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Resumo 

 Os transformadores trifásicos de média/alta frequência têm particular interesse em sistemas 

flexíveis de distribuição de energia, assim como em turbinas eólicas offshore e em sistemas de tração. 

As várias aplicações possíveis destes equipamentos, fundamentais em sistemas de energia, devem-

se em muito à possibilidade de redução das suas dimensões, quando comparados com 

transformadores a operar a 50Hz.  

O facto de o volume do núcleo magnético ser inversamente proporcional à frequência de 

operação, faz com que seja possível obter dimensões mais reduzidas do núcleo ao aumentar-se a 

frequência. Esta redução de volume do transformador permite um sistema de conversão mais 

compacto. 

O grande desafio deste tema é, com a redução das dimensões dos componentes que 

constituem o transformador, manter o rendimento elevado. Para obter o comportamento esperado, é 

necessária uma análise cuidada no dimensionamento do transformador, pois com o aumento da 

frequência surgem novos problemas quando comparado com os transformadores convencionais de 

50/60 Hz. Problemas como as correntes de Foucault, efeito de proximidade e efeito pelicular são 

inerentes às frequências elevadas e como tal, é necessário perceber corretamente a sua repercussão 

nos diferentes componentes do transformador.  

Para o correto dimensionamento do transformador, são apresentadas equações empíricas bem 

como simulações recorrendo a um programa de elementos finitos. Paralelamente ao percurso para o 

desenho do transformador são apresentadas as diversas opções usualmente aplicadas, bem como 

comparações entre elas.  

Finalmente apresentam-se os resultados reais obtidos em laboratório, no ensaio do protótipo 

construído e apresentam-se as devidas conclusões, sugerindo, com base no trabalho realizado, 

possíveis trabalhos futuros. 
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Abstract 

Three-phase medium/high frequency transformers are relevant in flexible power distribution 

systems, as well as offshore wind turbines and traction systems. The wide application possibilities of 

these fundamental equipment in energy systems, is due in large part to the reduction of their dimensions. 

As the volume of the magnetic core is inversely proportional to the operating frequency, it is 

possible to obtain smaller core dimensions by increasing the frequency. This reduction of volume of the 

transformer allows a complete system of conversion more compact and then, the possibility of having 

in one place the whole system of energy conversion. 

The big challenge of this subject is to maintain high efficiency by reducing the size of the 

components of the transformer. In order to obtain the expected behavior of the different parts of the 

system, a careful analysis is required in the design of the transformer, because with the increase in 

frequency, new problems arise when compared to the conventional 50/60 Hz transformers. Problems 

as eddy current, proximity effect and skin effect are inherent to the high frequencies, so it is necessary 

to correctly understand its repercussion in the different components of the transformer. 

For the correct sizing of the transformer, empirical equations are presented as well as 

simulations using a finite element program. Along with transformer design, several options usually 

applied are taken into consideration and also comparisons between them. 

 Finally, practical results obtained in the laboratory on the test of the built prototype are 

presented and the appropriate conclusions, suggesting possible future work, based on the work carried 

out. 
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1. Introdução 

 

 

 

O primeiro capítulo dá uma perspetiva da organização do conteúdo da dissertação, bem como 

o que justificou o desenvolvimento do tema abordado. São também apresentados os objetivos da 

dissertação.  

 



2 

1.1 Motivação 

 A indução, propriedade descoberta com os ímanes devido ao trabalho de Faraday e Henry, 

de forma independente e em países distintos, foi o primeiro passo dado no desenvolvimento do 

transformador, e do eletromagnetismo, por volta de 1830. Seis anos mais tarde, é inventada a bobina 

na Irlanda, que Pavel Yablochokov percebe as suas potencialidades, posteriormente, ao usar no seu 

sistema de iluminação em 1876 [1]. 

 Embora anteriormente tenham sido feitos alguns protótipos de transformadores, foi em 1886 

nos Estados Unidos da América que William Stanley criou um transformador, mais prático e com 

possibilidade de regulação do entreferro, para fins comerciais. Ainda hoje são utlizadas formas de 

núcleo que foram concebidas por Stanley, como é exemplo o núcleo com laminações em forma de E. 

Em 1889, o engenheiro russo Dolivo-Dobrobolsky desenvolve o primeiro transformador trifásico [1] 

numa empresa alemã. Desde então os transformadores são equipamentos fundamentais nos sistemas 

de energia e que vão sofrendo análises e melhorias constantes, procurando um aumento do rendimento 

e capacidade, bem como diminuição das suas dimensões.   

 Atualmente, as redes de energia têm de acomodar a geração distribuída de energia, bem 

como garantir a integração em larga escala de fontes de energia renováveis. Os transformadores são 

equipamentos fundamentais na conversão de energia elétrica, com elevado rendimento. No entanto, 

com estes noves desafios da rede elétrica, falta aos transformadores flexibilidade, no sentido em que, 

habitualmente, não permitem o controlo da tensão em carga, e não permitem a interligação direta entre 

redes elétricas a operar a frequências diferentes [2]. 

 Para responder a estes novos desafios da rede elétrica, é possível utilizar conversores 

eletrónicos de potência que, ligados ao secundário do transformador, permitam fazer a regulação da 

tensão em carga [3]. No entanto, uma solução, que permitirá responder a todos os requisitos das atuais 

redes de energia, passa por substituir o transformador convencional por um transformador a operar nas 

bandas das médias/altas frequências, associando conversores eletrónicos de potência adequados na 

entrada e saída do transformador [2], [4].  

 Com os transformadores a operar a frequências elevadas conseguem-se obter dimensões 

reduzidas do mesmo, pois o volume do núcleo magnético é inversamente proporcional à frequência de 

trabalho, e ainda assim trabalhar com valores de densidade de potência elevados. 

 Algumas aplicações possíveis para estes transformadores são: ligação de turbinas eólicas 

offshore, sistemas de tração, bem como todos os sistemas de distribuição de energia que operam de 

forma flexível. Embora a fiabilidade e o rendimento sejam características desejáveis em qualquer 

sistema de conversão, para o caso das aplicações das turbinas instaladas no mar, o tamanho e o peso 

são requisitos fundamentais para os sistemas de conversão dessas infraestruturas. Nestas aplicações, 

o transformador é a componente com maior peso, relativamente às dimensões, nos sistemas de 

conversão. Isto quer dizer que, o transformador terá impacto na complexidade da construção do corpo 



3 

da turbina eólica [5]. Assim, fica clara a importância do estudo de transformadores de dimensões 

reduzidas, algo que se consegue obter através da operação a frequências mais elevadas. A redução 

de volume traz benefícios tanto nas turbinas eólicas, como nos sistemas de tração e também em 

sistemas de distribuição flexíveis. 

 

1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem três objetivos fundamentais: 

 dimensionamento do transformador, que é feito utilizando cálculos numéricos e 

recorrendo também a um programa de elementos finitos; 

 construção do protótipo com base no estudo feito previamente;  

 realização de testes laboratoriais para comprovar o projeto teoricamente 

dimensionado. 

Para o dimensionamento serão apresentados todos os cálculos efetuados, assim como as 

equações utilizadas. Também será apresentado o modelo de estudo, utilizado no programa de 

elementos finitos, e os resultados obtidos mais relevantes.  

Um dos principais objetivos desta dissertação é selecionar os materiais que melhor respondem 

às necessidades do presente projeto, e aferir se o dimensionamento previamente feito, bem como a 

seleção dos enrolamentos e núcleo, foi realmente o mais correto. Para isso, serão realizados ensaios 

do transformador e uma análise detalhada dos dados obtidos durante o funcionamento do protótipo.  

Será ainda apresentada a descrição pormenorizada do transformador final, bem como todos 

os modelos de construção utilizados para a obtenção deste. Indicam-se ainda, as características dos 

materiais pertencentes ao protótipo final. Os materiais mencionados poderão não corresponder aos 

materiais idealmente projetados mas são os que estavam disponíveis no laboratório e mais se 

aproximavam dos materiais projetados.  
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1.3 Estrutura 

A presente dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos: 

1. No capítulo 1 é feita uma introdução ao tema abordado ao longo da tese, sendo que para 

isso é inicialmente apresentada uma motivação, e uma contextualização histórica do 

assunto. De seguida, são apresentados os objetivos da dissertação. Finalmente, é 

apresentada a estrutura da dissertação que corresponde à presente secção. 

2. No segundo capítulo é feita uma revisão teórica do tema, que irá servir de base para o 

trabalho que se vai desenvolver. São ainda explicados conceitos irão ser utilizados ao 

longo da tese. 

3. No capítulo três é descrito como dimensionar um transformador para frequências 

elevadas. De uma forma detalhada, é feito um guia de como dimensionar e optar pelas 

diferentes opções disponíveis para a construção de um protótipo de transformador na 

banda das médias/altas frequências. 

4. Neste capítulo efetuou-se o dimensionamento do transformador. Com auxílio de um 

programa de elementos finitos, foi também possível ter previsões do comportamento do 

transformador em situações de funcionamento distintas.  

5. No quinto capítulo são apresentados os resultados dos ensaios em laboratório do protótipo 

de transformador: ensaio em vazio, ensaio em curto-circuito e com carga. São ainda feitos 

comentários realtivos aos resultados obtidos. 

6. Finaliza-se a dissertação com as conclusões do trabalho realizado. São também 

apresentados possíveis trabalhos futuros que poderão vir a ser desenvolvidos.  
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2.  Revisão da literatura 

 

 

 

 No presente capítulo é revisto o estado da arte dos transformadores de frequências elevadas. 

São ainda apresentados alguns conceitos que serão importantes no dimensionamento do 

transformador de alta frequência.    
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2.1. Enquadramento teórico 

Os transformadores de média frequência, associados a conversores eletrónicos de potência, 

têm particular interesse para aplicações em redes de geração eólica, sistemas de distribuição, assim 

como sistemas de tração.  

Visto que os transformadores de média/alta frequência são frequentemente alimentados por 

tensões e correntes não sinusoidais, os desafios são diferentes relativamente aos convencionais 

transformadores de 50Hz, o que se traduz numa abordagem diferente no processo de seleção dos 

materiais bem como as formas de cálculo dos valores associados ao transformador [7]. Os critérios que 

guiam o dimensionamento destes transformadores são a minimização das perdas e do volume do 

transformador [6].  

Atualmente existem diversas alternativas aos núcleos convencionais, utilizados nas 

frequências baixas como 50/60Hz. Essas alternativas permitem, mesmo a frequências elevadas, 

perdas reduzidas para valores não elevados de densidade de fluxo magnético de saturação, sem uma 

discrepância, relativamente ao preço, muito elevada para alguns casos [6]. 

A escolha correta do núcleo é um dos passos importantes no dimensionamento de 

transformadores de frequências elevadas. Parâmetros como perdas no núcleo, permeabilidade 

magnética, valor da densidade do fluxo magnético de saturação e temperatura de operação são 

importantes fatores a ter em conta na escolha do núcleo para o transformador. Ainda assim não é 

possível optar por um núcleo com todos os referidos parâmetros maximizados. Como tal, é necessário 

optar por um núcleo que se ajuste o melhor possível às condições de cada projeto. Na Tabela 2.1 

apresentam-se os materiais tipicamente usados como núcleos do transformador para frequências 

elevadas, e os valores dos respetivos parâmetros mais relevantes:  
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Tabela 2.1 – Características dos núcleos tipicamente usados em altas frequências 

 Ferrites 

Metais Amorfos Ligas 

metálicas 

(permalloy, 

supermalloy) 

Nanocristais 
Ferro Cobalto 

Densidade de 

fluxo de 

saturação, 

Bsat [T] 

0.5 1-1.6 0.5-1 0.5-1 1-1.5 

Temperatura 

máxima 

recomendada 

[ºCelsius] 

100º – 300º 370º 205º 460º 570º 

Custo Reduzido Reduzido Médio Elevado Elevado 

Frequência de 
aplicação 

[kHz] 
>0,05 1 -25  ˂1 1 -25  

Aplicações 
Satélites de 

comunicações; 

Sensores; Vigilância 

eletrónica 

Equipamentos 

rotativos; 

Instrumentação 

Conversores 

AC/DC e 

DC/DC; 

Carregadores de 

bateria; 

Geradores 

solares 

Vantagens 

Perdas reduzidas; 
alta 

permeabilidade 
magnética 

Alta permeabilidade 
magnética; 

Alta 
permeabilidade 

magnética; 

Perdas 
reduzidas; 

estável a altas 
temperaturas 

Desvantagens 

Maior volume do 
transformador; 
instável a altas 
temperaturas 

Perdas maiores 
relativamente aos 

Nanocristais 

Densidade de 
fluxo 

magnético 
reduzido 

Formatos em 
que seja 

necessário 
entreferro; custo 
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 Nos enrolamentos dos transformadores os materiais tipicamente usados são o cobre e o 

alumínio, devido à sua reduzida resistência elétrica. Para aplicações de média/alta frequência existem 

algumas opções unifilares, bem como opções multifilares. O comum fio sólido redondo, fio de forma 

quadrada / retangular e formato folha são as opções usuais para topologias unifilares. Quanto à 

topologia com mais de um fio, multifilares, existem opções como os fios circulares tipo Litz, os fios 

retangulares tipo Litz e finalmente o conjunto de fios sólidos redondos. A escolha correta da topologia 

é importante pois, para este tipo de aplicações, estão em jogo valores de corrente e frequência 

elevados.  

Para a escolha correta dos enrolamentos é necessário ter atenção os seus parâmetros mais 

relevantes como: uma boa utilização da área de janela, entenda-se um fator de utilização, Ku, elevado; 

reduzido valor de resistividade elétrica, de forma a ter valores de perdas reduzidos; boa resposta 

térmica, isto é, que dissipem bem o calor e ainda bom isolamento [5]. Na tabela seguinte, apresentam-

se, de uma forma sucinta, as vantagens relativas aos condutores mais habitualmente utlizados nestas 

aplicações: 

Tabela 2.2 – Vantagens dos condutores mais utlizados em frequências elevadas  

 Litz Retangular Folha 

Vantagens 

 Redução do 
efeito pelicular; 
 

 Redução das 
correntes de 
Foucault; 
 

 Redução do 
efeito de 
proximidade; 

 Densidade 
de cobre 
elevada; 
 

 Fator de 
utilização 
elevado; 

 Reduz muito 
as correntes 
de Foucault; 
 

 Fator de 
utilização 
muito 
elevado; 

 

Concluindo, para a escolha dos enrolamentos a utilizar pretendem-se valores reduzidos de 

perdas nos condutores mesmo com a elevação de valores como a corrente e da frequência de 

operação, que vai até às centenas de kHz.  

Quanto à estrutura do transformador, existem duas tipologias mais utilizadas: a primeira 

corresponde aos enrolamentos que envolvem o núcleo, sendo que os enrolamentos ficam na parte 

exterior lateral do transformador como mostra a imagem da esquerda na Figura 2.1, configuração que 

toma o nome de Core; na configuração Shell os enrolamentos envolvem apenas a parte central do 

núcleo, ou seja, o núcleo é que fica na parte exterior lateral do transformador, como é mostrado no lado 

direito da Figura 2.1: 
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Figura 2.1 – Topologias mais usadas na construção do transformador trifásico [8] 

A topologia Core reduz o peso do transformador, devido ao uso em paralelo dos enrolamentos, 

e é usado para frequências elevadas, bem como em aplicações onde há valores de potência em jogo 

elevados, de forma a diminuir as perdas e aumentar o rendimento. Mas pelo facto de estar rodeado de 

enrolamentos dificulta a condutividade térmica dos materiais isolantes. No caso de considerarmos os 

critérios fundamentais o tamanho do transformador, boa resposta térmica e as perdas no núcleo, a 

topologia Shell é fortemente sugerida, sendo que esta tipologia se aplica geralmente para valores 

reduzidos de frequência e potência [5,6]. 

