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Resumo 

Resumo 

Neste trabalho são apresentadas as equações necessárias para realizar o projeto de um 

transformador. São elaboradas considerações acerca da escolha do material do núcleo e dos 

enrolamentos de forma a minimizar os problemas introduzidos pelo caracter de média frequência do 

transformador. São calculados os parâmetros do transformador que se pretende construir tendo em 

conta as especificações iniciais. É apresentado o modelo do transformador e os seus parâmetros são 

estimados a partir de equações teóricas. Os parâmetros são estimados também recorrendo a um 

analisador de redes e ensaiando o transformador (ensaios em circuito aberto, curto circuito e carga). 

Um mapa de rendimento do transformador é apresentado. É elaborada uma simulação de simulink do 

transformador, usando os parâmetros estimados nos ensaios, de forma a validar os resultados 

obtidos.  
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Maximização do rendimento; Projeto de transformador; Ensaios de transformador; Simulação de 

transformador; 
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Abstract 

In this paper are described the equations needed to design a transformer. Some 

considerations about the choice of the core and windings materials are made, due to the medium 

frequency character of the transformer and are presented solutions to the problems. The parameters 

of the prototype to build are calculated and the prototype is mounted. The model of the transformer is 

presented and its parameters are estimated theoretically, with an impedance meter and testing the 

transformer in open circuit, short circuit and load condition. An efficiency map of the transformer is 

made. A Simulink simulation of the transformer, using the parameters obtained in the tests, is made to 

validate the results obtained before. 

Keywords 

Medium frequency power transformer; Loss estimation; efficiency maximization; Square waveform; 

non-sinusoidal transformers tests; transformer simulation. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

Neste capítulo é introduzido o tema desta dissertação, sendo apresentadas as motivações, o 

enquadramento, os objetivos e as contribuições, bem como a estrutura desta dissertação. 
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1.1 Motivação 

A propriedade da indução foi descoberta nos anos trinta do século XIX mas só mais tarde, em 

1886, foi construído o primeiro transformador com fins comerciais, construído por William Stanley, 

enquanto trabalhador da Westinghouse, empresa Americana [1]. O seu trabalho foi baseado em 

protótipos mais rudimentares da empresa Húngara Ganz e nos trabalhos de Lucien Gaulard e John 

Dixon Gibbs, em Inglaterra.  Em conjunto com outros engenheiros e George Westinghouse, o dono 

da empresa, tornaram o transformador numa máquina cuja produção era viável e fácil de ajustar para 

as especificações necessárias [1]. Desde então os transformadores evoluíram drasticamente, tanto 

em termos de rendimento e fiabilidade como em densidade de potência por unidade de volume. 

Atualmente os transformadores são elementos chave nas redes de distribuição de energia. A 

sua principal função é a acoplar duas partes da rede elétrica com tensões diferentes a uma mesma 

frequência [2]. Não contém praticamente partes móveis, pelo que são das máquinas elétricas mais 

fiáveis e eficientes da rede [3]. 

Os transformadores clássicos presentes nas redes de distribuição de energia estão 

dimensionados para uma frequência de 50 ou 60 Hz, são geralmente relativamente grandes, 

pesados, apresentam alguma inflexibilidade relativamente ao rendimento fora da zona de potência 

nominal e não possuem capacidade de controlo bidirecional de potência. Estas limitações, juntamente 

com os novos desafios impostos pela inclusão de fontes renováveis e produção descentralizada na 

rede, ditam a necessidade de uma nova solução [2]. Uma das soluções é substituir transformadores 

convencionais de baixa frequência por um conjunto de conversores eletrónicos e transformador 

operando a frequências de alguns kHz, o que reduzira o seu peso e volume, mesmo considerando 

um regime de operação não sinusoidal. 

O desenvolvimento de uma vasta gama de semicondutores de potência, combinado com 

técnicas de modulação e controlo melhoradas, contribuiu para a diminuição das dimensões e 

aumento de rendimentos dos conversores eletrónicos de potência. Isto foi acompanhado pelo 

aumento na frequência de comutação dos semicondutores de potência [4]. 

 Este aumento da frequência de comutação permite facilmente alterar a frequência das 

tensões num transformador, tornando os transformadores clássicos de 50/60 Hz desadequados em 

redes com produção descentralizada de energia. Com o aumento da frequência é possível reduzir as 

dimensões do transformador uma vez que a secção do núcleo deste é inversamente proporcional à 

frequência das tensões aplicadas. Adicionalmente, o uso de conversores eletrónicos bidirecionais 

permitirá o controlo bidirecional de potência. 

Surge então a motivação de projetar transformadores de potência de média frequência 

(MFPT- medium frequency power transformers), operando em regime não sinusoidal. 
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1.2 Objetivos 

Neste trabalho será projetado, realizado e ensaiado o protótipo de um transformador de 

potência para interligação com inversores de potência a funcionar a frequências de alguns KHz. 

A partir da potência aparente nominal do transformador, da frequência de trabalho, da forma 

de onda não sinusoidal da tensão, das características do material do núcleo do transformador, pode 

obter-se o valor mínimo do produto da área da secção do núcleo ferromagnético pela área da secção 

da janela, isto é, a área transversal ocupada pelos enrolamentos primário e secundário e respetivos 

isolamentos. Este produto de áreas permite selecionar um núcleo disponível no mercado que mais se 

adeque às exigências do projeto. São objetivos parcelares: 

Selecionar os materiais magnéticos adequados para a gama de frequências pretendida; 

Escolher a topologia do transformador tendo em conta os materiais disponíveis; 

Desenvolver um modelo numérico para o cálculo do valor mínimo do produto das áreas; 

Construir o transformador; 

Estimar teoricamente os parâmetros de um modelo do transformador; 

Estimar o rendimento; 

Medir os parâmetros do modelo do transformador; 

Medir o rendimento do transformador. 

Serão feitos cálculos teóricos para obter as equações de dimensionamento e os modelos do 

transformador. Será descrita a construção do transformador. Os parâmetros do modelo do 

transformador serão validados utilizando um analisador de redes e ensaiando o transformador. Com 

recurso a vários ensaios é construído um mapa de rendimento do transformador. É ainda realizada 

uma simulação do transformador para confirmação de resultados. 

1.3 Estrutura 

O primeiro capítulo deste trabalho é uma introdução, é apresentada a motivação para o seu 

desenvolvimento, são apresentados os objetivos do trabalho e a estrutura deste documento. 

No segundo capítulo é tratada a parte teórica que serve de base, as equações utilizadas ao 

longo do trabalho. São deduzidas as equações para calcular qual o produto mínimo das áreas, são 

definidas as restrições dos condutores a utilizar nos enrolamentos, são deduzidas expressões que 
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maximizam o rendimento e as expressões que permitem calcular qual a potência máxima 

transformada limitando a temperatura no transformador. 

No terceiro capítulo é descrita a construção do transformador e justificadas algumas escolhas. 

É considerada a escolha do material ferromagnético para o núcleo do transformador, bem como o 

material condutor dos enrolamentos e justificadas as escolhas considerando funcionamento não 

sinusoidal e as restrições existentes. São efetuados os cálculos que permitem selecionar o núcleo 

especifico, bem como número de espiras dos enrolamentos e condutores necessários. São ainda 

estimados algumas características do transformador. É descrita a montagem de dois protótipos do 

transformador. 

No quarto capítulo é feita a análise do transformador construído. É apresentado um modelo e 

são estimados os seus parâmetros teoricamente. Os valores dos parâmetros do modelo são também 

obtidos com recurso a um analisador de redes. O transformador construído é ensaiado em vazio, em 

curto circuito e em carga. Os dados obtidos são comparados entre si e com valores calculados 

teoricamente. É obtido um mapa de rendimento do transformador. Faz-se uma simulação 

computacional para averiguar da capacidade de representação do modelo obtido. 

O quinto capítulo apresenta resumidamente as conclusões obtidas deste trabalho e aponta 

algumas sugestões para continuação do trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 2 

Dimensionamento do 

transformador 

2 Equações Teóricas 

Neste capítulo são apresentadas as equações utilizadas ao longo do trabalho [5-8]. São 

deduzidas as equações para calcular o produto mínimo das áreas, são definidas as restrições dos 

condutores a utilizar nos enrolamentos, são deduzidas expressões que maximizam o rendimento e as 

expressões que permitem calcular a potência máxima transformada limitando a temperatura do 

transformador. 
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2.1  Relação produto das áreas - potência aparente. 

As equações de projeto do transformador iniciam-se na equação de Maxwell-Faraday que 

relaciona a força eletromotriz (���) no enrolamento com a derivada no tempo do fluxo ligado no 

contorno � da espira: 

���� = − �� ��⁄ => � ��. ��
�

=
�

��
� �

�

. ��� ; �� = − �� ��⁄  
(2.1) 

=> ��� = −��/�� =>  ��� = −��. �∅/�� (2.2) 

 

onde � representa o rendimento e � o campo magnético. Sendo ∅ o fluxo por espira e �� o número 

de espiras do enrolamento �. Usando o vetor potencial de maxwell A para definir o campo elétrico 

induzido (��) �� = − �� ��⁄ , e desprezando as quedas de tensão resistivas, então tem-se  ��� = −��, 

sendo �� a tensão no enrolamento � definida com a polaridade resultante da distribuição de cargas 

na presença do campo elétrico ��. Obtém-se a lei de Faraday aplicada a transformadores: 

�� = ��

�∅

��
 

(2.3) 

Aplicando uma tensão Vp constante ao primário do transformador durante o intervalo de tempo �� e 

desprezando mais uma vez as quedas de tensão resistivas e as fugas de fluxo magnético então o 

fluxo será dado por: 

∅ = �
��

��
��

�

�

= �
��

��
��

��

�

=
��

��
�� + ∅(�) 

(2.4) 

Alguns transformadores funcionam com reset de fluxo magnético, e nesse caso ∅(0)= 0. No caso 

apresentado neste trabalho o transformador será projetado para funcionar com uma forma de onda 

retangular simétrica, com valor médio nulo. O ponto de funcionamento do transformador será em 

torno da origem do gráfico � − � e consequentemente na zona quase linear deste. Desprezando o 

efeito de histerese, para simetria tem-se ∅(0) = −��. ��/(2. ��) e assim a expressão do fluxo 

magnético é dada por: 

∅ =
��

��
�� + ∅(�)=

��

��
�� −

��

�. ��
�� =

��

�. ��
�� 

(2.5) 
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No caso particular de uma onda retangular, de valor médio nulo e três níveis, o valor eficaz da 

tensão é dado por ���� = √2�. �� sendo � o fator de ciclo (ou duty cycle) que representa os intervalos 

de cada período em que a tensão é �� e −��. Tomando como exemplo � = 0.3 obtém-se então uma 

onda que têm o valor �� durante 0.3 �, mesmo tempo que tem o valor −��, e no restante tempo, 0.4 � 

tem valor nulo. Assim sendo o valor do fator de ciclo é definido como zero para uma tensão continua 

e como 0.5 para uma onda retangular de simetria ímpar, vulgarmente designada onda retangular. 

Com um valor de tensão constante durante metade do ciclo e o mesmo valor de tensão, mas com 

polaridade inversa na outra metade do ciclo, obtém-se a seguinte expressão para o fluxo magnético: 

∅ = ��. �/(4. ��). 

 De forma a introduzir um fator de onda �� admite-se que o fluxo tem a seguinte forma ∅ =

����/������ onde �� é a frequência de comutação (�� = 1/�). E para o nosso caso �� = 2√2/√� que 

no caso de onda retangular completa (� = 0.5) �� = 4. 

 Supondo que o vetor de densidade de fluxo magnético, B é constante e perpendicular à 

secção transversal do material ferromagnético ��� , ou seja, do núcleo do transformador, pode definir-

se a relação entre B e ∅ como sendo: 

� =
∅

���
 

(2.6) 

 

 De forma a evitar a saturação magnética e assegurar que o transformador funciona na zona 

linear da curva BH deve garantir-se que ∅ ≤ ∅��� e consequentemente que � ≤ ����. 

