Densidade Magnetica Linear 
%% Anti-Histerese B 
B = B_nonlinear; 

  
subplot(3,3,4);  
plot(t,B,'g'); 
title ('B'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('B(T)'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Curva H x B 
fud=(B_sat*tanh(max(H)+hc) - B_sat*tanh(max(H)-hc))/2; 
fu=(B_sat*tanh(H-hc)+fud);              
fd=(B_sat*tanh(H+hc)-fud); 

  
subplot(3,3,3); 
plot(H,B_nonlinearu,'b',H,B_nonlineard,'b'); 
title ('H x B'), xlabel('H'),ylabel('B'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Modelo do F: Fluxo Magnetico  
F = B.*area; 
subplot(3,3,5); 
plot(t,F,'m'); 
title ('Fluxo'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('Fluxo(T/m2)'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% Modelo de Fc: Fluxo Magnetico Concatenado 
Fc = F*ns 
subplot(3,3,6); 
plot(t,Fc,'c'); 
title ('Fluxo Concatenado'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('Fluxo(T/m2)'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Modelo da Tensão Induzida FEM - vs 
FEM = gradient(Fc,1/fs); 
subplot(3,3,7); 
plot(t,FEM,'r'); 
title ('FEM'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('FEM(V)'); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Modelo da Corrente no Secundário - is 
RL = 5*10^3;  % Resistência da carga 
Is = FEM/RL; 
subplot(3,3,8);  

plot(t,Is,'y'); 
title ('Is'), xlabel('Tempo(s)'),ylabel('Is(A)'); 

 