Apesar dos extensivos estudos já realizados, assim como experiências feitas cobrindo os 

diferentes materiais usados nestas aplicações, para cada transformador é necessária uma abordagem 

cuidada de forma a perceber quais as melhores opções a tomar para a aplicação que se pretende. No 

entanto, não é possível maximizar simultaneamente todos os parâmetros que aumentam o rendimento 

do transformador e ainda minimizar perdas por histerese, correntes de Foucault (ver tabela abaixo). 

Como tal, há escolhas que terão de ser feitas consoante as necessidades para cada projeto. 

Tabela 2.3 – Fatores relevantes no dimensionamento do transformador 

Fatores a maximizar ↑ Fatores a minimizar ↓ 

Resistividade elétrica do núcleo Perdas por histerese 

Potência obtida no secundário Correntes de Foucault 

Densidade de fluxo magnético Resistência dos enrolamentos 

 

Quanto maior for a resistividade elétrica do núcleo, maior será a dificuldade à circulação de 

correntes no núcleo, e como tal, menores serão os valores das correntes de Foucault, assim como 

menor será o valor da energia armazenada no núcleo. 

Na escolha do núcleo a usar, outro parâmetro a ter em atenção é a permeabilidade magnética. 

De uma forma análoga, este fator está para o núcleo, assim como a condutância elétrica está para os 

condutores elétricos, ou seja, quanto maior a permeabilidade magnética deste, melhor será o seu 
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desempenho e consequentemente menores serão as suas perdas [9].  

Finalmente, as perdas que ocorrem devido à resistência dos enrolamentos são um fator que 

depende bastante da frequência. Para as aplicações em estudo, médias/altas frequências, revela-se 

imperativo então um correto dimensionamento destes enrolamentos. De acordo com o autor Mclyman 

(2004) para uma dada frequência consegue-se obter o valor da profundidade de penetração, relativa 

ao efeito pelicular, e assim calcular o diâmetro do fio desejado de forma a reduzir as perdas nos 

enrolamentos [9]. 

 

2.2. Terminologia 

De seguida, explicam-se, de uma forma resumida, os principais fenómenos que ocorrem para 

aplicações de transformadores em frequências significativamente superiores aos convencionais valores 

de 50/60 Hz. São fenómenos que terão grande influência no projeto de dimensionamento do 

transformador, pois levam a uma mudança de abordagem no dimensionamento de transformadores a 

operarem a frequências elevadas. Apresentam-se então os fenómenos mais relevantes: 

 Correntes de Foucault: Quando se aplica uma tensão alternada no primário, esta 

gera um fluxo magnético alternado que irá percorrer o núcleo até ao secundário. Este 

fluxo alternado irá induzir também uma pequena tensão alternada no núcleo, por sua 

vez, esta tensão irá levar ao aparecimento de correntes no próprio núcleo, correntes 

de Foucault, que são proporcionais à tensão que as gerou. Estas correntes são 

também conhecidas como eddy currents ou correntes parasitas. 

 

 

Figura 2.2 – Correntes de Foucault no núcleo magnético [9] 

Como é possível perceber pela figura acima, para além de surgirem estas correntes 

em cada laminação do núcleo, caso este seja laminado, podem ainda estar presentes 

ao longo de todo o núcleo, isto porque estas correntes, ib (Figura 2.2), dependem do 

fluxo total e dependem também da resistência total do núcleo. No caso de ia, estas 

correntes já dependem do fluxo em cada lâmina [9]. 

Ainda assim, estas correntes não surgem apenas no núcleo do transformador, fazem-
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se também sentir ao nível dos condutores, isto porque os condutores geram 

internamente um fluxo variável e consequentemente surgem correntes de Foucault no 

próprio condutor como mostra a Figura 2.3: 

 

Figura 2.3 – Correntes de Foucault provocadas pelo fluxo interno do condutor [9] 

Relativamente à resolução das correntes de Foucault, é possível reduzir o seu efeito 

nas perdas do transformador através de um núcleo composto por materiais de maior 

resistividade elétrica [9].  

 

 Efeito Pelicular: Este fenómeno começa a ganhar relevância à medida que se começa 

a aumentar a frequência de trabalho. Consiste na tendência da corrente fluir pela 

superfície do condutor, ao invés do centro do mesmo, à medida que se aumenta a 

frequência. 

 

 Profundidade de penetração, δ: Quando se trabalha a frequências elevadas as 

correntes tendem a ser transportadas junto à superfície do condutor (efeito pelicular), 

sendo que o centro do condutor tende a não transportar corrente. A profundidade de 

penetração é a distância da superfície do condutor até ao ponto onde a densidade de 

corrente decresceu cerca de 37% da densidade de corrente na superfície. 

  

 Efeito de proximidade: Como o próprio nome ajuda a entender, este é um fenómeno 

causado por condutores na vizinhança. Ocorre nos condutores e é causado pelas 

correntes de Foucault induzidas pelos fluxos magnéticos alternados presentes nos 

condutores próximos do condutor onde ocorre este efeito denominado de proximidade 

(Figura 2.4). Para além da corrente se deslocar preferencialmente pela superfície do 

condutor devido à elevada frequência, as correntes de Foucault provocam ainda uma 

distorção na densidade de corrente do condutor, levando a uma aglomeração da 

corrente numa dada zona da superfície do condutor como mostra a Figura 2.5: 
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Figura 2.4 – Distribuição do fluxo, interno e externo, no fio condutor [9] 

 

Figura 2.5 – Aglomeração da corrente no condutor devido ao efeito de proximidade [9] 
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3.Dimensionamento de  

um transformador  

trifásico 

 

 

 

 Neste capítulo apresenta-se um guia para dimensionar um transformador trifásico, para a 

gama das médias/altas frequências.  
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 Os transformadores trifásicos são usados para fins industriais, bem como em redes de 

distribuição, transmissão e geração. Quando comparados com os transformadores monofásicos têm 

algumas vantagens: para a mesma potência, os transformadores trifásicos podem ser mais pequenos 

e leves do que o total de monofásicos necessários para satisfazer o mesmo valor de potência, devido 

a um melhor aproveitamento dos condutores e núcleo magnético. No caso de sistemas de conversão 

AC para DC são necessários menos componentes de filtragem pela sua menor distorção na saída [9]. 

Antes de se iniciar qualquer dimensionamento do transformador os requisitos pretendidos 

devem ser bem claros. Valores como a potência, tensão, frequência e formas de onda devem ser 

conhecidos, para assim ser possível uma primeira abordagem nos cálculos necessários para a 

construção do protótipo. Depois de conhecidos os valores iniciais, podem-se começar os cálculos para 

as restantes variáveis em jogo, e assim fazer um dimensionamento do protótipo. Após esta primeira 

abordagem segue-se um processo de otimização, se possível, e finalmente obtêm-se os valores para 

a construção do protótipo.  

 

3.1 Núcleo magnético 

3.1.1 Seleção 

 A escolha do núcleo é importante e deve ser criteriosa, e depende da frequência de operação 

pretendida. Para frequências mais altas, opções como ferrites, metais amorfos e nanocristais são as 

mais utilizadas. Os parâmetros mais relevantes a considerar na escolha do núcleo do transformador 

são [6]: 

 Permeabilidade magnética elevada 

 Reduzido valor de perdas para a frequência pretendida 

 Densidade de fluxo magnético de saturação elevado 

 Temperatura de operação elevada 

Ainda assim, como é comum no dimensionamento do transformador, não existe um material 

que satisfaça todos os parâmetros que se pretende maximizar. Como tal, para a frequência pretendida 

é necessário avaliar os restantes requisitos do projeto.  

Os nanocristais apesar das perdas reduzidas que apresentam, a estabilidade térmica e um 

valor elevado da densidade de fluxo de saturação, têm um custo elevado, que é o maior entrave à sua 

utilização. 

Quanto às ferrites, apresentam perdas reduzidas e elevada permeabilidade. No entanto, o 

volume revela-se maior e a estabilidade térmica reduzida. 
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Os metais amorfos são uma boa escolha quando perdas do núcleo, custo e densidade de 

potência são os parâmetros mais relevantes, pois apresentam valores elevados de permeabilidade 

magnética, elevada resistência elétrica e custo razoável.  

Quanto às possibilidades de formato de um transformador trifásico são inúmeras. Os arranjos 

possíveis com três e cinco pernas para a construção abrem um leque de possibilidades. Na Figura 3.1 

estão representadas as diferentes hipóteses para o formato de núcleo: 

 

Figura 3.1 – Formatos de transformadores trifásicos, adaptado de [10] 

 

Devido aos diferentes caminhos possíveis para os fluxos magnéticos, assim como as 

interações magnéticas dos diferentes enrolamentos, os transformadores com múltiplas pernas 

apresentam diferenças relevantes quando comparados com os métodos de análise para 

transformadores trifásicos constituídos por conjuntos monofásicos. De uma forma sucinta elucidam-se 

na seguinte tabela as características de cada formato apresentado anteriormente [10]: 
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Tabela 3.1 – Características dos diferentes formatos de transformadores trifásicos 

Topologias Características 

5-legged wound core 

 Apenas as fases adjacentes estão 
ligadas magneticamente; 

 
 Circulação de fluxos devido às 

assimetrias entre fases 
 

 Minimiza a temperatura total 

Shell-form (stacked) 

 Aconselhado para operar em regime 
desequilibrado 
 

 Caminho de retorno para o fluxo 
provocado pelos desequilíbrios de fases 

Triplex core (wound or stacked) 

 Redução da temperatura total 
 

 Fluxo devido a possíveis assimetrias 
fecha-se através do núcleo 

4-legged stacked core 

 Caminho adicional para o retorno do 
fluxo 

 
 Diferente comportamento da fase na 

perna exterior 

5-legged stacked core 

 Apresenta maior simetria 
 

 Caminho para o fluxo gerado pelas 
assimetrias 

Core form (stacked) 

 Menor valor do volume total 
 

 Não existe caminho para as assimetrias 
das fases, sendo que o fluxo é obrigado 
a fechar pelo ar 

 
 Valores elevados de temperatura 

 

A interação entre núcleos ferromagnéticos, as não linearidades adjacentes às estruturas dos 

núcleos e tensões induzidas nos enrolamentos devido a fluxos circulantes nas pernas adjacentes são 

fatores relevantes e que relembram a importância de abordagens diferentes das abordagens pela 

simples soma de fases monofásicas, habitualmente recomendadas [10].  

 

3.1.2 Produto das áreas 

 Inicia-se o projeto do transformador com a relação do produto das áreas. Mas para se deduzir 

a equação final utiliza-se a lei de Faraday, que relaciona a força eletromotriz, e
mf

, presente nos 

enrolamentos, com a derivada no tempo do fluxo ligado (ψ) que atravessa a secção S do contorno da 

espira [11]: 
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 ⟹��� = −
��

��
⟹ ��� = −�

�∅

��
 (3.2) 

Sendo que o fluxo por espira é representado por ∅, o número de espiras por N e o vetor campo 

elétrico por ��⃗ . Para definir o campo elétrico induzido, ��
���⃗ , introduz-se o vetor potencial de Maxwell, �⃗: 

 ��
���⃗ = −

��⃗

��
 (3.3) 

Não considerando as perdas resistivas, obtém-se emf = -venrolamentos, sendo venrolamentos a tensão 

aplicada nos enrolamentos, com a polaridade concordante com a distribuição das cargas resultante da 

atuação do campo elétrico induzido, ��
���⃗ . Obtém-se então a lei de Faraday utilizada nos transformadores: 

 ������������� = � 
�∅

��
 (3.4) 

Se no primário do transformador aplicarmos uma tensão, V
P
, aos enrolamentos do primário, n

1
, 

durante o tempo �� e continuarem a ser desprezadas as perdas resistivas, e se considerar que as 

linhas do campo magnético estão confinadas ao núcleo, o fluxo por espira,∅ ,é dado por: 

 ∅ = �
�������������

�
��

�

�

+ ∅(0) = �
��

��

��

�

 �� + ∅(0) (3.5) 

Para os diferentes ciclos de trabalho, o fluxo por espira é dado por: 

Tabela 3.2 – Expressões para o fluxo por espira 

 
Sem fluxo inicial, 

Ф (0)=0 
σ ˂0,5 

σ =0,5 (onda 
quadrada 
simétrica) 

Fluxo por espira, 
Ø 

��

��

 �� 
��

2 ��

�� 
��

4 ��

 � 

 

Como o transformador será alimentado com uma forma de onda quadrada alternada simétrica, 

com valor médio nulo, e projetado para operar na zona linear da curva B-H, não considerando assim 

que ocorre histerese, tem-se que: 

 �����⃗ = −
���⃗

��
⟹ � ��⃗  ��

��
= −

�

��
� ��⃗ . � ��

�
⟹ (3.1) 
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 ∅(0) = −
�� � �

2 ��
 (3.6) 

Para a forma de onda mencionada anteriormente, quadrada alternada simétrica, o valor do fator 

de ciclo, é � = 0.5 resultando em: 

 ∅(0) = −
�� �

4 ��
 (3.7) 

Resta agora introduzir o fator de onda, k
f
, que varia com o valor do fator de ciclo e depende da 

forma de onda aplicada: 

 ∅ =
��

�� �� ��
 (3.8) 

De seguida apresentam-se formas rápidas para o cálculo do fator de onda para as diferentes 

aplicações: 

Tabela 3.3 – Expressões para obter o fator de onda, adaptado de [11] 

 
Sem fluxo 

inicial, Ф(0)=0  
Forma de onda 

simétrica 
Onda quadrada 

simétrica 

Onda 
sinusoidal 
simétrica 

Fator de onda, 
kf 

1

�
 

2

�
 4 4,44 

 

Considerando A
ef
 como área efetiva do núcleo, que se obtém multiplicando a área do núcleo, 

A
N
, pelo preenchimento do núcleo que realmente se obtém aquando a sua construção, k

p
. Este fator 

está associado também ao material em que núcleo é fabricado, bem como a forma em que o núcleo é 

construído. Devido às correntes que são induzidas devido ao fluxo magnético, correntes de Foucault, 

é necessário laminar o núcleo de transformador, de forma a minimizar essas correntes. Como tal, a 

área eficaz do núcleo não é simplesmente multiplicar largura pelo comprimento do núcleo, mas sim a 

esta multiplicação acresce ainda considerar a percentagem de preenchimento do núcleo que realmente 

se tem, k
p
. Obtém-se então a expressão: 

 ��� = �� �� (3.9) 
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De forma a facilitar a compreensão de algumas variáveis consideradas em algumas expressões 

apresentadas, na Figura 3.2 é mostrada a área do núcleo de um transformador, bem como o que se 

considera o caminho médio magnético, Mgl: 

 

Figura 3.2 – Área do núcleo, AN, e caminho médio magnético, Mgl, adaptado de [12] 

Considerando agora que o vetor densidade de fluxo, ��⃗ , é constante e perpendicular 

relativamente à área que este atravessa, Aef, surge então a relação: 

 � =
∅

���
 (3.10) 

O transformador é dimensionado para valores abaixo do valor de saturação, de forma a evitar 

perdas por histerese e assim obter um melhor rendimento no seu funcionamento: 

 ∅ ≤ ∅��� ⟹ �� ��� ≤ ���� ��� ⟹ �� ≤ ���� (3.11) 

O fluxo característico do material, representado por B
m
 será o valor para o qual o transformador 

é dimensionado para operar. Através da substituição, na equação (3.10), da expressão (3.8) obtida 

para o fluxo por espira, obtêm-se a seguinte expressão: 

 �� ��� =
��

�� �� ��
 (3.12) 

Tal como referido anteriormente, o transformador é dimensionado para um valor máximo de 

densidade de fluxo magnético, que será o valor característico a que núcleo opera, B
m
, ou seja, 

associado a este valor máximo do vetor ��⃗ , para uma dada frequência, fs, e tensão no primário, Vp, há 

um número mínimo de enrolamentos a existir no primário do transformador, n
1min

: 
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 �����
=

��

�� �� ��� ��
 (3.13) 

Posteriormente, através do cálculo da área do condutor e com o número de espiras já obtido, 

é possível obter a área ocupada pelo primário.  