 Substituindo na equação (2.6) o fluxo pela forma ∅ = ����/������, obtém-se a seguinte 

equação: 

� =
����

��� �� �� ��
 

(2.7) 

 

Desta equação pode concluir-se que para uma dada tensão no primário de forma a limitar o 

vetor densidade de fluxo magnético � e respeitar a condição � ≤ ���� ter-se-á um número mínimo de 

espiras mínimo no primário. E rescreve-se esta equação como: 

�� =
����

��� �� ����� ��
 

(2.8) 

, onde �� tem de respeitar a relação, �� ≤ ����, e representa o valor máximo do vetor densidade de 

fluxo magnético ao qual se quer limitar o nosso transformador e  �����  representa o número minino 

de espiras no primário de forma a respeitar o vetor densidade de fluxo magnético máximo com uma 

determinada ���. 

 Rearranjado esta equação retira-se qual a área de material ferromagnético do núcleo tendo 
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em conta a relação ��� �����  e a tensão do primário, mas o objetivo é relacionar as características do 

núcleo com a potência aparente pretendida. Para tal insere-se a potência aparente na equação 

multiplicando ambos os termos pelo valor RMS da corrente do primário (����), definida da seguinte 

forma: 

���� = ���. ��� (2.9) 

onde ��� é a densidade de corrente elétrica e ��� a área do condutor das espiras do primário. A área 

da secção do condutor pode também ser definida tendo em conta a área total da janela do núcleo 

(��). Para tal e tendo em conta questões de otimização admite-se que a divisão das áreas ocupadas 

por cada enrolamento, do primário e secundário, deve ser feita proporcionalmente à relação entre a 

potência aparente nominal de cada enrolamento e a potência aparente total envolvida no 

transformador, ou seja, a soma das potência aparentes do primário e do secundário. Pode escrever-

se a seguinte equação: 

��� �� = �� ��� ���� (2.10) 

onde ���  é o fator de preenchimento de condutor que é a relação entre a área efetiva de condutor e a 

área da janela que este ocupa devido à forma dos condutores e o seu isolamento (será aprofundado 

e serão apresentados valores típicos no capítulo seguinte) e ���� é a relação entre a potência 

aparente do primário e a potência aparente total envolvida no transformador, definida como:  

���� =
��

��� ∑ ��
 onde �� representa a potência aparente do primário e ∑ �� o somatório da potência 

aparente dos secundários do transformador. 

 Substituindo ���� em (2.10), resolvendo esta em ordem a ����� e substituindo em (2.9) 

obtém-se a seguinte expressão para a corrente RMS do primário: 

���� =  
��� �� ��� ��

�� (�� + ∑ ��)
 

(2.11) 

 Voltando então a equação (2.8) e multiplicando ambos os membros desta por ���� obtém-se: 

�� ���� =
���� ����

��� �� ����� ��
 

(2.12) 

⟺
��� �� ��� �� �� 

�� (�� + ∑ ��)
=

��

��� �� ����� ��
 

(2.13) 

⟺  ����� =
(�� + ∑ ��)

��� ��� ��  �� ��
 (2.14) 

 Obtendo-se assim a equação (2.14) que relaciona o produto mínimo das áreas com a 

potência aparente do transformador. Esta é a equação que serve de base ao protótipo dos 
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transformadores pois permite determinar a relação mínima das áreas do núcleo tendo uma ideia dos 

valores das potências aparentes, da frequência e dos valores típicos de ���, ��� � �� . O valor de �� é 

uma característica do tipo de material do núcleo que se pretende escolher. 

 Na equação (2.14) já se pode verificar que com o aumento da frequência, mantendo 

constantes os restantes parâmetros, se pode reduzir as dimensões do transformador.  

2.2 Profundidade de penetração e Densidade de corrente  

Devido ao caracter de média frequência do transformador que se pretende projetar é 

necessário ter em atenção o efeito pelicular nos condutores. O efeito pelicular traduz-se na 

concentração da corrente elétrica na zona exterior do condutor, ou seja, no interior do condutor a 

densidade de corrente é menor que na parte superficial. Este efeito é prejudicial pois aumenta a 

impedância do condutor e faz com que as perdas neste aumentem.  

De forma a contrariar este efeito e reduzir a área necessária da sua secção é preciso garantir 

que o raio do condutor é menor que a profundidade de penetração, ou seja, a distância medida a 

partir da face exterior do condutor em que a densidade de corrente decresce 63%. A profundidade de 

penetração é dada por [7]: 

��� = �
� ���

� � �
 (2.15) 

onde ��� é a resistividade do condutor utilizado, � é a permeabilidade magnética, ℎ a harmónica e � a 

frequência angular. 

 Também importante é a equação que relaciona a densidade de corrente elétrica com a 

secção do condutor e a corrente que nele passa: 

��� =
�

���
 

(2.16) 

Onde, �  é o valor eficaz da corrente elétrica e ��� é a área da secção de condutor. 

2.3 Maximização do rendimento 

Por forma a maximizar o rendimento é necessário determinar qual a relação entre ��� e ��  que 

permite minimizar as perdas para uma determinada potência. É preciso ter em atenção que 

maximizar o rendimento não significa que o transformador esteja a funcionar à sua potência máxima. 
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2.3.1 Perdas nos condutores 

Para calcular as perdas nos condutores é necessário introduzir um fator de resistência (��), 

este fator está associado ao efeito pelicular, efeito de proximidade e correntes de Eddy existentes nos 

condutores. Este fator pode ser aproximado pela seguinte fórmula [6]: 

�� =
���

���
≈ � + ��� (���

�.�[(� − ������
� �.�)/(����)]) 

(2.17) 

 

onde �� é o número de camadas de enrolamentos, �� é o diâmetro dos condutores e ��  é uma 

constante que toma o valor 1 para condutores retangulares ou laminados e � �/4 para condutores 

circulares. 

As perdas nos condutores serão dadas por: 

��� = �� �����
� +  � ������

� � (2.18) 

, onde �� e ��� representam respetivamente as resistências do primário e do secundário � do 

transformador, e ��
� e ���

�  são as correntes do primário e secundário �, respectivamente. 

 As correntes podem ser escritas segundo equação (2.9) e as resistências podem admitir a 

seguinte forma: 

� =
��� ��� �

���
 

(2.19) 

 

 Substituindo as anteriores em (2.18) obtém-se: 

��� = �� �
��� ��� ��

����
 ���

� . ����
� +  �

��� ��� ���

�����
���

� . �����
� � 

(2.20) 

⟺ ��� = �� ��� ��� ���
�  �� ��� (2.21) 

Obtém-se assim a equação que nos dá as perdas nos enrolamentos em função da densidade 

de corrente nestes. 

2.3.2 Perdas no material ferromagnético 

As perdas do núcleo do transformador são proporcionais ao seu volume ou massa, a 

generalidade dos fabricantes dá a expressão das perdas no material ferromagnético na forma de 

W/Kg. A expressão das perdas no núcleo do transformador assume a seguinte forma: 
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��� = �����
��� 

�
� = �����

��� 
�

���� (2.22) 

, onde � , ��  e ��  representam a massa, a densidade e o volume do núcleo ferromagnético, 

respetivamente, ���, � e � são constantes associadas às características de cada material 

ferromagnético e normalmente disponibilizadas pelos fabricantes.  

2.3.3 Fator de carga (��) e fator de quedas de tensão relativas (��) 

O fator de carga projetado permite expressar as perdas no material ferromagnético 

relativamente às perdas nos condutores. O seu nome vem do facto de este valor ser utilizado no 

dimensionamento do transformador antes de definir as perdas concretas. Os valores de �� variam 

para um mesmo transformador com o facto de este ser projetado para funcionar só um determinado 

período de tempo à potencia nominal ou para funcionar certos períodos de tempo quase em vazio. 

Sendo que as perdas no material ferromagnético são aproximadamente as perdas do transformador 

em vazio então o fator de carga tem de ser dimensionado consoante o numero de horas que 

trabalhará perto da sua potencia nominal e quase em vazio de modo a obter uma boa eficiência 

energética. O fator de carga de projeto é definido como:  

Outro fator igualmente importante é o �� que representa as quedas de tensão resistivas nos 

enrolamentos do transformador em relação a tensão do secundário. Pode ser definido como: 

�� =
���������

− ��

��
=

���

��
 

(2.24) 

Para compensar esta queda de tensão e garantir a tensão desejada no secundário do 

transformador o número de espiras dos secundários deve ser calculado contemplando este efeito e 

assim este deverá ser dado por: 

��� =
�����

��
(� + ��) 

(2.25) 

2.3.4 Minimização das perdas 

As perdas do transformador podem ser descritas como a soma das perdas no material 

ferromagnético e das perdas nos enrolamentos que são dadas pela soma das equações (2.21) e 

(2.22):  

��
� =

���

���
=

�����
��� 

�
�

�� ��� ��� ���
�  �� ���

 
(2.23) 
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��� + ��� = �� ��� ��� ���
�  �� ��� + �����

��� 
�

� (2.26) 

 Para se minimizar as perdas é necessário calcular o mínimo da função (2.26) e por isso 

deriva-se a função em ordem a �� e ��� para obter as expressões que permitem calcular a relação 

que dá o melhor rendimento. 

����� + ����

��� 
= � ⇔  �� = �

� ��� �� ��� (�� + ∑ ��)
�

 ��� ��
� ��

�� � ���
�  �� � ��� � 

�

�
�� �

 

(2.27) 

����� + ����

����
= � ⇔  ��� =  �

(�� + ∑ ��)
�

��
�� �

 � ��� �

� ��� �� ���  ���
�

 ��
�� �

���
�� �

 ��
�

   
�

�
�� �

 

(2.28) 

  

 Os mesmos resultados poderiam ter sido obtidos derivando apenas em ordem a uma das 

variáveis e depois substituindo no resultado a equação (2.14) em ordem à variável de derivação. 

 

Figura 1 - Gráfico das perdas em função da densidade de corrente elétrica. 

No Figura 1 observa-se o comportamento das perdas com o aumento da densidade de 

corrente, é possível observar que as perdas no material ferromagnético diminuem, mas por outro lado 

as perdas nos condutores aumentam. Veem-se também, a verde no gráfico, as perdas totais em que 

o mínimo será o ponto dado pela expressão (2.28). Visto que se a relação ��� ��  é constante para um 

determinado núcleo, se ��� aumentar então �� diminui e vice-versa. Se a Figura 1 fosse em ordem a 

�� as perdas no material ferromagnético aumentavam com o aumento do campo elétrico e as perdas 

nos condutores diminuiriam.  
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Substituindo (2.21) e (2.22) na equação (2.23) obtém-se a expressão de ��
� em função de �� 

e ���, substituindo estes pelas expressões anteriores, (2.27) e (2.28), obtém-se o seguinte resultado: 

��
� =

�

�
 

(2.29) 

isto significa que qualquer que seja a potência do transformador as menores perdas serão atingidas 

quando a relação entre as perdas no material ferromagnético e nos condutores respeita a equação 

(2.29). 

 

2.3.5 Rendimento do transformador 

O rendimento é um dos principais fatores de desempenho de um transformador. O rendimento 

pode ser definido como a razão entre o somatório das potências dos secundários e a potência do 

primário. Supondo fator de potência unitário �� = �� pelo que: 

� = � −
��� + ���

��
 

(2.30) 

Da mesma forma escrevem-se as perdas em função do rendimento: 

��� + ��� = ��(� − �) (2.31) 

2.4 Potência máxima  

A potência máxima a que o transformador trabalha é condicionada pela temperatura no interior 

transformador, uma vez que se deve evitar que os materiais do transformador excedam determinadas 

temperaturas de forma a preservar isolamentos e aumentar o tempo de vida útil do transformador. 