O transformador normalmente é projetado para uma dada potência por fase. Como tal, o 

objetivo é perceber, através da expressão do produto das áreas, se a potência pretendida será 

alcançada para a área do núcleo escolhido. 

Reescrevendo a expressão (3.13) em ordem à tensão do primário, V
p
, e multiplicando os dois 

termos da expressão pelo valor eficaz da corrente do primário, I
p
, obtêm-se a seguinte expressão: 

 �� �� = �� �� �� �� ��� ��� ��� (3.14) 

No termo do lado direito foi já substituído I
p
 pela multiplicação da densidade de corrente do 

condutor, JCu, com a secção do mesmo, ACu. De referir que o cobre é dos materiais mais utilizados para 

os condutores, também utilizado no presente protótipo, e daí que surja na nomenclatura o símbolo 

químico do mesmo, Cu. 

 ��� =
��

���
 (3.15) 

De forma a otimizar o transformador, os enrolamentos do primário devem ocupar uma dada 

proporção, fp, da área de janela do transformador, Aw [11]. Se multiplicarmos o número de espiras pela 

área do condutor, obtemos a área ocupada pelo primário. Ainda assim, o fio de cobre não se distribui 

perfeitamente pela janela, devido a vários fatores: ser um condutor redondo, possuir isolamento e ainda 

se os enrolamentos são feitos manualmente ou se recorre a máquinas para o propósito [13]. O fator de 

enchimento, kCu, é o valor que toma em consideração os fatores enumerados acima relativos aos 

condutores. Então, podemos escrever a expressão: 

 �� ��� = �� ��� �� (3.16) 

Para o cálculo da área de janela, Aw, basta multiplicar a largura da mesma, bw, pelo 

comprimento da janela, aw. Na figura seguinte clarificam-se as distâncias referidas, bem como a área 

de janela e ainda a representação da distância média dos enrolamentos, Mlt (medium length turn): 
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Figura 3.3 – Dimensões da janela e distância média dos enrolamentos 

Através desta última expressão (3.16) e substituindo agora em (3.14) tem-se que: 

 ���� = ������������������� (3.17) 

A fração relativa ao primário, fp, é o rácio entre a potência aparente do primário, Sp, e a soma 

das potências aparentes dos secundários, e é dada por [11]: 

 �� =
��

�� + ∑ ��

 (3.18) 

Voltando à expressão (3.17) e substituindo a área do condutor, ACu, pela expressão (3.15) e 

introduzindo a expressão obtida para a fração relativa ao primário, tem-se que: 

 �� =
����������

��(�� + ∑ ��)
 (3.19) 

Com a expressão que nos deu a quantidade mínima necessária dos enrolamentos (3.13) e 

multiplicando em ambos os termos com a expressão acima, obtém-se: 

 
�����

 �� =
�� ��

���������

⇒ �����

����������

����� + ∑ ���
=

�� ��

���������

⟹  

  

(3.20) 

 
⟹  

����������

(�� + ∑ ��)
=

��

���������

⇒ ����� =
(�� + ∑ ��)

������������

 

 

(3.21) 
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E assim obtém-se a primeira expressão para uma rápida abordagem ao dimensionamento do 

transformador, a relação do produto das áreas. Esta relação dá informação acerca das dimensões do 

núcleo do transformador, para um dado fator de onda, kf, bem como a frequência a que se pretende 

trabalhar, permitindo assim, projetar o transformador para os valores de potência desejável. Ou 

inversamente, sabendo à partida qual o núcleo que irá ser utlizado, calcular os valores que se 

conseguem obter de potência para o núcleo em causa, por exemplo. 

Importante referir que esta relação das áreas já dá conta que, com o aumento da frequência, 

as dimensões do núcleo diminuem. Esta dependência entre frequência e dimensão do transformador é 

uma das bases deste projeto.  

 

3.1.3 Perdas no núcleo ferromagnético 

Para obter as perdas para um dado núcleo existem diferentes formas. Para um valor rápido e 

simples de obter, deve-se recorrer à ficha técnica do núcleo ferromagnético fornecida pelo fabricante. 

Considere-se o exemplo da Figura 3.4, referente ao material utilizado como núcleo neste projeto. 

Verifica-se que o fabricante calcula as perdas pela Equação original de Steinmetz (OSE). No entanto, 

esta forma rápida de calcular as perdas não considera, por exemplo, a forma de onda da tensão e da 

corrente, sendo que a expressão se aplica apenas para formas de onda sinusoidais. No caso da forma 

de onda não ter a forma de uma sinusoide, para a aplicação pretendida, recorre-se a outros métodos 

existentes, como são exemplos a Equação de Steinmetz modificada (MSE), a equação generalizada 

de Steinmetz (GSE) e o método da equação do coeficiente de forma de onda de Steinmetz (WcSE). 

[14]  

 

a) Equação original de Steinmetz, OSE 

Para um cálculo rápido e obtenção de um valor aproximado, este método geralmente presente 

nas informações técnicas dos fabricantes de núcleos, é uma boa solução e a sua forma de cálculo é 

dada por: 

 �� = � ��
� �� [�/��] (3.22) 

Onde K, α e β são dados característicos de cada material, denominados de parâmetros de 

Steinmetz podem ser diretamente obtidos, como mostra o seguinte exemplo retirado da ficha técnica 

do fabricante do núcleo magnético utilizado no presente trabalho:  
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Figura 3.4 – Perdas do núcleo em função da frequência, da densidade de fluxo e frequência [15] 

Como evidencia a Figura 3.4 os valores de perdas são válidos para um dado intervalo de 

densidade de fluxo magnético bem como diferentes valores de frequência e, como referido 

anteriormente, para uma forma de onda da tensão de excitação sinusoidal. 

 

b) Equação de Steinmetz modificada, MSE 

A modificação na equação original de Steinmetz (OSE) é proposta de forma a responder ao 

problema da forma de onda, para que fosse possível calcular as perdas para formas de onda diferentes 

da sinusoide. Introduzindo uma nova variável, frequência equivalente, que respeita as variações da 

densidade de fluxo em vez do valor fixo da frequência, como acontecia na OSE. O valor desta variável, 

feq, é obtido da seguinte forma [14]: 

 ��� =
2

(���� − ����)� ��
� �

��

��
�

�

��
�

�

 [��] (3.23) 

Para a aplicação deste método, basta substituir o valor obtido em (3.23) pelo valor da 

frequência, fs, na equação original de Steinmetz (3.22). 
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c) Equação generalizada de Steinmetz, GSE 

Com a necessidade de generalizar a equação modificada de Steinmetz (MSE) e impor maior 

rigor no cálculo das variações da densidade de fluxo magnético, B, surge esta equação generalizada: 

 �� = ��  �
��

��
�

�

 �(�)��� [�] 

 
(3.24) 

Onde α e β têm o mesmo valor e K1 é uma variação do fator K, que é dado por: 

 �� =
�

(2�)��� ∫ |����|�|����|�����
��

�

 (3.25) 

Este método é válido para ondas sinusoidais assim como para formas de onda lineares, mas 

para o cálculo de K1 poderá ser necessário recorrer a programas de cálculo para certas formas de 

onda. Outro problema deste método, bem como do MSE, é que a sua aplicabilidade tem de ser 

verificada em novos materiais, recentemente utilizados nos núcleos. 

 

d) Método da equação do coeficiente de forma de onda de Steinmetz (WcSE) 

O último método sugerido relaciona formas de onda não sinusoidais com a forma de onda 

sinusoidal, para o mesmo valor máximo da densidade de fluxo. Para tal, calcula-se o valor da área da 

forma de onda aplicada, obtendo, então, os seguintes coeficientes para as formas de onda mais usuais 

[14]: 

Tabela 3.4 – Valores do coeficiente da forma de onda em função da forma de onda 

Forma de onda Triangular Quadrada 

Coeficiente da forma 
de onda, FWC 

�

3
 

�

4
 

 

É possível concluir, através deste método, que uma forma de onda triangular da tensão 

aplicada irá implicar maiores perdas, quando comparada com a onda quadrada. Finalmente, para obter 

as perdas no núcleo basta recorrer à seguinte expressão, similar também com a expressão original de 

Steinmetz, mas com a consideração da forma de onda de excitação: 
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3.2 Enrolamentos 

Existe mais que uma opção para a escolha dos enrolamentos. Embora a maioria dos 

transformadores seja construído com fio de cobre, existem outras opções como alumínio e prata. Na 

tabela seguinte apresentam-se as características do fio de cobre, material utilizado para os 

enrolamentos do presente transformador [9]: 

Tabela 3.5 – Propriedades do cobre, adaptado de [9] 

Material 
Densidade 

[g/cm3] 

Resistividade 

[μΩ/cm] 

Fator de 

peso 

Fator de 

resistência 

Coeficiente 

de 

temperatura 

Cobre 8,89 1,72 1 1 0,00393 

 

De forma a reduzir o efeito pelicular, que se manifesta a frequências elevadas, é necessária 

uma avaliação cuidada das dimensões do fio. Para o cálculo da profundidade de penetração, distância 

radial da superfície do condutor até à zona onde a densidade de corrente é 37% a densidade presente 

na superfície, utiliza-se a seguinte expressão [9]: 

 � =
6,62

���

 � [��] (3.27) 

Onde k é uma constante do material, e toma o valor de 1 para fios condutores de cobre. Depois 

de calculada a profundidade de penetração, fator muito importante no dimensionamento dos 

enrolamentos, resta optar pelo tipo de fio a usar. Na tabela seguinte elucidam-se as diferentes opções 

habitualmente utilizadas relativas aos fios condutores: 

Tabela 3.6 – Tipos de fio usado 

Unifilar Multifilar 

Esférico  Esférico 

Quadrangular/retangular Circular tipo Litz 

Folha Retangular tipo Litz 

 

 
�� = ��� � ��

� �� [�/��] 
 

(3.26) 
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No caso dos fios de forma quadrada ou retangular, sejam eles uni ou multifilares, consegue-se 

um melhor aproveitamento do espaço para os enrolamentos, isto porque se arrumam de forma quase 

perfeita deixando pouco espaço entre condutores. A utilização deste tipo de condutores também 

permite um maior valor de densidade de material condutor.  

 A utilização de fios condutores do tipo folha é mais comum nas aplicações de transformadores 

de alta potência, com tensões reduzidas aplicadas aos enrolamentos, de forma a reduzir as correntes 

de Foucault. A escolha da espessura deste tipo de condutores varia com o valor previsto para 

profundidade de penetração. Esta é uma solução comum quando se tem valores elevados de corrente 

e relação de transformação unitária [5]. Na Figura 3.5 e Figura 3.6 estão presentes exemplos 

representativos de fios unifilares e multifilares, enunciados na Tabela 3.6: 

 

Figura 3.5 – Exemplos de fios unifilares, adaptado de [5,16]  

 

Figura 3.6 – Exemplos de fios multifilares, adaptado de [5] 

Em muitas das aplicações de transformadores de alta frequência, o tipo de fios multifilares são 

a solução a que se recorre para as bobinas. Para qualquer uma das opções multifilares apresentadas, 

é possível adicionar ou remover fios de forma a obter a largura desejada do condutor final, sendo, 

portanto, uma opção versátil e de fácil bobinagem. Comparativamente aos condutores tipo folha, tem a 

vantagem de não possuir formas afiadas e como tal, permite um isolamento mais fácil do próprio 

condutor [9].   

Embora existam as hipóteses apresentadas anteriormente, para transformadores de 

frequências elevadas o fio do tipo Litz é a opção a que mais se recorre para a construção dos 

enrolamentos do transformador. Mais à frente esclarece-se o porquê desta topologia multifilar ser a 

mais popular. 
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3.2.1 Fio unifilar esférico 

Embora não seja a opção mais utilizadas no ramo das médias/altas frequências, os fios 

esféricos podem ser uma solução, mas quando comparados com a solução mais frequente, Litz wire, 

estes não apresentam benefícios relevantes. Ainda assim apresenta-se uma forma simples de 

dimensionar este tipo de enrolamentos, que pode também servir como um guia auxiliar no projeto dos 

enrolamentos do transformador.  

Para o cálculo do diâmetro do fio a utilizar, DAWG, sabendo já a profundidade de penetração, 

basta fazer o seguinte cálculo [9]: 

 ���� = 2 � [��] (3.28) 

Para a área de fio sem revestimento, AAWG, ou seja, a área de fio sem isolamento, basta calcular 

a área da circunferência que corresponde à área da secção do condutor metálico:  

 ���� =
� ����

�

4
 [���] (3.29) 

Com estes valores, e através da observação da seguinte tabela com as diferentes dimensões 

de fios, é possível chegar ao condutor que melhor se adequa a cada caso: 
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Tabela 3.7 – Fio circular, nomenclatura americana [9]    

 

 

3.2.2 Fio tipo Litz 

Este tipo de fio consiste numa combinação de diferentes fios isolados individualmente e torcidos 

de forma homogénea, quer isto dizer que, a área exposta ao exterior do conjunto de fios é idêntica para 

cada fio individual que constitui o conjunto.  

A sua utilização faz sentido em aplicações de corrente alternada, de forma a reduzir o efeito 

pelicular e o efeito de proximidade, efeitos que surgem com o aumento da frequência. Como tal os fios 

tipo Litz reduzem a resistência AC, Rac, e consequentemente a redução das perdas totais nos 

condutores. A forma deste tipo de condutor permite ainda um menor aumento da temperatura dos 

condutores, algo comprovado também pelo facto anterior de menores perdas nos condutores.  

 

3.2.2.1 Cálculo do número de fios a utilizar 

Para calcular o número recomendado de fios utiliza-se a expressão (3.30). De referir que o 

resultado é indicativo e pode variar para mais 25%, ou para menos 25% do valor obtido sugerem 

Sullivan e Zhang [17]: 
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 �� = � 
�� �

�
 (3.30) 

Onde z é uma constante associada a cada tipo de fio, variando consoante as dimensões deste, 

b representa a distância ocupada pelos enrolamentos na janela, entenda-se altura dos enrolamentos, 

e N o número de voltas. Para um valor aproximado de b, basta multiplicar o diâmetro do fio utilizado e 

multiplicar pelo número de voltas, N.  

 

3.2.2.2 Diâmetro do fio 

Não existe uma solução única entre as diferentes combinações entre diâmetro e quantidade de 

fios. Ainda assim é possível perceber, para o diâmetro escolhido e número de fios utilizados, se é uma 

opção viável, ou seja, uma opção que não excede a área disponível para a mesma. 

Uma primeira aproximação é assegurar que a área total de cobre é inferior a 25/30% da área 

disponível para esse mesmo enrolamento. Considera-se ACu como sendo a área de um só fio e assim 

ficamos com [17]: 

 � �� ��� < 0,3 �� (3.31) 

Assim, através da expressão (3.31), é possível saber se as opções tomadas, diâmetro de fio 

mais número de fios, é exequível para o projeto do transformador em estudo.  