2.4.1 Resistência térmica equivalente 

Fazer um estudo preciso da temperatura no interior de um transformador requer o 

conhecimento da arquitetura, dimensões e dos materiais do transformador. Para o projeto inicial 

apenas é possível fazer uma estimativa aproximada da sua temperatura. Para isto estima-se uma 

resistência térmica equivalente do transformador, ou coeficiente de transferência de calor geralmente 

proporcional à superfície externa total to transformador. Sabendo a temperatura ambiente: 

��� = �� + ���(��� + ���) (2.32) 
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onde ��� é a temperatura no interior do transformador, �� a temperatura ambiente e ��� o coeficiente 

de transferência de calor do transformador em ℃ /�. Definindo a elevação de temperatura do 

transformador, Δ� = ��� − ��, então: 

�� = ���(��� + ���) (2.33) 

 Para estimar ��� por questões de simplicidade assume-se que esta é constante para a gama 

de temperaturas de funcionamento normal de um transformador e que pode ser aproximada por [8]: 

��� ≈
�

�� ����
 

(2.34) 

onde ����  é a área da superfície total do transformador em contacto com o ar.  

 

2.4.2 Relação temperatura e potência máxima 

Limitando a elevação de temperatura do transformador a um determinado valor e sabendo qual 

o coeficiente de transferência de calor equivalente deste, podem calcular-se quais as perdas 

máximas admissíveis de forma a respeitar as restrições de temperatura pretendidas através das 

equações (2.32) e (2.33). Substituindo em e (2.33) as perdas no material ferromagnético por (2.22) e 

as perdas nos condutores pela equação (2.21) e rearranjando, utilizando a relação (2.29) para o valor 

de ��
�, obtém-se a expressão que nos dá a  densidade de corrente que nos permite transformar a 

maior potência respeitando as restrições de temperatura e obtém-se a seguinte equação: 

��� = �
��

��� �� ��� ��� �� ���(� + ��
�)

 
(2.35) 

 

Substituindo esta expressão na equação (2.23) e rearranjando obtém-se a expressão que dá o 

valor do vetor densidade de fluxo magnético correspondente para a densidade de corrente expressa 

acima: 

�� = �
�� ��

�

��� ��
� � ��� (� + ��

�)
�

�

 
(2.36) 

Tem-se assim a densidade de corrente elétrica e o valor da densidade de fluxo magnético 

correspondentes à potência máxima que é possível transformar mantendo o transformador abaixo de 

uma determinada temperatura. Para determinar qual é então a potência máxima substituem-se as 

expressões (2.35) e (2.36) em (2.14) e obtém-se a soma das potências do primário e dos secundários 

(�� + ∑ ��). Com estas potências aparentes e sabendo as formas de onda e número de secundários 

do transformador podem calcular-se a relação entre �� e ��. 
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Capítulo 3 

Construção do transformador 

Neste capítulo serão então descritas as escolhas dos materiais do núcleo e dos 

enrolamentos, os cálculos efetuados para os parâmetros do transformador, a verificação do 

rendimento e elevação da temperatura e a construção do mesmo. Será ainda apresentado o modelo 

do transformador e estimados os seus parâmetros. 
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3 Construção do transformador 

De forma a verificar as equações do capítulo anterior pretende-se construir um protótipo de 

um transformador de média frequência. Este será projetado para tensões e potências relativamente 

baixas de forma a facilitar os seus testes em laboratório. As características principais escolhidas para 

o projeto foram então: 

�� = 600 �    

�� = 150 � | �� = 100 � 

�� = 5 ��� 

� = 98 %  

 A escolha do nível de tensão mais elevado foi realizada tendo em conta a tensão máxima da 

fonte de tensão disponível em laboratório, este, conjugado com a corrente máxima do inversor (4.5 �) 

apenas permite obter uma potência de 675 �s e assim para manter alguma margem escolhe-se 

como potência nominal 600 �. 

3.1 Material do núcleo  

Nos transformadores de média frequência umas das escolhas mais importantes é o material 

do núcleo. Nos transformadores clássicos (50/60 Hz) o núcleo é geralmente constituído por chapas 

de Ferro-Silício (3% Si) ou de uma liga de ferro e níquel. Para médias e altas frequências (acima de 

500 Hz) estes materiais apresentam perdas muito mais elevadas, o que impossibilita a sua utilização. 

Então, é necessário encontrar um material com as seguintes características: 

 Baixas perdas para a frequência pretendida de forma a possibilitar a obtenção de 

bons rendimentos e a minimizar a elevação de temperatura. 

 Permeabilidade magnética elevada para minimizar a dispersão magnética. 

 Elevado valor de densidade de fluxo magnético (alto valor de fluxo de saturação 

magnética) de forma a permitir elevadas densidade de fluxo com poucas perdas e 

assim permitir a diminuição do volume do transformador. 

 Temperatura limite de operação elevada para evitar dissipação térmica complexa e 

permitir protótipos mais compactos. 

Foi realizada uma pesquisa de materiais adequados para a frequência pretendida dos quais 

se destacaram as ferrites, os materiais nano-cristalinos e os amorfos.  

As ferrites utilizadas nos núcleos de transformadores têm por base uma mistura de óxido de 

ferro com outros metais (níquel, zinco e ou magnésio) [9]. Esta mistura depois de reduzida a um pó 

extramente fino é depois pressionada num molde (facilitando assim a existência de várias formas 
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para núcleos) e consolidada num forno para adquirir a sua forma final [10]. Este material tem como 

vantagens para além da versatilidade de formas existentes as baixas perdas no núcleo e a sua 

elevada permeabilidade magnética. Como principal desvantagem tem-se o facto de ser um material 

com baixo valor de fluxo de saturação magnética, o que implica um transformador de maiores 

dimensões, e a sua instabilidade térmica, ou seja, as características do material alteram-se 

substancialmente para temperaturas elevadas. 

Outro material existente para medias e altas frequências é baseado em materiais amorfos, 

que têm por base ligas metálicas. Durante o seu processo de solidificação normal estas cristalizam, 

mas devido ao uso de técnicas especiais no seu fabrico é impedida a formação de cristais deixando 

este material numa forma amorfa (vítrea) [11]. Este tipo de material apresenta elevada 

permeabilidade magnética o que possibilita a construção de um transformador com poucas fugas e 

elevado nível de saturação magnética, permitindo reduzir as dimensões do transformador.  

Além destes dois tipos de materiais existem ainda os nano-cristalinos que têm por base os 

materiais amorfos aos quais são adicionadas nano partículas que quando cristalizadas apresentam 

excelentes propriedades magnéticas por forma a melhorar a sua performance [12]. Estes apresentam 

assim maior permeabilidade e fluxo de saturação magnética que os amorfos e são estáveis para 

temperaturas mais elevadas. Os materiais para núcleos mais conhecidos são o Nanoperm, Vitroperm, 

Hitperm e Finemet. 

Tendo em conta estas características a escolha do material do núcleo terá de ser um 

compromisso entre volume do transformador, perdas, dissipação térmica e custo. Ainda que o 

material nano cristalino apresente algumas vantagens, atualmente ainda não é uma escolha 

praticável para transformadores de potência devido ao seu preço elevado. Neste trabalho vai ser 

utilizado material amorfo para o núcleo uma vez que tem um custo aceitável e que permite protótipos 

mais compactos que os núcleos de ferrite devido ao valor de saturação magnética mais elevado. 

 

Figura 2 – Comparação de perdas em função da frequência para vários tipos de material 

(Oriented3%Si-Fe e 6.5%Si-Fe – chapas metálicas utilizadas em transformadores convencionais, 

METGLAS – material amorfo e FINEMET – Material nano cristalino) [13]  



 

20 

Feita então a escolha do tipo de material a utilizar no núcleo optou-se então pela utilização do 

material METGLAS® 2605SA1 nomeadamente os núcleos POWERLITE® C-Cores produzidos pela 

Hitachi Metals. Este material tem um fluxo de saturação magnética de 1.56 tesla, uma permeabilidade 

magnética relativa na ordem dos 2000 – 5500 [14] e uma temperatura continua de funcionamento de 

155°C [13].  

Na Figura 3 mostra-se a relação das perdas por quilograma com a densidade de fluxo 

magnético a várias frequências para o material escolhido, como se pode observar para a mesma 

densidade de fluxo magnético as perdas aumentam com o aumento da frequência e para a mesma 

frequência as perdas aumentam com o aumento da densidade de fluxo magnético. Pode-se também 

observar que para frequências acima de 20 kHz as perdas por unidade de massa aumentam de 

forma mais acentuada. É importante notar que os dados da figura dois foram retirados para 

grandezas sinusoidais e a uma temperatura de 25ºC.  

Ainda na Figura 3 é apresentada a expressão dada pelo fabricante para estimar as perdas 

por unidade de massa a uma dada frequência com uma determinada densidade de fluxo magnético. 

Desta expressão podem retirar-se os parâmetros ���, � e � da equação  (2.22) sendo estes: ��� = 6.5, 

� = 1.51 e � = 1.74, sendo esta a expressão utilizada, após converter a frequência para ��, para 

estimar as perdas no material ferromagnético ao longo deste trabalho. 

 

Figura 3- Perdas por unidade de massa em função da densidade de fluxo magnético para várias 

frequências. (grandezas sinusoidais, testes a 25ºC) [15] 
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 Na Figura 4 à esquerda vê-se o gráfico do fluxo de saturação magnética em função da 

temperatura onde se pode observar que para a temperatura útil de funcionamento do transformador 

(20ºC – 140ºC) o fluxo de saturação magnética passa de 1.56 para 1.45 ou seja uma redução na 

ordem dos 7%. No gráfico da direita observa-se a variação (em percentagem) da permeabilidade 

magnética em função da temperatura e observa-se que a permeabilidade magnética sobre uma 

variação na ordem dos 2.5%. Confirma-se a estabilidade térmica do material selecionado. 

 

Figura 4 – Gráficos da saturação de fluxo magnético e da permeabilidade magnética em função da 

temperatura. [15] 

3.2 Enrolamentos 

Tal como no núcleo nos enrolamentos tem-se também o objetivo de minimizar as perdas e por 

isso os enrolamentos devem ter: 

 Baixas perdas 

 Elevada capacidade de transporte de corrente (elevados valores de densidade de 

corrente) 

 Elevado fator de preenchimento 

 Boa condução térmica de modo a dissipar o calor nos pontos de maior temperatura do 

transformador. 

Os materiais condutores normalmente escolhidos para os enrolamentos de transformadores 

são cobre ou alumínio pois apresentam baixa resistividade e são também bons condutores de calor. 

No caso deste trabalho devido às melhores características do cobre e ao seu custo ser aceitável este 

será o material escolhido. 

Como mencionado no capítulo anterior devido ao caracter de média frequência do 

transformador deve considerar-se o efeito pelicular nos condutores, para minimizar este recorre-se a 

condutores de diâmetros relativamente pequenos. A solução para isto será utilizar vários condutores 

de pequeno diâmetro em paralelo para perfazer a secção total desejada. 

Uma outra solução seria a utilização de condutores de Litz que consistem em vários 
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condutores de secção muito pequena para formar um feixe de condutores que é depois isolado. Ou 

ainda fazer os enrolamentos com fita condutora. Qualquer uma desta soluções é menos eficaz do 

ponto de vista térmico uma vez que os seus isolamentos dificultam a dissipação de temperatura dos 

enrolamentos do transformador. Para maximizar o fator de preenchimento do transformador também 

poderiam ter sido utilizados condutores quadrados de forma a minimizar o espaço vazio entre 

condutores tendo esta solução a desvantagem de aumentar a resistência AC dos condutores uma 

vez que aumentaria o efeito de proximidade. Porém estas soluções não foram escolhidas devido a 

inexistência destes materiais em laboratório e à impossibilidade de os adquirir em tempo útil para a 

realização deste trabalho. 

Tendo em conta a solução escolhida não é necessário isolar os condutores de espiras 

consecutivas visto que a tensão entre eles é facilmente suportada pelo isolamento dos condutores. 

Entre camadas será utilizada uma folha de isolante plástica para garantir o isolamento no caso de 

eventuais sobretensões e diminuir o esforço dielétrico do isolamento do condutor. 

3.3 Cálculos dos parâmetros do transformador 

3.3.1 Parâmetros do núcleo  

 

Uma vez escolhidos os materiais do núcleo e dos enrolamentos é necessário então calcular o 

valor mínimo do produto das áreas de forma a escolher qual o núcleo que verifica estes requisitos. 

Para isto usa-se a equação (2.14) . Nesta equação figuram parâmetros que não são ainda 

conhecidos uma vez que não são valores das características escolhidas para o transformador. Assim, 

para estes valores serão assumidos valores típicos dos parâmetros de forma a poder escolher-se um 

determinado núcleo e depois de escolhido o núcleo os parâmetros serão então otimizados tendo em 

conta as propriedades do núcleo.  

O valor de �� = 4  resulta do facto de o transformador que se pretende projetar funcionar com 

uma forma de onda retangular, simétrica e com fator de ciclo � = 0.5 [8].  

O parâmetro ��� é mais difícil de estimar nesta parte do dimensionamento uma vez que ainda 

não estão definidos o número de espiras e de condutores. É muito importante estimar o seu valor 

uma vez que pode não se conseguir colocar todos os enrolamentos na janela do núcleo, ou pode 

sobre muito espaço. Teoricamente o valor deste parâmetro pode ser tão elevado como ��� = 0.9 ou 

��� = �/4 para fios circulares empilhados desfasadamente ou empilhados de forma vertical, 

respetivamente. Mas na prática tendo em conta o espaço ocupado pelas formas necessárias para os 

enrolamentos e a possível necessidade de isolamento entre as camadas de espiras, os valores de ��� 

descem para 0.4 ou 0.3 [8]. Neste caso devido ao processo de enrolamento improvisado, que pode 

resultar em espiras não arrumadas da forma mais perfeita, optou-se pelo menor valor de forma a 
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garantir que é possível encaixar os enrolamentos na janela. Assim admite-se ��� = 0.3 nesta parte 

inicial do dimensionamento. 

A densidade de corrente elétrica ��� é um parâmetro determinante nas perdas dos condutores 

como se pode observar na equação (2.21), sendo necessário que o seu valor não seja demasiado 

elevado. Por outro lado, também não se pode escolher um valor demasiado baixo pois isto faria com 

que fossem necessários muitos condutores em paralelo o que aumentaria as dimensões do 

transformador. Assume-se um valor inicial de ��� = 3 ∗ 10� �/�� pois é um valor a que as perdas são 

aceitáveis e que permite protótipos compactos. 

A densidade de fluxo magnético �� é, tal como a densidade de corrente elétrica para a 

perdas nos condutores, um parâmetro preponderante para as perdas no material ferromagnético 

como se pode observar na equação (2.22). Apesar da densidade de fluxo de saturação do material 

escolhido dada pelo fabricante ser de 1.56 [�], observa-se que a curva B-H do material começa a 

saturar com um � ≅ 0.7 � [15]. A densidade de fluxo não deve chegar a este valor uma vez que 

devido ao efeito histerese as perdas seriam muito grandes. De forma a trabalhar sempre na zona 

linear da curva BH a densidade de fluxo máximo inicial será de �� = 0.2 [�] para a frequência de 

5kHz.  

Usando então estes valores e as características do transformador que se pretende projetar 

obtém-se um produto mínimo das áreas de ����� ��� = 33.50 [���]. Com este valor escolheu-se 

então o núcleo POWERLITE c-core AMCC50 que tem as seguintes características: 

����� = 46.2 [���]  

��� = 3.30 [���] 

�� = 14 [���] 

� = 0.586 [��] 

3.3.2 Cálculos parâmetros condutores 

Uma vez escolhido o núcleo e fixados os seus parâmetros e dimensões podem calcular-se os 

parâmetros dos enrolamentos. Para isto utilizam-se as expressões (2.27) e (2.28) que dão os valores 

da densidade de fluxo magnético e da densidade de corrente elétrica do ponto de melhor rendimento 

do transformador, tendo em conta as características e parâmetros impostos.  

Para o cálculo destes valores são necessários mais alguns parâmetros relativos ao núcleo tais 

como o comprimento médio da espira ���, o caminho magnético médio � �� e a constante de perdas 

���. O primeiro pode ser estimado tendo em conta as dimensões da forma e admite-se que o seu 

valor é de ��� = 16.2 ��. O valor de � �� é estimado através das dimensões do núcleo e é assumido 

como sendo � �� = 24.4 ��. Para o parâmetro ��� não pode ser usado o valor dado pelo fabricante e 

apresentado anteriormente pois este apenas é valido para quando a frequência é inserida em kHz 

como nas equações de minimização das perdas a frequência é em Hz então ��� é dado por ��� =
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�.�

(�∗���)�.�� = 1.9183∗ 10� �. Como resistividade do cobre utiliza-se ��� = 1.72 ∗ 10� �. Usando então 

estes valores obtém-se os seguintes valores de densidade de fluxo magnético e densidade de 

corrente elétrica: 

�� = 0.2831 [�] 

��� =  1.54 ∗ 10� [�/��] 

Como se observa o valor da densidade de corrente elétrica é inferior ao estipulado inicialmente, mas 

o valor da densidade de fluxo magnético é superior, no entanto isto não invalida a sua utilização visto 

que apesar de ser um valor mais elevado que o inicial é o valor que resulta num melhor rendimento 

do transformador. Os valores são assim considerados válidos para avançar com o dimensionamento.  

 O passo seguinte é calcular o número de espiras mínimo do primário e secundário. Para isto 

utilizam-se, respetivamente, as equações (2.8) e (2.25) e obtém-se o número de espiras mínimo de 

cada enrolamento: 

�� = 98 ������� 

�� = 67 ������� 

 Uma vez determinado o número de espiras é necessário calcular qual a área de condutor 

necessária para obter a densidade de corrente elétrica desejada. Para isto determina-se a corrente 

do primário e secundário e depois utilizando a equação (2.16) calcula-se a área de cobre necessária 

no primário e secundário para obter a densidade de corrente desejada. Feitos os cálculos obtêm-se 

os seguintes resultados: 

�� = 4 [�]     |     ���� = 2.64 [mm �] 

�� = 6[�]      |     ���� = 3.88 [mm �] 

 Sabendo então qual a área de secção de condutor determina-se o número de condutores 

para perfazer essa área. Como explicado na secção 2.2 os condutores têm de ter um raio menor que 

a profundidade de penetração, pelo que o raio do condutor a utilizar tem de respeitar a seguinte 

relação: 

������ < ��� = 0.933[���] 

 Depois de verificar o material disponível em laboratório optou-se pela escolha de condutor 

AWG 17 que tem as seguintes características: 

����(��)≈ 0.575[��]   

�������� (��)≈ 1.15[��] 

���çã� (�����)≈ 1.04[���] 

 Após feita esta escolha pode calcular-se o número de condutores que devem ser usados em 

paralelo para satisfazer a área de condutor necessário e assim: 

�º����.� = 2.52 ⇒ 3 ���������� 
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�º����.� = 3.75 ⇒ 4 ���������� 

 Sabendo então a área da janela a ocupar pelo enrolamento e o número de condutores pode 

estimar-se o valor final de ��� e verificar se se encontra próximo do valor inicial pretendido. 

��� =
���º����.� ∗ ���+ (�º����.� ∗ ��)� ∗ �����

��

= 0.42 

 Visto que existe um aumento significativo do fator de preenchimento do transformador 

estimado em relação ao inicial e que este sai dos limites normais para este tipo de enrolamento (0.3 – 

0.4), para garantir que os enrolamentos têm dimensões compatíveis com a janela opta-se por utilizar 

um condutor a menos no primário visto que será onde resultará o menor aumento da densidade de 

corrente elétrica. Utilizando dois condutores em paralelo no primário e quatro no secundário obtém-se 

um valor de ��� = 0.34. 

 Obtiveram-se assim todos os parâmetros necessários para a construção do transformador. É 

importante notar que todos os valores devem ser introduzidos nas equações usando unidades do 

sistema internacional ainda que aqui sejam apresentados em unidades diferentes.  

3.3.3 Confirmação rendimento e da elevação de temperatura 

Uma vez calculados os parâmetros do transformador é necessário confirmar se este cumpre os 

requisitos de rendimento e garantir que a sua elevação de temperatura é aceitável. Para isto usam-se 

as expressões (2.21) e (2.22) para calcular as perdas nos condutores e no núcleo respetivamente. 

��� = 4.80 � 

��� = 4.82 � 

Sabendo então as perdas, pela equação (2.30) é possível calcular o rendimento do 

transformador.  

� = 98.4%  

Como se observa o rendimento do transformador respeita a condição inicial de projeto que era 

de 98%.No que ao rendimento diz respeito o projeto é validado teoricamente. 

Para a verificação completa do protótipo do transformador falta calcular a sua elevação de 

temperatura devido as perdas. Para isto será utilizada a expressão (2.35) mas primeiro é necessário 

calcular a resistência térmica equivalente e o fator de carga, este pode ser dado pela expressão 

(2.23): 

��
� = 1.0017 

A resistência térmica equivalente pode ser dada pela equação (2.31) mas antes tem de 

estimar-se a superfície do transformador em contacto com o ar. Para isto admite-se grosseiramente 

que o transformador é um paralelepípedo. 

���� = 0.025[��] 
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��� = 2.4988 [℃ /�] 

 Calculados então todos os parâmetros necessários, recorrendo à equação (2.35) obtém-se a 

seguinte elevação de temperatura: 

Δ� ≈ 24 ℃  

Visto que a elevação de temperatura tem valores aceitáveis, dá-se este projeto de 

transformador como válido e avança-se para a sua construção. 

3.4 Construção dos enrolamentos 

Visto que os enrolamentos são constituídos por vários condutores em paralelo, e que a 

máquina de bobinagem existente em laboratório só permite a bobinagem de um condutor de cada vez 

sentiu-se a necessidade de construir um aparelho para auxiliar o enrolamento de vários condutores 

em paralelo de forma aos enrolamentos ficarem perfeitamente organizados, com iguais comprimentos 

nos diversos condutores dos paralelos, e atingir um melhor fator de preenchimento. 

A ideia para a construção deste aparelho teve inspiração nas máquinas de tear antigas onde 

os vários fios estão esticados de uma forma alinhada e organizada, exatamente o mesmo que se 

pretende para realizar os enrolamentos. E desta forma foi construído o seguinte aparelho: 

 

Figura 5 – Foto do aparelho construído para facilitar o processo de enrolamento. 

Os enrolamentos foram realizados usando como estrutura as formas plásticas fornecidas pelo 

fabricante juntamente com o núcleo. 
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Figura 6 – Foto das formas utilizadas para fazer os enrolamentos (esquerda) e  

núcleo POWERLITE c-core AMCC50 (direita) 

As configurações mais utilizadas nos transformadores com núcleos de forma C são o core 

type e o shell type. Na primeira há apenas duas peças magnéticas em U para formar o núcleo e dois 

enrolamentos um em cada perna do núcleo. Na segunda configuração há 4 peças magnéticas em U 

que circundam uma única forma de enrolamentos onde se encontram primários e secundários do 

transformador. 

 

Figura 7 – Esquemas das configurações core type (esquerda) e shell type (direita) [3] 

3.4.1 Primeiro protótipo de transformador 

Este primeiro transformador foi realizado com uma configuração core type, com o primário e o 

secundário enrolados em formas separadas sendo posteriormente cada uma destas formas 

montadas numa das pernas do transformador. O transformador foi enrolado e montado e foram feitos 

os ensaios em circuito aberto e curto circuito. O ensaio em circuito aberto correu dentro da 

normalidade e os resultados obtidos foram de encontro ao esperado. Por outro lado, no ensaio em 

curto circuito não foram obtidos os resultados desejados. Durante este ensaio verificou-se que 

mesmo com um valor elevado de tensão aplicada não foi possível atingir as correntes nominais do 

transformador. Apesar disso, observando as formas de onda do osciloscópio e calculando a potência 

absorvida pelo transformador, percebeu-se que ainda que a resistência dos enrolamentos tinha um 

valor aceitável visto que a potência ativa absorvida pelo transformador era baixa. 