 

3.2.2.3 Construção dos enrolamentos  

Ainda assim, pode haver o mesmo problema que no caso do fio único: a corrente circular à 

superfície do conjunto de fios, tipo Litz, e no interior do mesmo não circular corrente [17]. Como tal, o 

número máximo que Sullivan e Zhang [17] recomendam para que o conjunto de fios seja torcido de 

uma vez só, sem mais cuidados necessários, é dado por (3.32), onde ds significa diâmetro de cada fio 

individualmente, e não o diâmetro do resultado do conjunto de fios utilizados. 

 ��,��� = 4 
��

��
�
 (3.32) 

Para o caso de o número de fios recomendados, calculado através de (3.30), ser superior ao 

número máximo possível de fios para fazer a torção num simples passo, terão de ser tomados mais 

cuidados e aplicar técnicas próprias para realizar a torção de fios.  
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3.2.2.4 Perdas teóricas nos condutores 

Para o cálculo das perdas dos condutores é feita uma divisão entre a resistência dos mesmos, 

para baixas frequências ou modo contínuo, e para frequências mais elevadas. Para valores mais 

elevados de frequência, surgem novos problemas como são exemplo o efeito pelicular e as correntes 

de Foucault. 

O fator de resistência, FR, é um indicador da relação referida anteriormente entre resistência 

DC e a resistência dos enrolamentos em AC, e é dado por [17]: 

 �� =
���

���

= 1 +
(� � �)� ��

�

192 �� ��
 (3.33) 

O número de fios usados é representado por n, depois da aproximação do valor obtido para o 

cálculo de número de fios a utilizar, nc, pela expressão (3.30). De seguida, apresenta-se a expressão 

para o cálculo da resistência DC, Rdc [11]: 

 ��� =
��� ��� �

���

 (3.34) 

É possível perceber através da expressão (3.34) que com a diminuição da área do condutor, a 

resistência DC aumenta. 

Finalmente calculam-se as perdas esperadas nos enrolamentos com a expressão sugerida por 

Sullivan [18], e para a qual temos já reunidas todas as variáveis, recorrendo às expressões 

apresentadas anteriormente (3.33) e (3.34). Para as perdas nos enrolamentos temos então que: 

 ��� = �� ��� �� (3.35) 

Outra forma de calcular as perdas dos enrolamentos, mas agora tendo em conta uma 

densidade de corrente máxima desejada, é dada por [11]: 

 ��� = ��� �� ��� ���
�  �� ��� (3.36) 

É possível perceber, através da expressão imediatamente acima, a forte influência da 

densidade da corrente nas perdas, esta contribui quadraticamente para o valor das perdas do fio 

condutor. 
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3.2.3 Grupos de enrolamentos, layers 

Para grande parte dos casos, intervalar os enrolamentos primário e secundário é vantajoso 

pois obtém-se menor valor de perdas. Ainda assim, para as médias/altas frequências é necessário ter 

em atenção a quantidade de camadas utilizadas para distribuir os enrolamentos primário e secundário, 

pois o efeito de proximidade aumenta exponencialmente com o número de camadas, e leva a um 

consequente aumento da resistência AC [9].  

De forma a reduzir o efeito de proximidade, uma das possibilidades é escolher um núcleo que 

possua maior distância média de enrolamentos, Mlt, e assim consegue-se reduzir o número de voltas 

necessárias, N, diminuindo o efeito de proximidade, como mostra a Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Diferença entre os caminhos médios dos enrolamentos, adaptado de [9] 

 

3.2.4 Capacidade dos enrolamentos 

Qualquer fio condutor, que seja atravessado por uma corrente, gera à sua volta um campo 

elétrico sendo que o fio fica a um dado potencial, P, relativo ao infinito. Então se definirmos a 

capacidade desse fio condutor como a relação entre a carga elétrica que possui e o seu potencial, P, 

podemos escrever: 

 � =
�

�
 (3.37) 

Relação que vem dada em Farad, [F], e exprime a ligação entre a carga elétrica, Q, e o campo 

elétrico que esta gera. Se agora considerarmos outro fio condutor, e assim definirmos o potencial em 

relação a esse novo fio condutor, em vez do potencial relativo ao infinito, como V, a capacidade entre 

estes dois fios condutores vem definida como: 

 � =
�

�
 (3.38) 
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A capacidade dos condutores depende das suas geometrias, bem como o meio que separa os 

dois fios considerados. 

O trabalho necessário para transportar cada elemento de carga, dq, nesse campo elétrico 

criado entre ambos os fios, de um fio até ao outro distanciados de um comprimento l, contrariando 

assim a Força elétrica, �⃗, existente no campo, é dado por: 

 � = � �.���⃗ �����⃗ = � ��. ��⃗ . �����⃗ = � �(�) ��
�

�

= �
�

�

�

�

 �� (3.39) 

Onde V = ��⃗  ∙  �����⃗ . Recorrendo à expressão imediatamente acima obtém-se então a energia 

potencial electroestática, que representa o trabalho necessário para transportar cada elemento de 

carga entre os dois condutores, e é obtida da seguinte forma [1]: 

 � =
1

2
 
��

�
=

1

2
 � �� (3.40) 

A capacidade entre enrolamentos, quando se trabalha a frequências elevadas, é um fator crítico 

pelas suas implicações na performance de um transformador. Esta capacidade origina distorção da 

corrente e atrasos no tempo de resposta, que causará problemas no conversor a ser utlizado [14]. 

Como tal, a capacidade entre os enrolamentos do transformador é um dos parâmetros relevantes a ter 

conta no dimensionamento do transformador. 

Define-se então como V1 e V2 as tensões em cada grupo de enrolamentos, leia-se layer, e V3 

o potencial entre as duas layers. Para valores de tensões, induzidas nos enrolamentos, idênticos, o 

potencial V varia linearmente entre layers. Serve a seguinte imagem para clarificar as variáveis acima 

abordadas:  

 

Figura 3.8 – Representação do campo elétrico entre duas layers e respetivas tensões e distâncias 
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Assim a distribuição do campo elétrico entre os dois conjuntos de enrolamentos, distanciados 

de l, representado na Figura 3.8, vem dado por: 

 ��(�) =
1

�
 �

�� �

�
+ �� −

�� �

�
� (3.41) 

A energia armazenada entre as duas layers devido ao campo elétrico criado, é dada por: 

 � =
1

2
 � �� �� ��

�(�)
�

�

� �� =  
�� �� �

2
 � ��

�(�) ��
�

�

 (3.42) 

Onde �� representa a permeabilidade elétrica do material dielétrico que separa as duas layers. 

Este material varia de transformador para transformador, sendo que os enrolamentos usualmente são 

separados por fitas isoladoras, mas existem vários materiais de diferentes características para a função. 

Relacionando as expressões (3.41) e (3.42) conseguimos assim obter uma expressão com as variáveis 

que mais interessam:  

 � =
��

2
 �

��
�

3
+

��
�

3
+ ��

� −
2 �� ��

3
+ �� �� − ����� (3.43) 

Como dito anteriormente, no espaço entre as layers, existem diferentes opções e para cada 

material existe uma permeabilidade relativa, ɛr, que vai influenciar a capacitância entre as duas layers, 

C0, dada por: 

 �� =
�� �� �

�
 (3.44) 

Antes de proceder aos cálculos finais da energia armazenada, resta ainda perceber como são 

feitas as ligações entre os múltiplos conjuntos de enrolamentos de cada perna do transformador, pois 

a forma de conexão entre os mesmos influencia as tensões envolvidas e consequentemente o valor 

das capacidades.  

Apresenta-se então na Figura 3.9 os dois modelos mais comumente utilizados para a forma de 

ligação entre layers, ou conjunto de enrolamentos, denominadas ligação do tipo Onda e ligação tipo 

Salteada: 
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Figura 3.9 – Formas de ligação entre layers, adaptado de [14] 

Do lado esquerdo da imagem está exemplificada a ligação tipo onda e do lado direito a ligação 

tipo alternada, e como referido diferentes formas de ligação levam a valores diferentes de tensão entre 

enrolamentos. Para cada forma de ligação apresenta-se na tabela seguinte as formas de cálculo das 

tensões em estudo: 

Tabela 3.8 – Relações entre as tensões dos enrolamentos para as formas de ligação de layers 

 Tipo Onda Tipo Alternada 

V1 
�

�
 ��������� 

�

�
 ��������� 

V2 −
�

�
 ��������� 

�

�
 ��������� 

V3 0 −
�

�
 ��������� 

 

É possível perceber que para o tipo Onda a tensão V1 é o simétrico do valor da tensão V2 e 

ainda notar que a tensão entre o conjunto de enrolamentos, V3, é nula. Para o caso da ligação tipo 

Alternada o valor da tensão V2 toma o mesmo valor da tensão V1 e o valor da tensão entre as layers, 

V3, é dado pelo simétrico da tensão em cada layer. O número de layers utlizadas é representado por n. 

 

3.3 Temperatura do transformador  

Quando se fala em temperatura do transformador é importante perceber que este é um 

parâmetro intrinsecamente ligado com o rendimento do transformador, no sentido em que a variação 

da temperatura está associada a perdas, tanto perdas nos enrolamentos como perdas do núcleo. Para 
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transformadores com elevada densidade de potência, a temperatura é um fator restritivo, no sentido 

em que temperaturas muito elevadas podem danificar os isolamentos dos condutores. 

Com os valores das perdas já calculados e considerando TsT como a temperatura da superfície 

do transformador, valor que se obtêm a partir do fabricante, e Ta sendo a temperatura ambiente, para 

estimar a resistência térmica da superfície, RthT, também conhecido como coeficiente de transferência 

de calor, utiliza-se a seguinte expressão [11]:  

 ��� = �� + ����(��� + ��) ⟹  ���� =
��� − ��

��� + ��

 (3.45) 

Como as perdas dos enrolamentos e do núcleo são proporcionais à área do fio e núcleo, 

respetivamente, é possível concluir que a resistência térmica da superfície do transformador, RthT, é 

inversamente proporcional à área total do transformador, e geralmente é dado em [ºC/W]. 

Sendo que a temperatura é um fator limitativo, ao considerarmos uma dada temperatura 

máxima pretendida, podemos calcular qual a densidade de corrente, JCu, máxima para que esse limite 

de temperatura não seja ultrapassado da seguinte forma [11]:  

 ��� = �
��� − ��

�����������������(1 + ��
�)

 (3.46) 

 Através da expressão (3.46) verifica-se que a densidade de corrente, JCu, é inversamente 

proporcional à raiz do comprimento médio por espira, Mlt, ou seja, quanto melhor envolvidos os 

enrolamentos em torno do núcleo maior será a densidade de corrente suportada por estes. Para um 

dado núcleo, os fios condutores tipo folha são uma melhor opção se pretender um valor mais elevado 

da densidade de corrente, quando comparados com o fio esférico, pois têm melhor fator de utilização 

da janela, Ku, quer isto dizer, que se arrumam em volta do núcleo de uma forma mais eficiente. Outra 

variável que também varia inversamente com a densidade de corrente, JCu, é a área de janela do núcleo 

utilizado, Aw. Mais uma vez se percebe a necessidade de escolher criteriosamente cada componente 

do transformador, pois cada escolha traduz-se em consequências, positivas e negativas, noutras 

componentes envolvidas no transformador. No caso desta última relação, a escolha de um núcleo mais 

compacto possível, com uma área de janela devidamente preenchida pelos enrolamentos, irá trazer 

vantagens ao nível da densidade de corrente permitida.  

 

3.4 Minimização das perdas 

É possível minimizar as perdas totais para um transformador com um núcleo já selecionado, 

sendo para tal preciso uma análise cuidada às perdas e a variáveis como a densidade de fluxo 

dimensionada, Bm, e a densidade de corrente, JCu. Voltando à expressão do produto das áreas (3.21) 
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para estimar a densidade de corrente, e considerando o método WcSE, método da equação do 

coeficiente de forma de onda de Steinmetz, o total das perdas é dado por [11]: 

 ��� + �� = ��� �� �� ��� ��� �
�� + ∑ ��

�� �� ��� �� ���

�

�
1

��
� + ��� � ��

� �� (3.47) 

Para obter o valor mínimo das perdas, deriva-se a expressão (3.47) em ordem à variável de 

interesse, e iguala-se a zero, e assim obtém-se para o valor da densidade de fluxo ótimo, B’m [11]: 

 
�(��� + ��)

���

= 0 (3.48) 

 ⇒ −2������������� �
�� + ∑ ��

������������

�

�
1

��
� + � ��� � ��

� ���� = 0 (3.49) 

 ⟹ �′� = �
2 ��� �� ��� (�� + ∑ ��)�

��� �� � ��� ��
� ��

��� ��� 
� �

�

�
���

 (3.50) 

Pela expressão (3.50) é possível perceber a dependência do valor ótimo da densidade de fluxo 

magnético, B’m, de fatores associados aos enrolamentos bem como a dependência de variáveis como 

as dimensões do tipo de núcleo utilizado.  

De forma idêntica, o valor ótimo para a densidade de corrente, J’Cu, é dado por [11]: 

 
�(��� + ��)

����

= 0 ⇒ �′�� = �
� � ��� ��

��� (�� + ∑ ��)�

2 �� ��� ��
�

 ��
���

 ���
�

 ��� ���
���

�

�
���

 (3.51) 

O resultado destas expressões, tanto para a densidade de corrente como para a densidade de 

fluxo traduzem valores associados aos valores mais reduzidos de potências de perdas, ou seja, máxima 

eficiência. Ainda assim, para um núcleo já selecionado, a relação Bm JCu é constante, quer isto dizer 

que se um aumenta o outro diminui, relação a ter conta na decisão dos valores finais definidos para 

cada variável.  

 

3.5 Regulação, αT  

Para o cálculo do rendimento do transformador desejado, ��, é possível recorrer ao valor da 

regulação. O presente fator está associado às perdas nos enrolamentos e é definido como a 

percentagem entre a tensão nos enrolamentos quando não há carga, Vs0, e a tensão, nos mesmos 

enrolamentos, quando estes suportam a carga máxima. A regulação é então dada por: 
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 �� =
��� − ��

��

=
���

��

=
1 − ��

��(1 + ��
�)

 (3.52) 

Este parâmetro é um excelente indicador do quanto ideal é o transformador, no sentido em que, 

para um transformador ideal, o valor da regulação seria nulo. O valor nulo da regulação no 

transformador ideal surge pois não existem quedas de tensão, no ramo superior do modelo 

representativo (modelo em T) e, como tal, a tensão com carga é igual à tensão de entrada, que é a 

mesma tensão em vazio Vs = Vin = Vs0. No entanto, existem perdas resistivas a ser contabilizadas, bem 

como indutâncias de dispersão em qualquer transformador real, o que leva a diferenças nos valores 

das tensões em vazio e em carga, Vs0 e Vs respetivamente. Portanto quanto menor for o valor da 

regulação, αT, melhor será o desempenho do transformador. 

 

3.6 Rendimento do transformador 

Finalmente no dimensionamento do transformador, é feita uma análise relativa ao rendimento 

do transformador. Este parâmetro, revelador do desempenho do transformador, pode ser calculado 

através das potências em jogo, sendo que pode ser obtido através da relação entre potência obtida 

face à potência fornecida. O valor do rendimento também pode ser considerado á partida no 

dimensionamento do transformador e, em função desse valor, serem estabelecidos limites para os 

valores das potências de perdas.  

 �� =
�������

����������

=
�������

������� + �������

 (3.53) 

De notar na expressão (3.53) que a potência fornecida, Pfornecida, se traduz na soma da potência 

que se obteve, Pobtida, com a potência das perdas, Pperdas. Consideram-se como potências de perdas, 

Pperdas, as perdas que ocorrem ao nível dos enronlamentos, PCu, e as perdas no núcleo, PN, ficando 

assim com Pperdas = PCu + PN. Obtêm-se também para o rendimento a seguinte expressão, considerando 

novamente a expressão (3.53):  

 �� =
���������� − (��� + ��)

����������

= 1 −
��� + ��

����������

 (3.54) 

Quando calculado, um valor elevado do rendimento revela que os parâmetros determinados 

para o transformador foram estimados corretamente e, consequentemente, que grande percentagem 

da potência fornecida é consumida na carga. 