Verificou-se ainda que durante o teste de curto circuito, o transformador saturava uma vez que 

a corrente não tinha valor médio nulo, o que também contribuía para a absorção de potência ativa 

visto que isto se manifesta sobre perdas no material ferromagnético. Atendendo a que o valor da 
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resistência dos enrolamentos seria baixo, concluiu-se que a indutância equivalente de fugas seria 

muito elevada pois tínhamos uma corrente muito baixa para a tensão aplicada. Realizando uma 

análise do esquema em T do transformador percebeu-se que este transformador tinha uma dispersão 

magnética muito elevada e não funcionaria corretamente. Consequentemente este protótipo foi 

abandonado e foi construído um novo protótipo com uma configuração diferente nos enrolamentos de 

forma a tentar resolver este problema. 

3.4.2 Segundo protótipo 

Dados os problemas encontrados no primeiro transformador foi necessário imaginar uma nova 

arquitetura onde, apesar de se continuar a usar uma configuração core type fosse modificada a 

disposição dos enrolamentos, para reduzir o fluxo de dispersão magnética. Para diminuir esta 

dispersão vai enrolar-se em cada forma, isto é, em cada perna do transformador, metade do 

enrolamento primário e metade do enrolamento secundário. O lado de menor tensão, secundário, 

ficará na parte interna do enrolamento e a metade do primário no exterior.  

Para garantir igualdade e consequentemente simetria entre os enrolamentos de cada forma o 

secundário será enrolado com 68 espiras, ou seja, 34 espiras em cada forma, o enrolamento primário 

será igualmente dividido entre cada umas das formas, 49 espiras em cada. 

Devido a limitações laboratoriais no processo de enrolamento será necessário enrolar cada 

metade de cada enrolamento em formas separadas, ou seja, dividindo os condutores e junta-los 

apenas depois do transformador estar montado. Este processo tem de ser feito de forma cuidadosa 

de maneira a garantir que os fluxos gerados por cada metade dos enrolamentos estejam em sentidos 

concordantes caso contrário, devido a simetria dos enrolamentos, os fluxos anular-se-iam e não 

existiria tensão aos terminais dos enrolamentos. Para garantir que a conexão das duas metades dos 

enrolamentos foi feita corretamente foi primeiro efetuada a medição de indutância usando um 

analisador de redes, já com as formas montadas no núcleo. Usando este medidor é possível perceber 

que em vazio quando os fluxos estão em sentidos oposto a indutância dá aproximadamente nula. 

Obteve-se então o transformador da Figura 8. 
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Figura 8 – Foto do segundo transformador construído 

3.5 Parâmetros do modelo do transformador  

Antes de começar os ensaios e medições do transformador construído foram feitos alguns 

cálculos por forma a ter uma prever a gamas de valores que se devem obter nos testes reais.  

3.5.1 Resistências  

Para estimar os valores da resistência de cada enrolamento foi utilizada a seguinte 
formula: 

� =
��� ��� �

� ���� �����
 

(3.1) 

 

Esta equação obtém-se da equação (2.19) considerando o número de condutores (� ����) em 

paralelo pois os enrolamentos foram realizados com vários condutores em paralelo. Esta equação dá 

a resistência DC dos enrolamentos. Para calcular a resistência efetiva, ou seja, a resistência que o 

enrolamento tem a uma determinada frequência, é necessário multiplicar esta por o fator de 

resistência dado pela expressão (2.17). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores da resistência DC, do fator de resistência e da resistência efetiva  

obtidos através de cálculos teóricos 

 Resistência DC �� Resistência 

Primário 0.1022 Ω 1.73 0.1768 Ω 

Secundário 0.0355 Ω 2.52 0.0895 Ω 

 

3.5.2 Indutâncias  

 

Figura 9 - Esquema explicativo das dimensões �� e �� 

As indutâncias de fugas dos enrolamentos são estimadas pela seguinte equação: 

�� = �� ��
�  �

��� ��

� ��
� 

(3.2) 

Onde �� e �� são as dimensões apresentadas na Figura 9 e � representa o enrolamento primário ou 

secundário. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Valores da indutância de fugas obtidos através de cálculos teóricos 

 Indutância 

Primário 0.1448 �� 

Secundário 0.0697 �� 

3.5.3 Ramo de magnetização 

De forma a poder elaborar o esquema equivalente em T do transformador é necessário saber 

os parâmetros do ramo de magnetização, resistência e indutância. A resistência de magnetização é 
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estimada pelas perdas calculadas aquando da verificação do rendimento do transformador, ��� =

4.82 �. E visto que a potência dissipada nessa resistência representa as perdas no núcleo do 

transformador então esta pode ser estimada pela seguinte formula: 

�����
=

��
�

���
 

(3.3) 

, onde � representa a tensão nominal e � , se vista do enrolamento k (primário ou do secundário). 

A indutância de magnetização é calculada através da seguinte equação: 

�� = � ��
�  �

���

���
� 

(3.4) 

, onde � nos diz se é vista do lado do primário ou secundário do transformador. Os resultados obtidos 

são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Valores da resistência e indutância de magnetização do transformador  

obtidos através de cálculos teóricos. 

 Resistência Indutância 

Visto do Primário 4500 Ω 32.64 �� 

Visto do Secundário 2000 Ω 15.72 �� 

3.5.4 Modelo do Transformador 

Uma vez calculados os parâmetros do transformador, é possível fazer a sua representação no 

seu esquema equivalente em T. Este pode ser obtido com os parâmetros referidos a um dos lados do 

transformador ou então com os parâmetros em valores por unidade.  

As resistências  �� e �� são as resistências dos enrolamentos e, portanto, a potência dissipada 

nestas representa as perdas nos condutores do transformador. Analogamente as perdas no material 

ferromagnético são representadas pela potencia dissipada na resistência ��.  

As indutâncias �� e �� do transformador são as indutâncias dos enrolamentos. 
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Figura 10 - Esquema em T do Transformador 
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Capítulo 4 

Resultados práticos 

Neste capítulo serão descritos os testes realizados ao transformador. Primeiro serão 

apresentadas as medidas obtidas com o analisador de redes, seguidas dos resultados dos ensaios 

em circuito aberto, curto circuito e em carga realizados com o transformador. É também apresentado 

um mapa de rendimento do transformador. É feita uma comparação entre os resultados teóricos, os 

obtidos com o analisador de redes e os dos ensaios. É elaborada uma simulação em simulink do 

transformador para verificação de resultados. 

 

 

 

 

4 Resultados 
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4.1 Resultados Analisador de redes 

Usando o analisador de redes ISO-TECH LCR819 foram medidas as resistência e indutâncias 

estimadas acima para uma primeira verificação de resultados. 

4.1.1 Resistências 

As medições da resistência dos enrolamentos foram efetuadas sem o núcleo montado, e 

utilizando a configuração série do analisador de redes. De forma a confirmar o valor do fator de 

resistência foram efetuadas medidas a 12 Hz, o mínimo do aparelho que se considera como a 

resistência DC, e a 5 kHz, a frequência de trabalho do transformador. Usando a relação (2.17) foi 

determinado o fator de resistência. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Valores da resistência DC, da resistência a 5 kHz e o respetivo fator  

de resistência obtidos com o analisador de redes.  

 Resistência DC  Resistência �� 

Primário 0.171 Ω 0.225 Ω 1.3158 

Secundário 0.065 Ω 0.087 Ω 1.0974 

 

4.1.2 Medições Circuito Aberto 

Para confirmar a resistência e indutância de magnetização no analisador de redes é necessário 

fazer medidas com o transformador devidamente montado (com o núcleo) e com os enrolamentos em 

circuito aberto. De acordo com o esquema equivalente em T do transformador e considerando que 

��,�� ≪ ��  e ��,�� ≪ �� então admite-se que as medidas em circuito aberto serão os parâmetros 

do ramo de magnetização, �� e ��. Dada a configuração do esquema em T do transformador neste 

caso as medidas são realizadas com o analisador de redes em modo paralelo e com uma frequência 

de 5 kHz. De forma a confirmar os resultados o ensaio será feito em todos os enrolamentos do 

transformador. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5- Valores da resistência e indutância de magnetização obtidos com  

o analisador de redes, visto dos dois lados do transformador. 

 

 

4.1.3 Medições Curto Circuito 

As medições em curto circuito do transformador foram também realizadas de ambos os lados 

do transformador (primário e secundário) de forma a confirmar a validade dos resultados obtidos. As 

medições foram feitas com o medidor no modo série e com uma frequência de 5 kHz. Os valores 

medidos, impedância de curto circuito do transformador, são as resistências dos enrolamentos e a 

indutância de fugas do transformador. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Valores da resistência dos enrolamentos e indutância de fugas obtidos com  

o analisador de redes, visto dos dois lados do transformador. 

 Resistência Indutância 

Visto do Primário 0.66 Ω 0.0743 �� 

Visto do Secundário 0.31 Ω 0.0353 �� 

 

 

 Resistência Indutância 

Visto do Primário 29 kΩ 34.1 �� 

Visto do Secundário 11 kΩ 17.0  �� 
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4.2  Resultados de Ensaios 

Uma vez estimados teoricamente e medidos os valores com um analisador de redes, passou-

se então aos ensaios reais do transformador. Foram realizados ensaios em circuito aberto, curto 

circuito e em carga ao transformador que serão descritos, e apresentados os seus resultados a longo 

deste subcapítulo. 

 

Figura 11 – Foto da montagem para execução dos testes ao transformador. 

 Para se proceder aos ensaios foi então necessário fazer a montagem da Figura 11 de forma 

a gerar uma onda retangular com as tensões pretendidas. 

 Visto que a frequência de trabalho é 5 kHz as medições de grandezas serão efetuadas com 

recurso a sondas de tensão e corrente e será utilizado o osciloscópio, identificado na Figura 11 com o 

número 1, para a visualização das formas de onda. O osciloscópio utilizado possui uma entrada para 

cartão de memória que permite que se exportem as formas de onda através de ficheiros .csv. Estes 

ficheiros são posteriormente tratados no programa Microsoft excel onde é possível através dos 

pontos guardados para cada instante de tempo fazer uma reconstrução das formas de onda vistas no 

osciloscópio. Após isto os dados são importados com a ferramenta MATLAB e são tratados de forma 

a ser possível calcular as potências e os valores eficazes das tensões e correntes. Para o calculo dos 

valores eficazes é utilizada a função rms que vem de origem com o MATLAB. Para se calcular a 

potência ativa são multiplicados os valores de tensão e corrente em cada instante de tempo e o valor 

da potência ativa é dado pelo valor médio desta multiplicação. 

 O transformador está dimensionado para trabalhar com formas de onda retangulares sendo 

necessário gerar a onda retangular para os ensaios do transformador. Para isto utiliza-se um 

modulador PWM de dois níveis, assinalado na Figura 11 a amarelo com o número 4, que controla um 
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inversor de onda completa com quatro conjuntos de IGBT’s e díodos, assinalado na Figura 11 a 

laranja com o número 5. Tanto o modulador PWM como o inversor ambos tem de ser alimentados 

com tensões de +15V, 0V e -15V, para isto é utilizada uma fonte de tensão, identificada na figura a 

azul com o número 3. 

 O modulador PWM recebe do gerador de funções, identificado na Figura 11 a verde com o 

número 2, um sinal modulante de onda retangular, com valor médio nulo, amplitude de 15V e 

frequência de 5 kHz que é comparado com a onda triangular gerada internamente pelo modulador 

PWM e de onde resulta o sinal de comando que está ligado ao inversor. A amplitude da modulante é 

ajustada para ser maior do que a da triangular, obtendo-se comando de plena onda e comutação à 

frequência da modulante. 

 O inversor por sua vez tem como tensão de entrada a tensão proveniente da fonte de 

alimentação, assinalada na Figura 11 a violeta com o número 7. Esta fonte de alimentação que está 

ligada a rede elétrica do laboratório e permite gerar tensões contínuas de aproximadamente 150V 

(ainda que experimentalmente se tenha verificado que a fonte consegue fornecer tensões até cerca 

dos 160V). Utilizando então o sinal de controlo proveniente do modulador  de PWM para controlar os 

IGBT’s esta tensão continua é convertida numa tensão com a forma de onda do sinal do gerador do 

funções que está ligado ao PWM, ou seja, numa forma de onda retangular, com uma frequência de 

5kHz, e valor médio nulo, em que a sua amplitude será aproximadamente a amplitude da fonte de 

alimentação (não é exatamente a tensão da fonte de alimentação devido as quedas de tensão nos 

cabos de ligação e nos próprios IGBT’s). Esta é a tensão de saída do inversor que deverá ser 

aplicada ao transformador. 

Pode ainda observar-se na Figura 11, a bordô com o número 6, uma resistência cuja função 

garantir a segurança da fonte de alimentação de 150V. Isto é necessário pois a fonte de alimentação 

tem díodos que não permitem que a fonte receba energia e se o transformador tentar devolver a 

energia magnética que tem armazenada para a fonte, esta tem de se dissipar nesta resistência de 

forma a não destruir os díodos da fonte. Esta resistência é colocada em paralelo com o inversor e tem 

um valor de 860Ω . Esta resistência não tem influência nos resultados obtidos uma vez que está ligada 

a entrada do inversor e todas as medições efetuadas são realizadas a saída deste. 

O transformador está atrás da placa de ligação identificada na figura a preto com o número 8. 

Esta placa foi construída com o intuito de facilitar e tornar mais segura a ligação do transformador ao 

inversor, bem como as ligações de curto circuito e à carga para os respetivos ensaios. 

4.2.1 Ensaio Circuito Aberto  

O ensaio em circuito aberto do transformador tem por objetivo determinar os parâmetros do 

ramo de magnetização do esquema equivalente em T deste. Este ensaio consiste em colocar um dos 

enrolamentos do transformador à sua tensão nominal deixando o outro enrolamento do transformador 

em aberto. A corrente que o transformador absorve à tensão nominal é denominada corrente de 

circuito aberto ou corrente de magnetização (��� ). Adaptando isto ao circuito equivalente em T do 
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transformador facilmente se compreende que este fica reduzido à impedância do lado do 

transformador que está em tensão em série com a impedância de magnetização do mesmo.  

Admitindo que o lado do transformador em tensão é o primário, estando o secundário em circuito 

aberto, obtém-se o seguinte esquema equivalente: 

 

Figura 12 – Esquema equivalente em T do transformador com o secundário em circuito aberto. 

 Sendo �� = �� + ���� e �� = ��//��  com �� = ���� então atendendo ao esquema da 

figura acima apresentada e ao facto de �� ≪ �� pode desprezar-se a impedância do primário em 

relação à impedância do ramo de magnetização e assumir que a potência ativa entregue ao 

transformador (�) durante este ensaio será a potência dissipada na resistência ��. Esta determina-se 

então pela seguinte equação: 

�� =
����

�

�
 

(4.1) 

 Como �� ≫ �� admite-se que quase toda a corrente que chega ao ramo de magnetização 

passa pela indutância e assim: 

��� = ��

����

��
 

(4.2) 

Admitindo então que se tem uma indutância pura tem-se uma variação linear da corrente para 

os períodos de tensão constante e reescreve-se a equação anterior como: 

��� ≈ ��

∆���

∆�
  ⟺  �� =

��� ∆�

∆���
 

(4.3) 

 Normalmente o ensaio de circuito aberto é apenas realizado do lado de maior tensão do 

transformador. Neste caso será realizado dos dois lados, primário e secundário, de forma a melhor 

poder confirmar a validade dos resultados. 
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Figura 13 – Formas de onda do sinal de comando do inversor (a amarelo), da corrente (a verde) e da 

tensão (a violeta) no osciloscópio durante o ensaio em circuito aberto, do lado do primário, ao 

transformador.  

 A Figura 13 apresenta os sinais observados no osciloscópio, a amarelo, o sinal de comando 

do inversor, utilizado para fazer o disparo (trigger) do osciloscópio. Para se observar a tensão no 

osciloscópio foi utilizada uma sonda de tensão com uma atenuação de 200 vezes e para a corrente 

um sensor de corrente com uma escala de 100mV/A. 

 Feitos então os ensaios os dados foram tratados como explicado anteriormente, e quer por 

cálculo quer por observação das formas de onda reconstruídas no computador, foram obtidos os 

seguintes valores para o ensaio do lado do primário: 

�����
= ��� � 

� = �. �� � 

⇓ 

�� = �. �� �� 

��� = ��� � 

∆� = �� �� 

∆��� = ��� �� 

⇓ 

�� = ��. � �� 

O valor da tensão aplicada é ligeiramente superior ao valor nominal devido ao facto de a fonte 

não conseguir regular a tensão para 150 V. Para os dados obtidos no ensaio realizado no lado do 

secundário obtiveram-se os seguintes valores: 

�����
= ��� � 

� = �. �� � 

⇓ 

�� = �. �� �� 

��� = ��� � 

∆� = �� �� 

∆��� = ��� �� 

⇓ 

�� = ��. � �� 
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De forma a ser possível comparar os resultados obtidos nos dois ensaios é necessário referir 

os valores a um dos lados do transformador. Opta-se por transformar os dados do secundário para o 

lado do primário e para isso, multiplicam-se os valores dos componentes pelo quadrado da relação de 

transformação. Sendo o quadrado da relação de transformação dado por  ���/�� �
�

= 2.0770 na 

Tabela 7 tem-se os resultados do primário e secundário para comparação. 

Tabela 7 – Valores da resistência e indutância de magnetização obtidos com  

o ensaio em circuito aberto, visto dos dois lados do transformador. 

 �� �� 

Ensaio no Primário 3.89 �Ω 53.7 �� 

Ensaio no Secundário 3.61 �Ω 56.5 �� 

 Conclui-se assim que os valores encontrados para a indutância e resistência de 

magnetização se confirmam pois obtém-se resultados semelhantes de ambos os lados do 

transformador. Para tentar se tentar ter uma noção do erro existente foi calculado o valor médio entre 

os dois resultados e a sua percentagem de erro e assim �� = 3.75 �Ω ± 3.7%  e �� = 55.1 �� ±

2.5% . 

4.2.2 Ensaio Curto Circuito 

O ensaio em curto circuito do transformador tem o objetivo de determinar os parâmetros dos 

enrolamentos do transformador, nomeadamente, resistências dos enrolamentos ��  e �� e 

indutâncias �� e ��. Este ensaio consiste em colocar um dos lados do transformador em curto circuito 

e ir aumentando a tensão no outro lado do transformador até que se atinjam as suas correntes 

nominais (��). A tensão correspondente a este ponto é chamada a tensão de curto circuito do 

transformador (���). Considerando o esquema equivalente em T do transformador, admitindo que a 

tensão é aplicada no primário, obtém-se o esquema equivalente da figura 11. 

 

Figura 14 – Esquema equivalente em T do transformador com o secundário em curto circuito 

 Observando o esquema equivalente do transformador e uma vez que �� ≫ �� ,��, admite-se 

que se pode desprezar o ramo de magnetização do transformador e então o seu esquema 
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equivalente pode ser reduzido à série das impedâncias do primário e secundário. A esta soma é dado 

o nome de impedância de curto circuito do transformador (���): e é dada por: 

��� = ��� + ���+ ��(�� + ��) 

 Pode dizer-se que praticamente toda a potência ativa (�) absorvida pelo transformador é 

dissipada nos enrolamentos, ou seja, nas resistências ��  e ��, escrevendo-se a seguinte equação: 

�� + �� =
�

����
�

 
(4.4) 

 Para o cálculo das indutâncias de curto circuito não pode ser utilizado um processo análogo 

ao do ensaio em circuito aberto uma vez que, pelas medidas e cálculos efetuados anteriormente, 

prevê-se que não é aceitável desprezar a queda de tensão nas resistências dos enrolamentos. 

Assim, as indutâncias serão calculadas pela contante de tempo da corrente da corrente (�). A 

constante de tempo é o tempo que a corrente demora até atingir 63.2 % do seu valor final, e 

relaciona-se com a resistência e indutância pela seguinte formula: 

� =
�

�
 ⇔ � = � ∗� 

(4.5) 

 

 Adaptando a formula anterior ao nosso ensaio então: 

�� + �� =  � ∗��� + ��� (4.6) 

 Os ensaios em curto circuito devem ser realizados do lado de maior tensão do transformador 

para que a corrente na fonte de alimentação seja menor e ter um controlo mais fino da corrente uma 

vez que é necessário atingir uma maior tensão para obter as correntes nominais. Este ensaio será 

realizado com o secundário curto circuitado e aplicando tensão no primário. Não é possível realizar o 

ensaio também no secundário pois o inversor utilizado tem uma corrente eficaz máxima de cinco 

amperes, a partir da qual as proteções deste atuam, tornando impossível atingir as correntes 

nominais do transformador.  
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Figura 15 - Formas de onda da corrente (a verde) e da tensão (a violeta) no osciloscópio durante o 

ensaio em curto circuito ao transformador. 

Na Figura 15 mostra-se. Devido às baixas tensões esperadas neste ensaio a sensibilidade da 

sonda de tensão será alterada para uma atenuação de 20 vezes e a sonda de corrente por sua vez 

será utilizada numa escala de 100mV/A. 

 Feito então o ensaio do lado do primário do transformador e tratados os dados como 

explicado anteriormente foram obtidos os seguintes valores: 

���� = 4.0805 � 

� = 5.6496 � 

 Que pela equação (4.4) nos dá o valor da resistência dos enrolamentos: 

�� + �� = 0.3393 Ω  

 Uma vez sabendo então o valor da resistência, foi obtido o valor da constante de tempo por 

análise das formas de onda que tem um valor de � = 25 �� e com isto, recorrendo a equação (4.6) é 

possível estimar o valor das indutâncias: 

�� + ��  = 8.4827 �� 

 Estes resultados são mais baixos que os valores calculados e medidos anteriormente, 

principalmente o valor da indutância. Isto prende-se com o facto de o método utilizado para estimar 

este valor estar a ser utilizado forma das suas condições ideais. O método da constante de tempo 

permite calcular a resposta de um sistema a uma entrada constante, que no nosso caso não se 

verifica, mas que no caso de a tensão ser uma onda retangular se poderia admitir como uma 

aproximação aceitável. Na figura 12 verifica-se que a forma de onda da tensão não é retangular. 

Pensa-se que a sobretensão é um efeito do inversor (baixa capacidade do condensador em paralelo 

na alimentação) e não do transformador. É também importante salientar que praticamente não existe 

informação sobre ensaios de transformadores de média frequência com formas de onda retangulares. 
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4.2.3 Ensaio em carga 

Uma fez feitos os ensaios em circuito aberto e curto circuito do transformador foi realizado um 

ensaio em carga com o objetivo de estimar o rendimento do transformador e verificar o seu normal 

funcionamento. Para isto foi ligada uma carga resistiva (��) ao secundário do transformador e 

alimentado o primário com a sua tensão nominal.  

De seguida são apresentadas nas Figura 16Figura 17 os dados obtidos no osciloscópio de 

ambos os lados do transformador. Os valores de tensão que se observam no ecrã são apenas 

metade da tensão aplicada pois a pinça de tensão foi utilizada com uma atenuação de 200 vezes, 

mas o osciloscópio apenas permite contemplar atenuações de 100 ou 1000 vezes e assim optou-se 

por utilizar uma atenuação de 100 vezes. A sonda de tensão foi utilizada numa escala de 100mV/A. 

Devido à proteção do inversor, que atua aos 5 amperes, foi impossível fazer o teste em plena 

carga uma vez que mesmo aplicando uma tensão ligeiramente superior a corrente não consegue 

atingir valores necessários para obtermos a potência nominal do transformador. O teste apresentado 

de seguida apresenta os resultados para o maior valor de potência que se conseguiu obter. 

 

Figura 16 – Formas de onda do sinal de comando do inversor (a amarelo), de tensão (a violeta) e de 

corrente (a verde) no ecrã do osciloscópio durante o teste em carga com as grandezas do primário do 

transformador. 

 Utilizando então os dados retirados do osciloscópio foram obtidos os seguintes valores no 

lado do primário: 

�����
 = 154.5 � 

�����
= 4.82 � 

��  =  565.3 � 

 Utilizando a mesma sonda de tensão e de corrente que no ensaio anterior de forma a erros 

na calibragem dos aparelhos influenciarem o mínimo possível o resultado do rendimento e mantendo 

a mesma tensão aplicada ao sistema, foram medidas as mesmas grandezas no secundário do 



 

44 

transformador. 