Servindo como parâmetro de otimização, para aumentar o rendimento através das variações 

temporais que ocorrem ao nível da carga do transformador, o fator de carga, kL
2, é um parâmetro que 
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pode ser determinado antes do projeto do transformador [11]. As perdas no núcleo, para uma 

frequência fixa e um dado fluxo característico, Bm, podem-se considerar fixas, para o caso das perdas 

ao nível dos enrolamentos, PCu, variam com a carga. Assim, o fator de carga é um fator a ter conta e é 

dado pela seguinte expressão: 

 ��
� =

��

���

=
��� ��

� ��
�

 ��� ���

��� �� ���
�  �� ��� ���

=
2

�
 (3.55) 

Este fator também pode ser usado para determinar a relação entre o volume dos enrolamentos, 

kCo Aw Mlt, e o volume do núcleo, Aef Mgl, como se vê pela expressão imediatamente acima. 
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4 

4.  Construção e simulação 

do transformador 

 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os valores teóricos para a construção do protótipo, e, através de 

um programa de análise de elemento finitos, mostram-se os estudos realizados para prever o 

comportamento do transformador projetado.  

 

  

 



40 

4.1 Resultados teóricos 

 Se aplicarmos agora as expressões teóricas, apresentadas no capitulo anterior, aos valores 

inicias que se conhecem é possível desenvolver o projeto do transformador. Nesta secção são feitos 

os primeiros cálculos para obter os valores que vão guiar o dimensionamento do presente 

transformador. De forma a simplificar a leitura e compreensão dos cálculos, os valores finais vêm 

sempre precedidos das expressões obtidas no capítulo 3.  

Relembra-se a expressão (3.9), obtida no capítulo anterior, para o cálculo da área efetiva do 

núcleo, Aef. Para o núcleo utilizado no projeto, AMCC 50, o fator de preenchimento é Kp=82% [15] e 

multiplicando pela área do núcleo, obtida através de medições, tem-se que: 

 ��� = ���� = 0,82 × 0,00066 = 0,0005412 [��] (4.1) 

Com o valor da área efetiva do núcleo Aef =0,0005412 [m2], para a frequência de comutação 

fs=10 [kHz] e densidade de fluxo característico Bm=0,6 [T] [15], considerando ainda os 230 volts para a 

tensão aplicada ao enrolamento primário, Vp, e finalmente com o auxilio da Tabela 3.3, para o tipo de 

forma de onda aplicada, retangular alternada simétrica (� = 0,5), o valor do fator de onda é kf = 4 e 

assim surge o valor obtido para o número mínimo de espiras do primário: 

 �����
=

��

���������

⋍ 18 espiras (4.2) 

Por uma questão de segurança e precavendo algum tipo de erro de cálculo, o número de 

espiras utilizado toma o valor de n1=20 espiras, aumentando assim em duas espiras o número mínimo 

necessário para o enrolamento primário, n1min. 

De salientar que o transformador está projetado para ter uma relação de transformação de 1/1. 

Significa então que o número de espiras do primário coincide com número de espiras do secundário, e 

ambos transportam a mesma corrente. Assim, a área, calculada relativamente à ocupação do primário, 

será a mesma que a área ocupada pelo secundário, bem como outras características serão idênticas 

entre todos os enrolamentos.  

Para a frequência de comutação, fs =10 kHz e K, o fator de peso relativo ao condutor, que toma 

o valor de 1 para condutores de cobre [9], então a profundidade de penetração, ou skin depth, toma o 

valor: 

 � =
6,62

���

 � = 0,0662 [��] (4.3) 
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Para o cálculo do diâmetro do fio a utilizar, DAWG, sabendo já a profundidade de penetração, 

basta fazer o seguinte cálculo [9]: 

 ���� = 2 � ⇒ ���� = 2 × 0,0662 = 0,1324 [��] (4.4) 

Tendo já o diâmetro útil desejável, basta agora calcular a área de fio sem revestimento, AAWG, 

para poder escolher a opção mais próxima dos valores teóricos obtidos: 

 ���� =
� ����

�

4
= 0,013768 [���] (4.5) 

É possível que o valor obtido da expressão (4.5) não corresponda exatamente a um tipo de fio 

tabelado. Ainda assim, ao observar a Tabela 4.1 relativa aos diferentes tipos de fios, o que mais se 

aproxima dos dados acima calculados é o fio AWG 16. 

Tabela 4.1 – Fio circular, nomenclatura americana adaptado de [9] 

 

Então o fio mais adequado seria o condutor com diâmetro de 1,3 mm, 16 AWG. No entanto, 

existindo a possibilidade de construção, os enrolamentos do tipo Litz são uma melhor opção para 

frequências mais elevadas, como explicado anteriormente. 
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4.1.1 Fio tipo Litz  

A escolha deste conjunto de fios leva a um menor valor de perdas nos condutores, quando 

comparado com um condutor sólido convencional, que seria o caso do AWG 16 [9], isto porque o efeito 

pelicular seria mais sentido nesse único fio condutor, que teria pior rendimento na condução da 

corrente. No caso do fio tipo Litz, o facto de haver maior número de condutores, e de menores 

dimensões, faz com que haja um maior rendimento na condução da corrente olhando individualmente 

para cada fio, e consequente, maior rendimento no seu todo.  

Para um valor aproximado de b, basta fazer a multiplicação entre o diâmetro do fio 16 AWG, 

1,37 mm, e o número de voltas dos enrolamentos, N. Para o presente caso optou-se por dividir cada 

grupo de enrolamentos em metade, de forma a minimizar as perdas como explicado no capítulo 

anterior. Como tal, na prática a variável N toma o valor de 10 em vez do valor decidido para o número 

de voltas, 20. Assim obtém-se para o valor de b: 

 � = 1,37 × 10 ≅ 14 �� (4.6) 

Por uma questão de dimensionamento e porque os enrolamentos na realidade nunca ficam 

perfeitamente arrumados, o valor de b será aproximado a 15 mm. Para o valor de z utiliza-se 5,24, valor 

deduzido [17]. Obtemos então para o número recomendado de fios a utilizar: 

 �� = 3,4 ���� ≈ 4 ���� (4.7) 

Relativamente ao diâmetro do fio utilizado, para perceber se a opção tomada é exequível é 

necessário garantir a desigualdade da expressão (4.8). Para tal, a área total de fio condutor tem de ser 

inferior em 25/30% em relação à área disponível para esse mesmo enrolamento. Desta forma, para 

assegurar o pior caso, considera-se 30%. ACu representa a secção de um só fio e o termo 0,28 mm 

presente na expressão representa metade do diâmetro do fio utlizado, leia-se raio do fio condutor.  

Na desigualdade em análise considera-se apenas um oitavo da área de janela, Aw, pois em 

cada janela existem oito enrolamentos, devido à divisão em metade de cada grupo de enrolamentos, 

quatro de cada perna que constitui essa mesma janela, portanto a área disponível para cada 

enrolamento é de apenas um oitavo. 

Para o presente transformador optou-se por um fio cujo diâmetro é 0,56 mm e como mostra a 

seguinte expressão, é uma decisão teoricamente válida: 

 � �� ��� < 0,3 ×  ��/8 ⟹ 10 × 4 × � × 0,28� < 0,3 ×
1400

8
⟹ 9,85 < 52,5 

 
(4.8) 

Confirmada fica então que, a combinação de quatro fios de diâmetro 0,56 mm, é exequível.  
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Os parâmetros dos fios condutores a utilizar são já conhecidos, resta agora garantir algumas 

condições, para a construção do transformador. Se o número de fios utilizados, nc, for inferior ou igual 

ao valor obtido pela expressão (4.9), é possível construir os enrolamentos tipo Litz numa única torção. 

Relembra-se o valor da profundidade de penetração, δ = 0,662 mm e assim obtém-se então o seguinte 

resultado: 

 ��,��� = 4 ×
��

��
�

= 4 ×
0,662�

0,56�
= 5,59 ⋍ 6 ���� (4.9) 

Sendo o número de fios, calculado em (4.7), inferior a n1,max então todos os fios (no presente 

caso são quatro fios) podem simplesmente ser torcidos, numa única operação, sem que por isso surja 

o efeito pelicular. Caso contrário teriam de ser feitas diversas operações de torção até garantir um 

melhor desempenho. Essas operações consistem, por exemplo, em torcer pequenos conjuntos de fios 

separadamente [17]. 

 

4.1.2 Perdas nos fios condutores 

Para o cálculo do fator de resistência, FR, (4.10) utilizam-se os valores já calculados para as 

diferentes variáveis, onde n representa o número de condutores utilizados. Considera-se n = nc = 4 fios 

e as restantes variáveis são já conhecidas, obtendo-se então com o seguinte valor para o fator de 

resistência, FR:  

 �� =
���

���

= 1 +
(� � �)� ��

�

192 �� ��
= 1,0682 (4.10) 

O valor obtido para o fator de resistência é um valor aceitável e esperado, pois para o caso da 

utilização de fios tipo Litz o valor do fator de resistência é FR ≈ 1, valor alcançado pois esta tipologia de 

fios, como explicado anteriormente, reduz significativamente a resistência AC, Rac, e 

consequentemente aproxima do valor unitário, valor desejado, o fator de resistência.  

Quanto à resistência DC, Rdc, por substituição de valores também já conhecidos obtêm-se que: 

 ��� =
��� ��� �

���

=
1,8 × 10�� × 0,18 × 10

� × 0,0007�
= 0,021 � (4.11) 

É possível perceber através da expressão (4.11) que o valor reduzido para a resistência DC 

era expectável pois a frequência de trabalho do projeto é bastante elevada, sendo que a componente 

alternada da resistência, Rac, é que terá maior peso nas perdas dos enrolamentos. Os valores previstos 

para uma fase, relativos ao primário, ou secundário pois o número de enrolamentos é o mesmo, vem 

dado por: 



44 

Tabela 4.2 – Valores teóricos para a resistência, numa fase, do primário e secundário 

rp [Ω] rs [Ω] 

0,04486 0,04486 

 

 Onde rp representa a resistência do enrolamento primário, numa fase e rs a resistência do 

enrolamento do lado do secundário, para a mesma fase. Mais à frente será introduzido o esquema 

equivalente do transformador, onde estas duas grandezas surgem novamente, e se percebe melhor o 

seu significado. Finalmente para obter o valor teórico da potência de perdas nos enrolamentos, Sullivan 

sugere que [18]: 

 ������� = �� ��� �� = 1,0682 × 0,021 × 6� = 0,81� (4.12) 

Importante perceber que o valor da potência de perdas obtido se refere a cada enrolamento, 

primário ou secundário de uma dada fase, e não ao conjunto de todos os enrolamentos. O valor teórico 

obtido é próximo do valor que resultou das simulações computacionais, através do programa de estudo 

de elementos finitos, que se irá apresentar mais á frente, neste capítulo. 

É possível calcular ainda os valores teóricos para a indutância de cada enrolamento, para tal 

recorre-se à seguinte expressão [11]: 

 
��

2
=

��

2
= �� ��  

��� ��

3 ��

= 2,15 �� (4.13) 

Sendo que se considera 10 espiras, o valor obtido é relativo apenas a metade do enrolamento 

total, pois este está intercalado entre primário e secundário, e como tal o valor total, para uma fase, da 

indutância dos enrolamentos está presente na seguinte tabela: 

Tabela 4.3 – Valores teóricos para a indutância, numa fase do primário e secundário 

lp ls 

4,3 μH 4,3 μH 
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4.1.3 Capacidade entre layers 

Para o espaço entre as layers, existem diferentes opções para garantir o isolamento, e para 

cada material existe uma permeabilidade relativa, ɛr, que vai influenciar a capacitância entre as duas 

respetivas layers, C0, dada por: 

 �� =
�� �� �

�
=

2 × 8,85 × 10��� × 0,014

0,001
≅ 0,25 nF (4.14) 

Na expressão acima, considerou-se para a permeabilidade relativa do plástico isolante entre 

camadas ɛr = 2, quanto à altura dos enrolamentos, b = 0,014 m e finalmente a distância entre cada 

grupo de enrolamentos, l =1 mm = 0,001m, obtendo então um valor reduzido para a capacidade entre 

os conjuntos de enrolamentos C0 = 0,25 nF. 

 

4.1.4 Perdas no núcleo ferromagnético  

Para o cálculo de perdas que ocorrem ao nível do núcleo magnético, são apresentados neste 

capitulo dois dos quatro métodos explicados no capítulo anterior. Primeiramente recorre-se às 

informações fornecidas pelo fabricante dos núcleos, sendo que este método corresponde à equação 

original de Steinmetz, OSE. De seguida, calculam-se as perdas com recurso ao quarto método 

apresentado, WcSE, método da equação do coeficiente de forma de onda de Steinmetz, finalizando 

com uma comparação entre os dois métodos através de um comentário final. 

 

4.1.4.1 Equação original de Steinmetz, OSE 

Sabendo que K, α e β são dados característicos de cada material, denominados de parâmetros 

de Steinmetz e que podem ser diretamente obtidos, como mostra o exemplo retirado da ficha técnica 

do fabricante do núcleo magnético utilizado no presente trabalho: 



46 

 

Figura 4.1 – Perdas do núcleo em função da frequência e da densidade de fluxo [15] 

Como explicado anteriormente este método é válido para um dado intervalo de densidade de 

fluxo magnético e para uma forma de onda da tensão de excitação sinusoidal, que não é o presente 

caso deste projeto. Ainda assim, é de interesse prosseguir com os cálculos de forma a perceber até 

que ponto a forma de onda aplicada irá ter influência na potência de perdas do núcleo.  

Substituindo os valores já conhecidos da densidade de fluxo magnético, B, e da frequência de 

comutação, fs, na expressão sugerida pela fabricante, obtêm-se então: 

 ������� = �� = � ��
� �� = 6,5 × 10�,�� × 0,6�,�� = 86,48 [�/��] (4.15) 

Uma vez que a massa de cada conjunto de dois núcleos é de 0,586 kg, através de um simples 

cálculo obtém-se então para cada grupo de duas peças do núcleo: 

 �� = 50,7 [�/��������] (4.16) 

Sendo que se trata de um transformador trifásico, que corresponde a três grupos de 

enrolamentos distribuídos pelas três pernas centrais do transformador, perfazendo um total de quatro 

conjuntos de núcleos, ficamos então com o total da potência das perdas no núcleo: 
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 �� = 202,7 [�] (4.17) 

4.1.4.2 Método da equação do coeficiente de forma de onda de Steinmetz, WcSE 

O segundo método aplicado relaciona formas de onda não sinusoidais com a forma de onda 

sinusoidal, para o mesmo valor máximo da densidade de fluxo. Para tal, calcula-se o valor da área da 

forma de onda aplicada, obtendo, então, para uma onda quadrada o coeficiente da forma de onda FWC 

= � 4�  . 

Então para obter as perdas no núcleo basta recorrer à seguinte expressão, similar à expressão 

original de Steinmetz, mas considerando a forma de onda de excitação: 

 

Tendo conhecimento da massa de cada núcleo, 586g, e sabendo que no total são 8 peças, ou 

4 conjuntos de duas peças obtém-se então, com este método, para o total de perdas no núcleo: 

 �� = 159,2 [�] (4.19) 

Concluindo esta análise às perdas ferromagnéticas, é notória a relevância de uma análise 

cuidada dos núcleos utilizados no transformador, que são uma componente fundamental no conjunto 

total de partes que constituem o transformador. Foram utilizados os dois métodos mais simples dos 

que foram sugeridos, pois pretende-se ter uma previsão de valores tipo para estas perdas. Ter em 

conta a forma de onda que será utilizada já causa variações significativas nos valores finais das perdas. 