 

Figura 17 –  Formas de onda do sinal de comando do inversor (a amarelo), da tensão (a violeta) e da 

corrente (a verde) no ecrã do osciloscópio durante o teste em carga com as grandezas do secundário 

do transformador. 

 Recorrendo de novo aos dados do osciloscópio foram obtidos os seguintes valores para o 

lado do secundário: 

�����
 = 97.9 � 

�����
= 7.01 � 

��  =  562.1 � 

 Com os valores obtidos é então possível calcular qual as perdas e o rendimento do 

transformador utilizando as seguintes expressões: 

��� + ��� = �� − �� = 3.26 � 

� =
��

��

= 99.42%  

 O rendimento obtido é superior ao esperado, justificado pela existência de vários tipos de 

erros. Para avaliar melhor este valor, será calculado o rendimento para várias potências e desenhado 

um mapa de rendimento. 

 Visto que neste ensaio a forma de onda se assemelha mais a uma onda retangular que no 

ensaio em curto circuito, e que a carga colocada no transformador é uma carga resistiva, calcula-se 

de novo qual a indutância dos enrolamentos do transformador pelo método utilizado no ensaio em 

curto circuito. Utilizando então os dados retirados do primário calcula-se a resistência equivalente do 

transformador com carga vista do primário: 

��� = �� + �� + �� =
��

�����

� = 24.35 Ω 

 Uma vez obtido este valor pode-se então recorrer a equação (4.6) para fazer o cálculo das 
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indutâncias dos enrolamentos: 

�� + �� =  � ∗ ����� = 267.8 �� 

 Obtém-se assim um valor bem mais próximo do esperado pelos cálculos teóricos ou pelas 

medições com o analisador de redes. 

4.2.4 Mapa de rendimento 

Dado o elevado valor de rendimento encontrado no ensaio em carga decidiu fazer-se um 

mapa do rendimento do transformador, quer para verificar o valor encontrado quer para se ter noção 

do comportamento do rendimento quando o transformador não está a funcionar a potência nominal. 

De forma a obter um mapa de rendimento, o transformador foi colocado à sua tensão nominal, 

sendo esta aplicada no primário, e no secundário foi ligada uma carga resistiva variável. Esta foi 

variada entre o valor de resistência máxima e o valor de resistência que fazia a corrente ser 

suportada pelo conversor sem que as suas proteções atuassem. Foram então realizados sete 

ensaios, e em cada ensaio foram obtidas as formas de onda do primário e do secundário. 

 

Figura 18 – Gráfico das formas de onda da tensão e corrente no primário  

obtidas durante os ensaios para o mapa de rendimento. 

Na Figura 18 estão representadas as formas de onda da tensão e corrente obtidas durante 

alguns dos ensaios realizados. As correntes, formas de onda com crescimento exponencial, 

apresentam-se ampliadas por um fator de 20 para serem percetíveis no gráfico. Como se pode 

observar os testes foram efetuados a tensão nominal do transformador e variando a resistência foi 

então variado o valor da corrente, sendo feitas assim as medições para várias potências. 
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Figura 19 – Mapa de rendimento do transformador 

Este mapa poderá contribuir para uma minimização dos erros, uma vez que após os pontos 

de rendimentos terem sido obtidos pode fazer-se uma regressão linear dos pontos encontrados e 

assim obtém-se uma reta que é uma aproximação do rendimento.  

Esta curva para além de nos dar a evolução dos rendimentos com a potência, também nos 

permite verificar os vários valores obtidos uma vez que visto que esta curva representa os pontos 

médios do rendimento o que permite atenuar os erros dos aparelhos de medida. Os valores da reta 

de interpolação podem admitir-se como mais corretos que os pontos obtidos individualmente. 

4.3 Análise de resultados 

De forma a facilitar a analise dos resultados, quer entre si quer com valores típicos de 

transformadores, os valores obtidos através dos cálculos teóricos, analisador de redes e pelos 

ensaios ao transformador serão convertidos para valores por unidade (pu). 

Opta-se por utilizar os valores nominais do transformador para valores base dos valores por 

unidade estes serão então: 

����� = ��� � 

������
= ��� � ������

= 100 � 

������
= � � ������

= 6 � 

������
= ��. � � ������

= 16.6(7) Ω 
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Tendo em conta os valores calculados e apresentados anteriormente obtém-se os valores por 

unidade dos cálculos das resistências e indutâncias na Tabela 8. 

Tabela 8 - Tabela resumo dos parâmetros calculados para o transformador e respetiva conversão 

para valores por unidade. 

 ���� ���� �� �� �� �� �� + �� �� + �� 

Primário 4.5 �Ω 32.64 �� 0.1768 Ω 0.1448 �� 0.1859 Ω 0.1859 �� 0.3627 Ω 0.3307 �� 

Secundário 2 �Ω 15.72 �� 0.0851 Ω 0.0697 �� 0.0895 Ω 0.0697 �� 0.1746 Ω 0.1394 �� 

Primário 

(pu) 
120 27.34 0.0047 0.1213 0.0050 0.1557 0.0097 0.2770 

Secundário 

(pu) 
120 29.63 0.0051 0.1314 0.0054 0.1314 0.0105 0.2628 

Valor 

médio ±  

% Erro 

120

± 0 %  

28.49

± 4 %  

0.0049

± 4%  

0.1264 

± 4 %  

0.0052

± 4 %  

0.1436

± 8.5%  

0.0101

± 4 %  

0.2699

± 2.6 %  

 

Na primeira linha da tabela tem-se então os valores das impedâncias de magnetização e dos 

enrolamentos vistas do primário, na segunda linha da tabela estão as mesmas grandezas, mas vistas 

do lado do secundário. Os valores a cinzento significam que não foram calculados mas sim 

convertidos, ou seja, foram calculados para o primário ou secundário e foram depois modificados 

para valores visto do secundário ou primário, respetivamente.  

Como seria de esperar uma vez que estes valores resultam de cálculos teóricos os valores do 

primário e secundário tem diferenças pequenas e estes resultados consideram-se como válidos. Na 

ultima linha da Tabela 8 é apresentado o valor médio entre os valores obtidos no primário e 

secundário e o erro em percentagem em relação aos valores obtidos. 

Na Tabela 9 são apresentados os mesmos dados mas para os valores obtidos com o 

analisador de redes. 
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Tabela 9 - Tabela resumo dos parâmetros do transformador medidos com o analisador de redes e 

respetiva conversão para valores por unidade. 

 ���� ���� �� �� ��� ��� 

Primário 29 �Ω 34.1 �� 0.225 Ω 0.1807 Ω 0.66 Ω 0.0743 �� 

Secundário 11 �Ω 17.0 �� 0.1083 Ω 0.087 Ω 0.31 Ω 0.0353 �� 

Primário (pu) 773 28.6 0.0060 0.0048 0.0176 0.0622 

Secundário 

(pu) 
660 32.0 0.0065 0.0052 0.0186 0.0665 

Valor médio ±  

% Erro 

117

± 7.9 %  

30.3

± 5.7 %  

0.0062

± 4%  

0.0050

± 4 %  

0.0181

± 2.8 %  

0.0644

± 3.3 %  

 

Nestas medidas ainda que os valores medidos no primário e no secundário se confirmem e 

desta maneira se possa despistar a hipótese de um erro de medição, o valor obtido nas medições de 

curto circuito não coincide com a soma dos valores obtidos para cada enrolamento em separado. 

Pensa-se que este desvio advém do facto de as medidas das resistências de cada enrolamento ser  

realizada sem o núcleo e as medidas em curto circuito serem realizadas com o transformador 

devidamente montado e assim sendo, um tem em conta as perdas no ferro e o outro não. Na ultima 

linha da Tabela 9 é apresentado o valor médio entre os valores obtidos no primário e secundário e o 

erro em percentagem em relação aos valores obtidos. 

Na Tabela 10 são apresentados os mesmos dados das duas tabelas anteriores mas com os 

valores obtidos com os ensaios ao transformador. 

Tabela 10 - Tabela resumo dos parâmetros do transformador obtidos através dos ensaios e respetiva 

conversão para valores por unidade. 

 ���� ���� �� �� �� �� ��� ��� 

Primário 3.89 �Ω 53.7 �� 0.1972 Ω 0.0042 �� 0.1421 Ω 0.0042 �� 0.3393 Ω 0.0085 �� 

Primário 

(pu) 104 45 0.0053 0.0036 0.0038 0.0036 0.0090 0.0071 
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Nesta tabela os valores a cinzento não são conversões de medidas do secundário para o 

primário mas sim valores obtidos através da distribuição dos valores de ��� e ��� entre os 

enrolamentos do primário e secundário do transformador.  

A distribuição da indutância é feita dividindo a indutância de curto circuito de forma igual pelos 

dois enrolamentos. Deve notar-se que isto não significa que os enrolamentos tenham o mesmo valor 

de indutância, o que não seria possível visto que têm aproximadamente a mesma área de espira mas 

número de espiras diferente. Significa apenas que visto de um lado do transformador as indutâncias 

do enrolamentos têm o mesmo valor. 

A distribuição da resistência tem em conta o número de condutores e de espiras de cada 

enrolamento. A resistência é diretamente proporcional ao número de espiras do enrolamento e 

inversamente proporcional ao número de condutores, podendo escrever-se o seguinte sistema de 

equações: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

�� + ��
� = ���

��

��

=

��

������

��

������

 

sendo ��
�  a resistência do enrolamento secundário vista do primário. Resolvendo então o sistema de 

equações anterior obtém-se os resultados apresentados na Tabela 11. 

 Comparando os valores obtidos nos ensaios com os valores medidos com o analisador de 

redes e calculados percebe-se que os valores dos ensaios têm um grande desvio e por isso o valor 

da indutância dos enrolamentos vai ser utilizado o valor de indutância obtido no ensaio em carga, 

uma vez que neste se esta perante tensões e correntes de valores mais elevados e pensa-se que os 

erros possam ser menos significativos. Na Tabela 11 são então apresentados os parâmetros com as 

alterações descritas. 

 

Tabela 11 - Tabela resumo dos parâmetros do transformador obtidos através dos ensaios (valores 

corrigidos) e respetiva conversão para valores por unidade. 

 ���� ���� �� �� �� �� ��� ��� 

Primário 3.89 �Ω 53.7 �� 0.1972 Ω 0.1339 �� 0.1421 Ω 0.1339 �� 0.3393 Ω 0.2678 �� 

Primário 

(pu) 104 45 0.0053 0.1122 0.0038 0.1122 0.0090 0.2244 

 

 Uma vez obtidos os valores pu para as várias medições e cálculos feitos apresenta-se a 

seguir uma tabela onde se mostram os valores típicos pu para transformadores desta potência, 
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juntamente com os valores obtidos nos ensaios, medidas e cálculos para facilitar a sua comparação.  

 

Tabela 12 – Tabela com valores típicos de parâmetros de transformador e resumo de todos os 

valores por unidade obtidos para o transformador 

 ���� ���� �� �� �� �� ��� ��� 

Típicos > 100 > 20     0.04 < ��� < 0.1 

Calculados 120 27.34 0.0047 0.1213 0.0050 0.1557 0.0097 0.2770 

Medidos 773 28.6 0.0060  0.0048  0.0176 0.0622 

Ensaios 104 45 0.0053 0.1122 0.0038 0.1122 0.0090 0.2244 

 

 Analisando os valores da tabela acima é possível observar que o valor da resistência de 

magnetização obtida com o analisador de redes tem uma variação muito grande em relação aos 

outros métodos utilizados. Esta variação deve-se ao baixo valor da corrente. No caso do analisador 

de redes devido a baixa tensão que é imposta por este (1V) a corrente é muito baixa e desta forma o 

medidor não tem precisão suficiente para ler um valor tão baixo. Além disto, devido ao baixo valor de 

tensão que é imposta pelo analisador o fluxo gerado é muito baixo e consequentemente as perdas no 

ferro, o que se pretende medir com este ensaio, são muito baixas. 