A forma de onda, utlizada para alimentar o transformador, é um fator que se comprova ser também 

importante no dimensionamento de um transformador.  

Utilizando então o método WcSE como referência, estima-se o valor para a resistência de 

magnetização, rm, como sugerido em [19], sendo que a tensão considerada, V, são os 230V: 

 �� =
��

��

 (4.20) 

Para a análise da reactância magnética, xm, recorre-se à seguinte expressão [11]: 

 �� = � ��  
���

���

 (4.21) 

Onde a permeabilidade do núcleo, μ, vem dada por [11]: 

 �� = ��� � ��
� �� =  

�

4
× 6,5 × 10�,�� × 0,6�,�� = 67,92 [�/��] (4.18) 
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 � =
� ���

�� 2 � �� � �� ���

≅ 77,25 �/� (4.22) 

Assim, apresentam-se na Tabela 4.4 os valores teóricos para os parâmetros relativos ao núcleo 

do transformador: 

Tabela 4.4 – Valores teóricos para a reactância e resistência magnética, numa fase 

rm xm 

332,3 Ω 15,48 H 

 

Importa sublinhar a elevada resistência do núcleo utilizado, pois como mencionado 

anteriormente, quanto maior a resistência menores serão as correntes induzidas no núcleo, e assim, 

menores serão as perdas. 

4.1.5 Minimização das perdas 

 Depois de selecionado o núcleo, bem como outras variáveis, é possível estudar o que se 

pode otimizar. As perdas totais do transformador podem ser minimizadas, fazendo para isso, uma 

estimativa dos valores ótimos da densidade fluxo e da densidade de corrente que originam essa 

minimização das perdas: 

 �′� = �
2 ��� �� ��� (�� + ∑ ��)�

��� �� � ��� ��
� ��

��� ���
�  �

�

�
���

⟹ (4.23) 

 ⟹ �
2 × 1,8 × 10�� × 1,0682 × 0,18 × (1380 + 4140)�

0,2 × 0,0014 × 1,9183 × 10�� × �
4� × 4� × 10000�,�� × 0,0005412� × 1,74

�

�
�,��

⟹ (4.24) 

 ⟹ �′� ≅ 0,3 � (4.25) 

Para um melhor entendimento dos valores obtidos, optou-se por substituir termo a termo o 

respetivo valor. Importante referir que o fabricante do núcleo utilizado, na ficha técnica do mesmo, refere 

valores elevados da densidade de fluxo magnético, B, indicando para isso o valor de saturação, Bsat 

=1,56T. Ao observar a Figura 4.2 com a curva característica B-H, fornecida na mesma ficha técnica do 

núcleo usado, de um núcleo da mesma categoria é possível perceber que a zona linear finaliza em 

valores próximos de B=0,6/0,7 T. O valor calculado na expressão (4.25), para a densidade de fluxo 

ótimo é um valor reduzido quando comparado com o valor de saturação, e revela que na realidade os 
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valores para a densidade de fluxo magnético a operar estão significativamente abaixo dos valores 

referidos pelo fabricante. Ainda assim, define-se como o fluxo desejável para o dimensionamento Bm 

=0,6T. 

 

Figura 4.2 – Curva B-H de um núcleo AMCC [15] 

Definido já o valor ótimo para a densidade de fluxo magnético, resta agora obter o valor ótimo 

para a densidade de corrente, J’Cu: 

 
�(��� + ���)

����

= 0 ⇒ ��
�� = �

� � ��� ��
��� (�� + ∑ ��)�

2 �� ��� ��
�

 ��
���

 ���
�

 ��� ���
���

�

�
���

⟹ (4.26) 

 ⟹ �
1,9183 × 10�� × 1,74 × �

4� × 10000��,�� × (1380 + 4140)�,��

2 × 1,0682 × 1,8 × 10�� × 4�,�� × 0,0014�,�� × 0,0005412�,�� × 0,18 × 0,2�,���

�
�,��

⟹ (4.27) 

 ⟹ ��
�� = 3,6��/�� (4.28) 

Como referido no capítulo anterior, na secção onde se apresentaram as equações acima 

utilizadas, a relação Bm JCu é uma relação constante para um dado núcleo, e como tal se um aumenta 

o outro diminui. Em termos práticos, acaba por se definir um valor de densidade de fluxo magnético 

acima do ótimo pois o valor da densidade de corrente será inferior ao valor ótimo calculado devido ao 

valor da corrente durante os ensaios ser inferior ao teoricamente previsto, 6A. 

 

4.1.6 Rendimento do transformador  
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 Depois de estabelecidos os parâmetros do transformador, é necessário perceber de uma 

forma geral como este se comportará, isto é, se para a função que foi dimensionado o transformador 

efetivamente corresponde ao que é exigido. Relembra-se que a potência de perdas corresponde à 

potência nos enrolamentos e às perdas ao nível do núcleo, bem como valores obtidos para estas 

variáveis: 

PCu = 0,81 W/conjunto 

PN = 159,2/4 = 39,8 W/conjunto 

 Para o cálculo do rendimento, sendo que existem 2 conjuntos de enrolamentos em cada uma 

das 3 pernas centrais do núcleo e 4 núcleos magnéticos para a construção do transformador trifásico, 

obtém-se a forma de cálculo para o rendimento, recorrendo à expressão (3.54). Relativamente à 

potência fornecida, sendo que numa fase inicial não se conhece a desfasagem entre tensão e corrente 

aproxima-se a potência ativa à multiplicação de tensão pela corrente, e como há três enrolamentos 

alimentados independentemente, obtém-se então:   

 �� = 1 −
��� + ��

����������

=  1 −
0,81 × 2 × 3 + 4 × 39,8

3 × 6 × 230
 ≅ 96 % (4.29) 

  

4.1.7 Protótipo construído  

Finalizados todos os cálculos teóricos, apresenta-se o protótipo construído na Figura 4.3. De 

referir ainda que de forma a facilitar a alimentação aos terminais do transformador, bem como a sua 

leitura nos ensaios em laboratório, foram ainda adaptados terminais que se ajustassem aos materiais 

usados no laboratório. O protótipo final é depois apresentado no quinto capítulo onde se encontram os 

resultados dos ensaios realizados.  
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Figura 4.3 – Protótipo construído 
Na figura acima é possível ver os quatro conjuntos de núcleos utilizados, bem como uma 

estrutura à sua volta de forma a dar maior rigidez mecânica. Os fios com mangas azuis representam 

os primários de casa fase, os secundários de cada fase encontram-se representados pelas mangas 

vermelhas. O isolamento de cor preta visível ao centro da figura, serve para isolar a ligação feita entre 

a primeira e a segunda metade do primário/secundário de cada fase. Relembra-se que se optou por 

dividir em metade o número de enrolamentos de cada primário e secundário, intercalando primário e 

secundário com 10 espiras cada, perfazendo o total calculado de 20 espiras. 

 

4.2 Resultados recorrendo a um programa de elementos finitos 

– FEMM 4.2 

Nesta secção será apresentado todo o dimensionamento do transformador, usando para tal, 

valores e materiais projetados anteriormente. A análise do transformador é feita com recurso a um 

programa de elementos finitos - FEMM.  

Utilizando o programa referido, e depois de terem sido feitos alguns testes, apresenta-se o 

modelo final representado na Figura 4.4. Este modelo é o que, teoricamente, corresponde à melhor 

solução. Na secção dos testes laboratoriais, onde se apresentam os resultados reais, o modelo final 

será confrontado com esses resultados e também serão feitas as devidas comparações. 
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Figura 4.4 – Modelo final do transformador 

Tal como referido anteriormente até chegar a esta fase final, o modelo foi sofrendo algumas 

alterações. Este modelo apresenta menor valor de fator de resistência, FR, nos enrolamentos 

comparativamente a estudos anteriores, onde primário e secundário não estavam intercalados. Ao 

intercalar primário e secundário também leva à diminuição do efeito de proximidade [9] 

Definem-se três fases relativas aos primários Ap, Bp e Cp nas três pernas centrais do 

transformador, respetivamente. Cada fase está referida apenas à corrente, variável que se pode impor 

no programa, com módulo igual entre as três fases e desfasadas de 120 graus entre elas. De forma 

mais clara, apresenta-se a seguinte tabela com os valores definidos para cada fase, dos três primários: 

Tabela 4.4 – Corrente no primário de cada fase 

IA [A] IB [A] IC [A] 

-6 3+j5.1962 3-j5.1962 

 

Para uma análise de circuitos complexos com transformadores, recorre-se ao circuito 

equivalente em T, pois esta é uma aproximação qualitativa e quantitativa aceitável do comportamento 

dos transformadores. Durante os comentários aos ensaios realizados com o programa FEMM, bem 

como nos ensaios em laboratórios, fazem-se várias referências a este modelo, e como tal, apresenta-

se na seguinte figura, de forma a entender melhor as referências feitas: 
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Figura 4.5 – Circuito equivalente monofásico de um transformador [19] 

 Do lado esquerdo temos representado o primário de uma fase, o lado direito da figura 

corresponde ao secundário do transformador e finalmente o ramo central, ramo de magnetização, 

representa o núcleo. 

 

4.2.1 Ensaio em vazio  

Com recurso ao programa de elementos finitos é possível prever o comportamento do 

transformador quando o secundário está em aberto, ou seja, a corrente no secundário é nula. Para tal, 

basta impor o valor nulo da corrente nos três circuitos secundários e analisar as restantes variáveis. 

Como espelha a Figura 4.6 as linhas de fluxo magnético estão confinadas ao núcleo, não há 

linhas que se fechem pelo ar (não há dispersão do fluxo magnético). Também é possível observar que 

as linhas de fluxo, para o presente ensaio, utilizam unicamente as três pernas centrais do 

transformador, sendo que as duas pernas exteriores não são utilizadas. O valor máximo da densidade 

de fluxo esperado, para este teste, é B ≅0,56T, como é possível ler na escala presente também na 

figura. 
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Figura 4.6 – Fluxo magnético obtido com o FEM para o ensaio em vazio 

Para cada fase regista-se o valor da tensão, impedância e indutâncias relativas ao primário e 

secundário, valores presentes nas Tabelas 4.5, 4.6 e 4.7. Se tivermos em conta o modelo em T do 

transformador, para o ensaio em vazio como a corrente no lado do secundário é nula, a resistência e a 

indutância representativas desse mesmo lado são nulas, pois não são percorridas por nenhuma 

corrente. Como tal, nas três tabelas mencionadas, na coluna do secundário, não se obteve nenhum 

valor nem para a resistência nem para a indutância da respetiva coluna.  

Tabela 4.5 – Valores teóricos obtidos para a fase A, em vazio 

Fase A Primário Secundário 

Tensão [V] 3-j114 -4+j111 

Impedância [Ω] -0,5+j19 - 

Indutância [mH] 0,3 - 

 

Tabela 4.6 – Valores teóricos obtidos para a fase B, em vazio 

Fase B Primário Secundário 

Tensão [V] -102+j59 102-j59 

Impedância [Ω] -0,03+j19 - 

Indutância [mH] 0,3 - 
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Tabela 4.7 – Valores teóricos obtidos para a fase C, em vazio 

Fase C Primário Secundário 

Tensão [V] 100+j53 -99-j51 

Impedância [Ω] 0,6+j19 - 

Indutância [mH] 0,3 - 

 

Tal como esperado para este tipo de ensaio, os valores das tensões no primário e secundário 

são próximos. Isto verifica-se porque, tendo novamente presente o modelo em T do transformador, o 

valor da impedância do ramo primário é desprezável face ao ramo central, ramo de magnetização, e 

como tal a tensão de entrada é aproximadamente igual à tensão registada à saída, como pode ser 

comprovado pelos valores presentas das três tabelas imediatamente acima.  

Quanto ao estudo dos enrolamentos, registou-se também o valor das perdas que ocorrem ao 

nível dos condutores, na Tabela 4.8. As perdas resistivas, dependentes quadraticamente da corrente, 

que estão associadas ao material utilizado para conduzir a corrente; as perdas por proximidade 

causadas pelas correntes de Foucault, induzidas no fio condutor, devido a um campo magnético 

alternado oriundo de condutores na vizinhança; e finalmente as perdas totais que resultam da soma 

dos dois tipos de perdas explicadas anteriormente. 

Tabela 4.8 – Perdas nos enrolamentos relativos a uma fase, ensaio em vazio 

 

Como esperado as perdas por proximidade, embora reduzidas, têm maior percentagem das 

perdas totais. O valor reduzido deve-se à utilização de poucos fios e, consequentemente, a área que 

estes ocupam também não tem dimensões muito significativas. De referir também que a utilização de 

fio tipo Litz ajuda a reduzir as perdas por proximidade. Ainda assim, dos dois tipos de perdas 

apresentadas, resistivas e proximidade, é a que tem maior peso pois o seu valor aumenta com o 

aumento da frequência. Como tal, no caso do presente transformador, as perdas devido ao efeito de 

proximidade terão sempre algum peso nas perdas totais dos condutores, pois trata-se de uma aplicação 

para frequências elevadas.  

 

 

 

 

Presistivas Pproximidade Ptotal 

0,38 W 0,7 W 1,09 W 
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4.2.2 Ensaio em curto-circuito 

Para simular um ensaio em curto-circuito do transformador é necessário impor uma tensão nula 

no secundário. No entanto, o programa utilizado não permite impor tensões nos enrolamentos, apenas 

correntes. Como tal, este ensaio não foi simulado e será realizado apenas em laboratório. 

 

4.2.3 Funcionamento em carga 

Quando o transformador está a trabalhar com uma dada carga, este ensaio corresponde a um 

ponto intermédio entre o ensaio em vazio e o ensaio em curto-circuito. No sentido em que, para o 

ensaio em vazio, a impedância aos terminais do secundário é infinitamente elevada, e a mesma 

impedância é nula para o caso do ensaio em curto-circuito.  

Através da Figura 4.7 é possível prever a inexistência de linhas de fluxo magnético que 

percorram o ar para completar o seu caminho, leia-se, não há dispersão do fluxo magnético. Se 

compararmos com a Figura 4.6, ensaio em vazio, embora as linhas tenham distribuição semelhante, o 

valor da densidade de fluxo, B, é superior no funcionamento em carga, como evidenciam as escalas 

presentes nas duas figuras. Este facto corresponde ao teoricamente previsto, pois quando o 

transformador alimenta uma carga, seja ela qual for, há uma maior exigência quando comparado com 

o ensaio em vazio, e como tal, para o caso com carga, são esperados valores superiores de densidade 

de fluxo magnético, B. Consequência da maior exigência referida, como é possível ver na Figura 4.7, 

para além das pernas centrais, cuja área é o dobro das pernas exteriores, quando a carga assim o 

exige as pernas exteriores são também utilizadas. 

 

Figura 4.7 – Fluxo magnético para funcionamento em carga 

À semelhança do que foi feito para o ensaio em vazio, regista-se novamente o valor da tensão, 

impedância e indutâncias, para cada fase, relativas ao primário e secundário, valores presentes nas 
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Tabelas 4.9, 4.10 e 4.11. Se tivermos em conta o modelo em T do transformador, para o funcionamento 

com carga teremos uma impedância nos terminais do secundário, e como tal há uma exigência a nível 

de corrente no lado do secundário, variante com o tipo de carga, assim como uma queda de tensão na 

mesma carga.  