 Em relação aos parâmetros dos enrolamentos os valores obtidos com o analisador de redes 

para a impedância de curto circuito do transformador serão ignorados pelas razões indicadas acima. 

Em relação aos restantes valores, ainda que tenham sido obtidos de maneiras diferentes, os valores 

calculados são os parâmetros de cada enrolamento, enquanto que no caso do ensaio os valores 

resultam da divisão da impedância de curto circuito pelos dois enrolamentos. Pode admitir-se que 

estes valores são concordantes uma vez que os resultados são aproximados. Apenas os valores 

obtidos com o analisador de redes para as indutâncias apresentam uma variação grande em relação 

aos valores calculados e obtidos nos ensaios. 

 É ainda observável que o valor de impedância dos enrolamentos do transformador, 

principalmente devido a indutância é superior aos valores típicos. Pode então concluir-se que o 

transformador tem ainda uma elevada dispersão magnética. Este facto pode ser também constatado 

através dos valores das tensões obtidas no ensaio em carga do transformador, onde a tensão 

aplicada ao primário do transformador foi de �����
 = 154.5 �, que tendo em conta a relação de 

transformação do transformador resultaria numa tensão no secundário, já tendo em conta as quedas 

de tensão resistivas, de:  
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�����
= ������

∗ �
��

��

�� − ��� ∗�����
= 105.6 � 

e a tensão obtida foi de �����
= 97.9 �, o que significa que existe uma diferença de valores de cerca 

de 8 %. 

4.4 Simulação Matlab – Simulink 

Uma vez calculados todos os parâmetros do transformador foi realizada uma simulação do 

mesmo recorrendo ao software simulink de forma a confirmar os valores do modelo obtido bem como 

o mapa de rendimentos. Para isto a simulação será realizada com todos os elementos dos ensaios, 

fonte de tensão, modulador PWM, inversor, transformador e carga resistiva. 

 

Figura 20 – Imagem do esquema da simulação 

 Pode observar-se na Figura 20 o esquema de ligações efetuado para a simulação. À 

esquerda está o gerador de funções conectado ao modulador PWM que gera o sinal de controlo para 

o inversor. Também ligado ao inversor está, da esquerda para a direita, o subsistema que representa 

a fonte de tensão, uma resistência em paralelo com este que representa a resistência utilizada para 

proteção da fonte e ainda uma impedância RL que representa a impedância dos cabos de ligação. A 

saída do inversor por sua vez esta conectada a mais uma impedância RL, que representa de novo a 

impedância dos cabos de ligação, que está depois ligada ao medidor do primário. Estes subsistemas 

de medidores não interferem com o sistema, apenas são colocados para simplificar as ligações 

efetuadas para fazer as medidas. Os medidores serão descritos em detalhe posteriormente. Entre os 

medidores está o transformador e à direita do medidor do secundário a carga. 

A fonte de tensão é modelada pelo subsistema da Figura 21. Está não é simplesmente 

modulada pelo bloco de fonte de tensão continua existente no simulink pois este não pode 

contabilizar o efeito das limitações impostas pela fonte de tensão. A fonte utilizada para os testes tem 

um mecanismo interno que limita o valor eficaz da corrente a oito amperes, mas para além disto, visto 

que a proteção do inversor utilizado atuava aos 4.5 amperes procurou-se evitar atingir esta corrente e 

por isso a fonte de tensão utilizada foi manualmente limitada para a corrente não superar este valor.  
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Figura 21 – Imagem do esquema de ligações do subsistema “Fonte de tensão” 

 Utiliza-se então uma fonte de corrente continua em paralelo com um díodo. A fonte de 

corrente tem um valor de corrente igual ao valor de corrente ao qual se limita a fonte de tensão e o 

díodo tem uma tensão de limiar de condução igual ao valor da fonte de tensão e valor de resistência 

desprezável, limitando-se assim a tensão e também a corrente. 

 Os medidores apresentam o esquema de ligações da Figura 22 e foram criados de forma a 

simplificar o esquema de ligações inicial. 

 

Figura 22 – Imagem do esquema de ligações dos subsistemas dos medidores. 

 Este subsistema utiliza um medidor de corrente e outro de tensão já existentes no simulink e 

através do bloco RMS são calculados os seus valores eficazes e enviados para o esquema inicial 

pelas saídas I_RMS e V_RMS.  Sinal que sai destes medidores é também o sinal que nos permite 

fazer os gráficos das formas de onda, sinais estes que também enviados para o esquema principal. 

De forma a calcula a potência, e atendendo a sua definição, são multiplicados os valores 

instantâneos das grandezas de tensão e corrente e é feita a sua média. O valor da média é então 

enviado para o esquema principal. Os medidores de tensão e corrente são ideais, ou seja, o medidor 

de corrente tem uma impedância nula e o de tensão uma impedância infinita.  

 Os valores eficazes e de potência uma vez no esquema principal são conectados a displays 

para facilitar a sua visualização, vendo-se no esquema principal (Figura 20), de cima para baixo, 

tensão eficaz, corrente eficaz e potência. As formas de onda da tensão e da corrente, esta última 
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multiplicada por um fator de dez de forma a ser mais percetível, são visualizadas recorrendo ao bloco 

SCOPE. 

 Como parâmetros do transformador são utilizados os valores por unidade obtidos através dos 

ensaios do transformador apresentados na Tabela 12 – Tabela com valores típicos de parâmetros de 

transformador e resumo de todos os valores por unidade obtidos para o transformador. 

Uma vez construída a simulação do esquema de montagem para ensaio do transformador foi 

reproduzido o ensaio em circuito aberto ao transformador do lado do primário. 

 

Figura 23 - Formas de onda da corrente (a laranja) e da tensão (a azul) obtidas na simulação do 

ensaio em circuito aberto. 

 Como se pode observar a as formas de tensão são aproximadamente iguais às obtidas no 

osciloscópio durante o ensaio. A forma de onda da corrente apresentado em cima está aumentada 

por um valor de mil de forma a ser visível. Foi também confirmada a potência de perdas em vazio que 

na simulação deu um valor de 6.93 � o que representa um desvio de aproximadamente 3 % em 

relação ao valor obtido nos ensaios (6.74 �). 

 Uma vez realizado o ensaio em circuito aberto foi também realizada a simulação do ensaio 

em curto circuito do lado do primário. Aqui os resultados não foram concordantes com os obtidos uma 

vez que de forma a atingir a corrente nominal do transformador foi necessário aplicar-lhe uma tensão 

de 36.36 � enquanto que durante os ensaios a tensão eficaz aplicada foi de 6.33 �. O andamento das 

formas de onda também não foi o esperado. 

 Uma vez realizadas as simulações dos ensais de circuito aberto e de curto circuito foram 

realizadas várias simulações variando a carga ligada ao secundário do transformador de forma a 

obter as potências do primários e secundário. Estes valores foram importados para o matlab, onde foi 

calculado o rendimento, e posteriormente foi traçado o mapa de rendimento do transformador. 
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Figura 24 – Mapa de rendimento do transformador obtido através da simulação 

 Como se pode observar o mapa de rendimento do transformador obtido na simulação tem um 

andamento semelhante ao obtido através do valor médio dos ensaios em carga, ou seja, ambos têm 

um andamento crescente com o aumento da potência transformada. Ainda em comparação com o 

mapa obtido através dos ensaios pode notar-se que para potências inferiores a simulação apresenta 

rendimentos superiores ao encontrado na prática. Ainda assim é pode concluir-se que o desempenho 

do material do núcleo é bom uma vez que existe muito pouca variação no rendimento para potências 

mais baixas ainda que o transformador esteja projetado para obter o seu rendimento máximo à 

potência nominal.  
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Capítulo 5 

Conclusão 

Neste capítulo é são apresentadas conclusões sobre este trabalho e são apresentadas 

algumas sugestões de continuação do trabalho desenvolvido. 

 
 

5 Conclusões  
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Numa primeira parte deste trabalho foi possível perceber as relações e dependência entre as 

várias variáveis existentes aquando do projeto de um transformador. Uma das primeiras verificações 

foi a relação de proporcionalidade inversa entre a frequência das grandezas de um transformador e a 

sua secção de núcleo e área da janela, o que tem consequências no seu volume. 

Foi também possível verificar que teoricamente não existe uma área mínima nem da secção do 

núcleo, nem da janela dos condutores, apenas o seu produto tem de ser superior a um determinado 

valor. Isto é interessante pois este facto possibilita que exista uma certa variedade de projetos de 

transformadores, o que para aplicações específicas pode ser muito útil. 

Percebeu-se também que é possível transformar uma determinada potência com vários valores 

de densidade de corrente e de densidade de fluxo magnético. No entanto estes valores devem ser 

ajustados de forma a ser obtido o rendimento máximo do transformador, como se pode observar 

pelas equações deduzidas. Esta relação está diretamente ligada à relação entre as perdas nos 

condutores e no material ferromagnético. Como se pode observar na equação (2.29) a relação entre 

as perdas que nos dá o melhor rendimento possível depende do parâmetro � da equação das perdas 

do núcleo do transformador. 

A questão do rendimento é um dos parâmetros mais importantes de um transformador, mas 

esta ganha particular relevo quando se fala em transformadores muito compactos. As perdas de um 

transformador refletem-se no aumento da sua temperatura. É importante ter em atenção que de 

forma a manter uma determinada elevação de temperatura é necessário ter uma área mínima de 

contacto com o fluido de arrefecimento, no caso considerado o ar. 

Devido ao caracter de média frequência do transformador é necessário ter em atenção os 

materiais magnéticos selecionados para o transformador. Optou-se por um material amorfo para o 

núcleo e por colocar vários condutores em paralelo com o objetivo de diminuir as perdas nos 

condutores. 

Ao longo deste trabalho verificou-se também que os cálculos teóricos são um bom método para 

uma primeira estimativa dos parâmetros do transformador uma vez que estes se aproximaram dos 

valores experimentais. Já o analisador de redes, por razões anteriormente referidas, não é um bom 

método para estimar os parâmetros do transformador uma vez que os resultados obtidos com este 

tinham um maior desvio dos obtidos experimentalmente. 

Ao longo deste trabalho uma das maiores dificuldades encontradas foi a falta de material uma 

vez que a maior parte do material existente, nomeadamente, aparelhos de medida, estão 

dimensionados para formas de onda sinusoidais e para baixas frequências. 

Uma outra adversidade encontrada foi a dificuldade de encontrar bibliografia sobre ensaios de 

transformadores de média frequência com forma de onda não sinusoidal. 

É possível observar, pelo mapa de rendimento do transformador, que este conseguiria 

transformar a potencia para o qual foi dimensionado. É igualmente possível verificar no mapa de 
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rendimento que o rendimento real do transformador à potencia nominal, ponto para o qual foi 

dimensionado para ter o rendimento mais elevado, se aproxima da restrição imposta inicialmente, 

rendimento superior a 98 %. 

5.1 Trabalho futuro 

Tendo em conta o trabalho realizado e as limitações encontradas a continuação deste trabalho 

poderá passar pelo desenvolvimento de metodologias de ensaio para transformadores de média 

frequência com ondas de tensão não sinusoidais, nomeadamente, onda retangular. 

De forma a tentar solucionar o problema da elevada dispersão magnética do transformador 

construído uma das soluções poderia passar pela construção de um transformador com as mesmas 

características, mas com uma configuração shell type em que o enrolamento de menor tensão fica no 

interior do enrolamento de maior tensão e devido à sua sobreposição e ao núcleo envolvente se tenta 

diminuir a dispersão magnética. 

Para fazer uma verificação térmica e um estudo térmico mais intensivo seria interessante o 

desenvolvimento de um modelo de análise de elementos finitos com o objetivo de detetar hotspots no 

interior do transformador e até calcular a sua distribuição de temperatura e temperatura superficial. 

Por fim, e com um leque muito abrangente de aplicabilidades, o transformador construído pode 

ser ligado a dois conversores eletrónicos de potência, formando um sistema de transformação de 

tensão bidirecional com pontos intermédios de corrente continua o que constitui uma característica 

muito interessante para o uso em smart grids, devido ao facto de possuir um controlo bidirecional de 

potência e possibilitar um controlo distribuído da rede elétrica. 
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