Ao contrário do que acontece no ensaio em vazio, a resistência e a indutância representativas 

do lado do secundário não são nulas, pois agora são percorridas por uma corrente, como mostram os 

valores registados nas tabelas seguintes: 

Tabela 4.9 – Valores teóricos obtidos para a fase A, com carga 

Fase A Primário Secundário 

Tensão [V] 20,8-j192,7 -12,5+203,4 

Impedância [Ω] -3,5+j32 -2,1+j33,9 

Indutância [mH] 0,5 0,5 

Potência [W] -62,4 -37,5 

 

Tabela 4.10 – Valores teóricos obtidos para a fase B, com carga 

Fase B Primário Secundário 

Tensão [V] -187,6+j122 187,8-j122 

Impedância [Ω] 1,99+j37,3 1,99+j37,3 

Indutância [mH] 0,59 0,59 

Potência [W] 35,8 35,9 

 

Tabela 4.11 – Valores teóricos obtidos para a fase C, com carga  

Fase C Primário Secundário 

Tensão V 192,7+j101,6 -201,3-j112,3 

Impedância ohms 1,4+j36,3 0,57+j38,4 

Indutância [mH] 0,57 0,6 

Potência [W] 25 10,28 

 

Para a presente simulação, tal como explicado anteriormente, obtêm-se valores mais elevados 

de corrente e, por conseguinte, também são esperados valores mais elevados de perdas dos 

condutores, como prova a seguinte tabela: 

Tabela 4.12 –  Perdas nos enrolamentos relativos a uma fase, ensaio em carga 

Presistivas Pproximidade Ptotal 

0,9 W 1,68 W  2,59W 
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À semelhança do previsto para o ensaio anterior, a maior percentagem de perdas nos 

condutores recai sobre o efeito de proximidade. Para o funcionamento do transformador com carga, 

onde há maior valor de corrente exigida, prevêem-se maiores valores de perdas nos condutores, devido 

a esse aumento da corrente, como comprovado pelos valores da Tabela 4.12.  

O valor final das perdas dos condutores é explicado devido às perdas resistivas, que dependem 

quadraticamente do valor da corrente, e pelas perdas por proximidade que, com o aumento da corrente, 

levam a valores mais elevados do campo magnético alternado dos condutores e, consequentemente, 

mais correntes de Foucault induzidas nos condutores na vizinhança e maiores perdas.  

Finalmente, resta perceber qual o rendimento esperado através das simulações efetuadas. 

Para tal recorre-se à seguinte expressão para o rendimento: 

 �� =
�������

����������

=
�������á���

�����á���

=
581.31 + 671.56 + 653.69

611.19 + 672.19 + 691.36
≅ 97% (4.30) 

Sendo que se considera a potência fornecida como o somatório das potências aparentes nos 

primários relativas às três fases, e a soma das potências aparentes obtidas no secundário como a 

potencia obtida.  
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5 

5.  Ensaios do 

transformador 

 

 

 

No quinto capítulo são apresentados alguns detalhes da implementação laboratorial. São ainda 

apresentados e discutidos os resultados obtidos no teste do protótipo. 
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5.1 Resultados Experimentais 

Na figura seguinte estão representados os componentes utilizados para realização dos ensaios em 

laboratório, sendo que os números representam: 

1. Osciloscópios 

2. Fonte DC: 5V 

3. Gerador de sinais 

4. Transformador 

5. Cargas 

6. Inversores monofásicos 

7. Contador de módulo 6 

8. Fonte DC: 150V 

 

Figura 5.1 – Fotografia da configuração dos ensaios experimentais 

 

5.1.1. Contador módulo 6 

 O contador de módulo 6 tem 6 estados diferentes que irão permitir gerar os sinais de disparo 

para os semicondutores com o esquema e montagem presente na Figura 5.4, e assim obter as formas 

de onda desejadas nas tensões de saída, A contagem é feita de 0 até 5, sendo que para tal são 

necessários 3 bits (2����= número de estados possíveis). Com 2 bits seria possível apenas obter 4 

estados e com os 3 bits obtêm-se 8 estados possíveis: desde o estado 000 até ao último estado 111. 

No entanto, só interessa obter 6 estados e não os 8 possíveis. Para isso é necessário fazer um reset 

aos contadores, ou seja, quando os contadores chegam ao sexto estado, representado por 101, é 
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necessário enviar a informação aos contadores para pararem a contagem e voltarem novamente ao 

seu estado inicial, 000, como mostra a Figura 5.2: 

 

Figura 5.2 – Sequência de bits do contador módulo 6 

 Os três bits utilizados tomam as seguintes denominações QA QB QC, do bit menos significativo 

até ao bit mais significativo, respetivamente. Para obter então estes bits é necessário ter as seguintes 

formas de onda: 

 

Figura 5.3 – Formas de onda de cada bit e sinal de clock (amarelo) 

 As formas de onda representadas resultam de uma consecutiva divisão de frequência pelo 

fator dois, começando com o bit menos significativo, QA, que resulta da metade da frequência do sinal 

de relógio, sinal azul, o bit QB, sinal violeta, obtém-se também através da divisão por dois do sinal QA 

e o mesmo se aplica para o bit mais significativo, QC, sinal verde. Com o resultado destas formas de 

onda, olhando novamente para a Figura 5.3, consegue-se então a contagem desejada: 000, 001, 010, 

011, 100,101 e retorna novamente ao estado inicial 000. 

O esquema de ligação utilizado para obter cada bit, tal como desejado, está presente na Figura 

5.4 e tal como dito anteriormente é necessário fazer reset aos contadores para que haja apenas seis 

estados em vez de oito. O estado 5 representa o sexto estado pois inicia-se a contabilização no estado 

0. O sétimo estado, ou estado 6, já não é desejado e como tal, quando se obtém 110 é dada a ordem 

000

001

010

011

100

101



62 

de reset para que cada contador fique novamente a 0 e assim iniciar nova contagem a partir do estado 

inicial 000. Na verdade, o sétimo estado é o primeiro estado onde os dois bits mais significativos, QB 

QC, são simultaneamente 1, então basta utilizar uma porta lógica AND cujas entradas são os bits QB 

QC e cada vez que ambos tomam o valor 1 a saída da porta lógica toma também o valor 1 e assim, e 

só assim, o reset de cada conversor é ativado.  

 

  Figura 5.4 – Contador módulo 6 [20] 

 

5.1.2. Inversores monofásicos 

De forma a obter-se uma tensão alternada para alimentação do transformador é necessário 

utilizar três inversores monofásicos, devido ao material disponível em laboratório. Cada inversor 

monofásico é constituído por duas pernas, onde em cada perna existem dois semicondutores. No 

entanto, para construção do inversor trifásico, utiliza-se apenas uma perna de cada um dos três 

inversores monofásicos. Com o auxílio da Figura 5.5 percebe-se então que os semicondutores S1 e S2 

pertencem ao primeiro inversor monofásico, S3 e S4 são semicondutores do segundo inversor e 

finalmente o terceiro inversor contribui com os semicondutores S5 e S6. A opção de usar os três 

inversores, e não dois, que seria possível também pois cada um tem duas pernas, justifica-se, pois 

desta forma é possível ter valores de corrente mais elevados.   
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 Ainda relativamente à Figura 5.5 referir que cada braço irá alimentar um primário, onde as 

letras A B e C representam as três fases. A fonte de alimentação, U, representa a fonte de tensão 

continua utilizada em laboratório com o valor máximo possível de 150 volts. 

 Resta agora perceber como são feitos os sinais de comando dos diferentes semicondutores. 

Para tal, com as formas de onda desejadas à saída é feita uma análise ao estado dos diferentes 

semicondutores, como mostra a Figura 5.6. Primeiro aspeto importante é que os inversores só 

permitem a condução de um dos semicondutores em cada braço e o outro resulta da negação, ou seja, 

se um está a conduzir o outro estará obrigatoriamente ao corte. Portanto no dimensionamento dos 

sinais de comando basta dimensionar os semicondutores S1 S3 e S5, por exemplo, e é necessário 

garantir que em cada braço não existem dois semicondutores a conduzirem simultaneamente. 

Figura 5.5 – Representação do conversor que alimenta o transformador de alta frequência 
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Figura 5.6 – Formas de onda desejadas das tensões compostas à saída do conversor e 
semicondutores à condução em cada momento 

 Na Figura 5.6 verifica-se que o conjunto dos semicondutores de cada braço não conduz no 

mesmo intervalo de tempo. Ou seja, em cada uma das seis zonas apenas está ativo um semicondutor 

de cada um dos três conjuntos: S1/S2, S3/S4 e S5/S6. 

De seguida representa-se a tabela com os estados de condução dos semicondutores para cada 

estado: 

Tabela 5.1 – Tabela com os estados de condução dos semicondutores 

QA QB QC Estado S1 S2 S3 S4 S5 S6 
000 1  1 1   1 
001 2  1 1  1  
010 3  1  1 1  
011 4 1   1 1  
100 5 1   1  1 
101 6 1  1   1 

 

 Finalmente apresentam-se os quadros de Karnaugh para obter então os sinais de comando 

dos semicondutores em função dos três bits utilizados. Neste caso optou-se por estudar o primeiro, 

terceiro e quinto semicondutores. 
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Tabela 5.2 – Mapa de Karnaugh do semicondutor 1 

S1 
QB QA 

00 01 10 11 

QC 
0    1 
1 1 1   

 

Tabela 5.3 – Mapa de Karnaugh do semicondutor 3 

S3 
QB QA 

00 01 10 11 

QC 
0 1 1   
1  1   

 

Tabela 5.4 – Mapa de Karnaugh do semicondutor 5 

S5 
QB QA 

00 01 10 11 

QC 
0  1 1 1 
1     

 

 Com auxilio dos mapas de Karnaugh, Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4, obtêm-se então os respetivos 

sinais:  

 �1 =  ����
���� + ��

�������� (5.1) 

 �3 =  ��
���� ��

���� + ��
������ (5.2) 

 �5 =  ��
���� ��

���� + ��
������ (5.3) 

 Tendo agora os sinais para cada semicondutor, em função dos três bits, com auxílio de portas 

lógicas como AND’s e OR’s, sabendo que cada flip-flop tem disponível na sua saída o bit e a sua 

negação, facilmente se obtêm os sinais pretendidos. Na Figura 5.7 estão presentes os sinais de 

comando obtidos para os três semicondutores, S1, S3 e S5: 
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Figura 5.7 – Sinais de comando dos semicondutores S1 (azul), S3 (violeta) e S5 (verde) e sinal de 
relógio (amarelo) 

 

 

5.1.2. Ensaio em vazio 

O ensaio em vazio consiste em deixar os secundários do transformador em aberto, ou seja, 

nenhuma corrente percorre os secundários e a impedância vista dos seus terminais é infinita. 

Recorrendo novamente ao esquema equivalente do transformador, a resistência e a reactância do ramo 

primário quando comparadas com a impedância do ramo central são menores, e como tal, pode-se 

considerar curto-circuito no ramo primário. Assim, o valor da tensão de saída é aproximadamente o 

mesmo da tensão de entrada, e a corrente no primário corresponde à corrente de magnetização, pois 

a corrente no secundário é nula. Para todos os ensaios é apresentada uma tabela com as 

características correspondentes, como é exemplo a Tabela 5.5:  

Tabela 5.5 – Valores da fonte de alimentação e tipo de ligação para o ensaio em vazio 

 

 

 

Na Figura 5.8 estão representadas as formas de onda relativas à corrente e tensão registadas 

durante o presente ensaio do transformador. As formas de onda das tensões compostas aplicadas aos 

primários correspondem ao esperado, com três níveis, e desfasadas igualmente entre as diferentes 

fases. Quanto às correntes, lado esquerdo da figura, verifica-se um desequilíbrio entre fases, com 

formas de onda semelhantes, mas com valores de amplitude distintos.  

Tensão da fonte [V] Corrente da fonte [A] Ligação 

150 0,4 Triângulo -  Em vazio 
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Figura 5.8 – Formas de onda das correntes e tensões simples nos primários das três fases para o 
ensaio em vazio, primário ligado em triângulo 

 Na medida das correntes, tanto neste ensaio como nos restantes, é utilizada uma pinça 

amperimétrica na escala 100mV/A. Quanto às tensões são medidas por sondas de tensão com uma 

atenuação de 200 vezes. Os valores tabelados das correntes e tensões já sofreram as devidas 

conversões, apenas os valores presentes nas figuras obtidas nos ensaios carecem dessa conversão.  

 Com o ensaio em vazio é possível obter parâmetros como o valor da resistência do ramo 

magnético, rm, e a reactância do mesmo ramo, xm. Como mencionado anteriormente, aproxima-se o 

circuito equivalente apenas ao ramo central, de magnetização, e assim a tensão e corrente aplicadas 

são relativas ao paralelo da resistência e reactância magnética. Assim, para obter a resistência 

magnética recorre-se a (5.4), onde P representa a potência ativa e V
1rms

 o valor eficaz da tensão 

aplicada numa fase: 

 �� =
�����

�

�
 (5.4) 

 Para o cálculo da potência entregue ao transformador, após o conversor, sabe-se que a 

potência ativa numa fase é dada por [21]: 

 ����� = √3 ���������,���� �����,����  cos � (5.5) 

Onde �������������
 representa o valor eficaz da primeira harmónica da tensão composta. O seu 

valor é dado por [21]: 

 ���������,���� =
√6 �

�
 (5.6) 

O valor eficaz da primeira harmónica da corrente numa fase é representado por �����,� ��� e 

finalmente a desfasagem entre a tensão e a corrente que se identifica como �. Para o cálculo da 
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desfasagem, com o auxílio do osciloscópio, mede-se a diferença temporal entre as passagens por zero 

da tensão e da corrente, como mostra a Figura 5.9: 

 

Figura 5.9 – Medida da desfasagem entre a tensão (azul) e a corrente (violeta) na fase A, para o 
ensaio em vazio 

 Sendo que um período corresponde a 360º então rapidamente se obtém o valor da 

desfasagem em graus, para o presente exemplo φ = 100,8º. De forma aproximada, considera-se para 

cada ensaio, que as restantes fases têm o mesmo valor de desfasagem entre tensão e corrente que a 

fase A. 

De seguida todos os valores relevantes para cada fase são apresentados na Tabela 5.6 de 

forma a facilitar a compreensão dos cálculos efetuados.  

Tabela 5.6 – Valores obtidos para as três fases no ensaio em vazio 

 

 

 

 Para o cálculo da reactância magnética tem-se que [19]: 

 

1

��
�

=
1

��
�

+
1

��
�

⇒ �� =
1

�
1

��
� −

1
��

�

 
(5.7) 

Desta forma obtêm-se os parâmetros relativos ao ramo de magnetização do transformador, 

registados na Tabela 5.7, relativas a cada fase. Considera-se que a impedância magnética, Zm, resulta 

da divisão entre a tensão e a corrente de entrada, pois a corrente no secundário é nula e assim toda a 

corrente de entrada irá passar pelo ramo de magnetização [19]. Considera-se a tensão de entrada pois 

os valores do ramo de magnetização, quando comparados com o primário, serão teoricamente mais 

Fases A B C 

Vrms [V] 132,2 136,2 123,4 

Irms [A] 1,33 1,66 1,19 

Potência [W] - 50,49 - 63,02 - 45,18 
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elevados, e assim considera-se o curto-circuito no ramo primário tal como mencionado no inicio desta 

secção.  

Tabela 5.7 – Valores da resistência e reactância magnéticas para as três fases no ensaio em vazio 

 

 

 

5.1.3. Ensaio em curto-circuito 

Tabela 5.8 – Valores da fonte de alimentação e tipo de ligação para o ensaio em curto-circuito  

Tensão da fonte [V] Corrente da fonte [A] Ligação 

10 7,25 Estrela – Curto-circuito 

 

Para o presente ensaio curto circuitam-se os secundários do transformador, impondo assim 

uma tensão nula nas saídas do transformador. O curto-circuito imposto irá provocar um aumento 

significativo na corrente, e que consequentemente leva a um aumento das perdas nos condutores bem 

como da temperatura. Assim, este tipo de ensaio permite uma análise mais detalhada ao 

comportamento dos enrolamentos do transformador. O curto-circuito no secundário representa também 

um caminho de menor impedância para a corrente proveniente do primário, quando comparado com o 

ramo central, o ramo de magnetização. Como tal, o fluxo magnético irá diminuir e as perdas no núcleo 

magnético serão baixas também. O circuito equivalente do transformador, de cada fase, para este 

ensaio fica então com a seguinte forma: 

 

Figura 5.10 – Esquema equivalente do transformador para o ensaio em curto-circuito, adaptado de 
[19] 

 Apresentam-se agora as formas de onda das correntes e tensões nas três fases, registadas 

durante o ensaio. Tal como referido, as correntes aumentam quando comparamos com o ensaio 

Fases A B C 

rm [Ω] 346,14 294,36 337,04 

xm [H] 103 85,4 109 
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anterior, por exemplo. Ainda assim, apresentam a desfasagem entre cada fase e formas de onda 

idênticas. Quanto às tensões, apresentam uma forma de onda diferente dos restantes ensaios, algo 

que se justifica também pelo seu valor bastante reduzido, face ao valor nominal.  

     

Figura 5.11 – Formas de onda das correntes e tensões simples do lado do primário relativo às três 
fases para o ensaio em curto-circuito 

Resta para este ensaio calcular então as variáveis em falta, as resistências do lado primário e 

secundário representadas por r
p
 e r

s
 como também as indutâncias, lp e ls. De referir que é necessário 

novo cálculo da desfasagem entre a corrente e a tensão para cada ensaio, pois estão em jogo valores 

diferentes de corrente e tensão. Para obter os valores destas variáveis são necessárias as seguintes 

equações: 

 ��� = ��� ��� (5.8) 

A tensão de curto-circuito, V
cc

, representa a tensão aplicada até se atingir a corrente de curto-

circuito, I
cc

. A corrente de curto-circuito é a corrente de entrada, e pela aproximação efetuada, 

representa também a corrente no secundário, pois considera-se que não circula corrente no ramo de 

magnetização. 

 �� + �� =
�

���
�

= ��� (5.9) 

Para o cálculo da potência em cada fase recorre-se novamente à expressão (5.5). Na Figura 

5.12 apresentam-se as tensões compostas do presente ensaio de forma a obter os valores necessários 

para o cálculo das potências: 
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Figura 5.12 – Formas de onda das tensões compostas VAB (azul), VBC (violeta) e VCA (verde) 

Para o cálculo das potências utilizam-se os valores eficazes das tensões compostas, em vez 

do valor eficaz da primeira harmónica, pois com a forma de onda obtida não é possível saber o valor 

relativo à primeira harmónica. Quanto à desfasagem é necessário fazer novo cálculo, e para tal, 

apresenta-se a Figura 5.13 com a forma de onda da tensão e corrente relativas à fase A: 

 

Figura 5.13 – Medida da desfasagem entre a tensão (azul) e a corrente (violeta) na fase A, para o 
ensaio em curto-circuito 

Procede-se de forma semelhante ao ensaio anterior para cálculo do valor da desfasagem. É 

importante referir que a forma de onda da tensão não permite uma leitura perfeitamente correta do 

ponto em que o seu valor é nulo.  

Do esquema equivalente do transformador, a impedância total, Z
cc

, resulta da série das 

resistências com as reactâncias do primário e secundário, sendo que, para obter as reactâncias de 

curto-circuito, l
cc

, recorre-se à expressão: 
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 ��� = �(���
� + ���

� )  ⟹ ��� = �(���
� − ���

� ) (5.10) 

 Finalmente, apresenta-se na Tabela 5.9 os resultados obtidos dos parâmetros em estudo, 

para cada fase: 

Tabela 5.9 – Valores obtidos no ensaio em curto-circuito para as três fases 

Fases A B C 

Ucc [V] 2,68 1,47 1,478 

Icc [A] 6,19 7,1 6,58 

Zcc [Ω] 0,433 0,207 0,225 

P [W] 14,76 2,969 4,288 

rp+rs [Ω] 0,385 0,059 0,099 

lp+ls [H] 0,198 0,198 0,202 

 

 

5.1.4. Ensaio em carga  

Tabela 5.10 – Valores da fonte de alimentação e tipo de ligação para o ensaio em carga 

Tensão da fonte [V] Corrente da fonte [A] Ligação 

150 3,5 Estrela -  Estrela 

 

Finalmente apresentam-se os resultados do ensaio em carga. Neste ensaio coloca-se uma 

carga resistiva variável nos terminais dos secundários, que permite uma variação da carga até aos 50 

ohms. Na verdade, como a frequência de trabalho é muito elevada, 10000 Hz, a carga terá um 

comportamento indutivo, pois a reactância de uma carga é diretamente proporcional à sua frequência. 

De forma a obter os valores necessários para os cálculos, estão presentes nas Figuras 5.14 e 5.15 as 

formas de onda das correntes e das tensões relativas às três fases, respetivamente. 
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Figura 5.14 – Formas de onda das correntes no primário (esquerda) e secundário (direita) relativo às 
três fases para o ensaio em carga 

     

Figura 5.15 – Formas de onda das tensões compostas no primário (esquerda) e secundário (direita) 
relativo às três fases para o ensaio em carga 

 A potência pode ser calculada a partir de (5.5), onde o valor eficaz da primeira harmónica da 

corrente, Ifase,1rms, é determinado a partir das formas de onda obtidas. Para determinar o valor eficaz da 

harmónica fundamental da tensão composta, Vcomposta,1rms, utiliza-se a seguinte expressão [21], pois, tal 

como no ensaio em vazio, a forma de onda obtida corresponde à teoricamente prevista: 

 ���������,���� =
√6 �

�
 (5.11) 

 Para o cálculo da potência ativa em cada fase, resta apenas calcular a desfasagem entre a 

tensão e a corrente, e, tal como feito nos ensaios prévios, apresenta-se a figura que contém a tensão 

e a corrente relativas à fase A: 
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Figura 5.16 – Medida da desfasagem entre a tensão simples (azul) e a corrente (violeta) na fase A, 
para o ensaio em carga 

 Calculada a desfasagem, φ = 64,8º, obtém-se os valores para as potências em cada fase, 

registados na Tabela 5.11. De salientar que, para os valores eficazes da primeira harmónica da 

corrente, recorre-se ao valor máximo da corrente e divide-se pela raiz de dois [21], sendo possível pois 

a forma da corrente considera-se aproximadamente sinusoidal. Quanto ao valor eficaz da harmónica 

fundamental da tensão composta usa-se novamente a expressão (5.11), sendo que por observação 

das formas de onda das tensões compostas, Figura 5.15, o secundário sofre muito poucas alterações 

comparativamente à forma de onda no primário, e, como tal, opta-se por usar novamente a expressão 

(5.5) para o cálculo das potências no secundário do transformador. Esta opção justifica-se também, 

para além da semelhança nas formas e valores das ondas das tensões compostas de primário e 

secundário, pois a utilização do osciloscópio para essa tarefa pode não ser o mais aconselhado.  

 

Tabela 5.11 – Valores obtidos para potência no primário e secundário, no ensaio em carga para as 
três fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases A B C Total 

Potência 
primário [W] 

131,7 126,85 126,85 385,4 

Potência 
secundário 

[W] 
141,49 124,4 107,3 373,2 
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5.1.4. Rendimento 

 Para o cálculo do rendimento relembra-se a expressão (3.53), sendo que a potência obtida 

equivale à potência total do secundário, resultante da transformação da potência fornecida através dos 

primários, e, como tal obtém-se para o rendimento do transformador, ηT : 

 �� =
�������

����������

=  
�������á���,�����

�����á���,�����

=
373,2

385,4
= 0,968 ≅ 97% (5.12) 

  

5.2 Comentários 

 Após todos os ensaios realizados, bem como as simulações teóricas, percebe-se que o 

transformador foi corretamente dimensionado. No entanto, no ensaio de curto-circuito, para tensões 

reduzidas, o transformador apresenta formas de onda das tensões com distorção apreciável. Esta 

distorção nas formas de onda justifica-se por alguns fatores como a utilização de um núcleo, disponível 

nos laboratórios, com dimensões superiores às necessárias. Sendo que os cálculos dos enrolamentos 

previam somente vinte espiras, divididas em dois pois primário e secundário são intercalados, ou seja, 

para efeitos de medida da altura dos enrolamentos na verdade são apenas dez espiras. Este facto leva 

a que apenas uma parte, relativamente à altura da janela, seja utilizada no núcleo magnético, e não há, 

portanto, um perfeito aproveitamento entre área ocupada pelos enrolamentos e área da janela do 

núcleo.  

 Na Tabela 5.12 estão registados os valores obtidos para os parâmetros do esquema 

equivalente em T do transformador. Devido à impossibilidade do ensaio em curto-circuito, ensaio que 

permite a obtenção destes parâmetros, no programa de elementos finitos FEMM não estão tabelados 

os valores por simulação. Apresentam-se os valores obtidos pelas expressões empíricas, valores 

teóricos, e os valores obtidos experimentalmente em laboratório. 

Tabela 5.12 – Valores teóricos e experimentais das variáveis do circuito equivalente do transformador 

Variáveis rp rs lp ls rm xm 

Teóricos 0,0224 Ω 0,0224 Ω 1,075 μH 1,075 μH 332,3 Ω 15,48 H 

Ensaios 0,0295 Ω 0,0295 Ω 99 mH 99 mH 346,14 Ω 1,76 mH 

 

 Ao comparar os valores da reactância magnética, xm, existe uma diferença significativa, algo 

que pode ser explicado devido à influência da corrente nos cálculos, sendo que o protótipo foi projetado 
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para a corrente de 6A, mas na realidade, para o ensaio realizado para obter esta variável, a corrente 

foi de 0,4A. Variações entre valores teóricos e experimentais são explicados também pela interação 

entre os núcleos ferromagnéticos e as não linearidades adjacentes às estruturas dos núcleos, pois 

estes não se encaixam perfeitamente, como teoricamente idealizado.  

 Na Tabela 5.13 registam-se alguns valores relevantes obtidos ao longo da dissertação. 

Valores teóricos e experimentais são comparados de forma a perceber melhor as diferenças entre todos 

os métodos utilizados para o estudo do protótipo. 

Tabela 5.13 – Comparação de valores obtidos através de expressões teóricas, simulações e 
experimentais 

Variáveis Expressão Simulação Experimental 

Rendimento, η 96 97 97 

Potência de perdas 
nos enrolamentos 

[W] 
1,62 2,59 2,35 

 

Para o cálculo da potência entregue ao primário do transformador, através da expressão 

teórica, sabe-se que a potência ativa é igual à entrada e à saída do conversor. Sendo que a potência 

ativa na entrada é dada por (5.13) [21], onde a corrente da fonte se representa por I
fonte

 e a tensão 

aplicada por U. 

 ��� = � ������ (5.13) 

 Importante referir que o valor presente na Tabela 5.13 é dividido ainda por três, pois é um 

valor relativo a uma fase apenas. Quanto aos valores obtidos pela simulação verifica-se uma 

discrepância face aos obtidos experimentalmente, algo justificado pela impossibilidade de impor valores 

de tensões nos enrolamentos, e como tal, o cálculo é feito com base na corrente imposta e com valores 

de tensões previstos pelo próprio programa. Estas variações são também explicadas pois nos ensaios 

em laboratório, as correntes tinham diferentes módulos e desfasagem entre si, ao contrário do 

teoricamente previsto: módulo igual e desfasagem igual.  
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6 

6.  Conclusões 

 

 

 

Finaliza-se a dissertação com a apresentação das principais conclusões. Neste capítulo 

apresentam-se ainda as perspetivas de trabalho futuro, para dar continuidade ao desenvolvimento 

deste tema.  
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6.1 Conclusões do trabalho realizado 

 Neste trabalho foi dimensionado um transformador de média/alta frequência trifásico. 

Apresentaram-se os fundamentos teóricos um guia de projeto passo a passo, que envolveu escolha de 

materiais, dimensão do transformador, e otimização do dimensionamento de acordo com critérios 

definidos.  

A seleção de materiais depende sempre dos requisitos de cada projeto, sendo que há relações 

entre as variáveis a ter em consideração como o rendimento, densidade de fluxo magnético de 

saturação, valor máximo para as perdas bem como a temperatura de operação. 

 Grande parte dos métodos tradicionais de dimensionamento de transformadores são 

baseados nos habituais condutores redondos, e como tal, para os casos em que se utilizam fios do tipo 

Litz os cálculos relativamente aos enrolamentos variam consideravelmente. O mesmo acontece com 

os núcleos, onde os tradicionais métodos para cálculo de perdas, apresentados pelos fabricantes 

podem resultar em diferenças significativas quando comparados com métodos mais recentes. Para 

transformadores a operar a frequências elevadas é de enorme importância uma correta abordagem na 

escolha dos materiais que o constituem.   

Para a frequência de comutação de 10 kHz o protótipo foi construído com núcleo de metal 

amorfo pela sua disponibilidade em laboratório e valor elevado da densidade de fluxo magnético de 

saturação, e para os enrolamentos, optou-se pelos fios tipo Litz devido à resposta destes perante os 

efeitos que surgem no funcionamento a alta frequência do transformador projetado.  

 Os fundamentos do eletromagnetismo aplicados aos transformadores são apresentados e 

desenvolvidos no capítulo 3 de forma a perceber o verdadeiro significado das equações de 

dimensionamento, e assim perceber como aplicar genericamente em cada opção dos materiais 

tipicamente usados. 

 O transformador dimensionado foi testado num programa de simulação (FEMM) e foi 

construído um protótipo laboratorial. 

 Os habituais testes de curto-circuito, circuito aberto e em carga foram realizados no capítulo 

5, e como tal, foi possível obter parâmetros elétricos e magnéticos do transformador e relacioná-los 

com as equações de dimensionamento no capítulo 3, de forma a obter valores reais das indutâncias, 

resistências e também das perdas elétricas e magnéticas. As diferenças de valores registadas 

sublinham que as formas de onda da tensão, bem como as suas amplitudes, têm grande importância 

nos resultados obtidos, assim como diferenças entre o protótipo construído e o modelo de simulação, 

resultam em diferenças nos valores esperados.  
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6.2 Perspetivas de trabalho futuro 

Futuramente seria de interesse fazer uma previsão mais aprofundada do comportamento do 

transformador ao nível da temperatura, utilizando para tal um programa que, para além da análise às 

componentes magnéticas e elétricas do transformador, também estudasse detalhadamente a 

temperatura deste. Também seria interessante realizar uma análise mais detalhada em áreas como o 

isolamento dos materiais utlizados, bem como perceber melhor as consequências das assimetrias nos 

núcleos usados em transformadores trifásicos. 

Testar o comportamento de protótipos construídos com diferentes valores de frequência, bem 

como de tensão e corrente, seria relevante, para se fazer uma análise mais profunda da resposta destes 

em diferentes ambientes.  
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Anexos 

 

Anexo A - Datasheets dos circuitos integrados  

 

Figura A.1 – Ficha técnica do HEF4071B 
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Figura A.2 – Ficha técnica do HEF4073B 
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Figura A.3 – Ficha técnica do SN74175 
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Figura A.4 – Ficha técnica do SN74LS11 


