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RESUMO 

Neste trabalho é estudada a convergência no método dos elementos finitos (MEF) quando da 

sua aplicação a dispositivos eletromagnéticos com características não lineares, ou seja, 

constituídos de materiais ferromagnéticos com curva de magnetização BxH que apresenta o 

fenômeno da saturação magnética.  

O método de Newton-Raphson é o método numérico utilizado para a resolução do sistema de 

equações não linear gerado. São abordadas versões desse método que utilizam fator de 

relaxação, bem como técnicas para a otimização desse fator, com o intuito de acelerar a sua 

convergência, mostrando sua efetividade. 

Aborda-se também a influência da escolha do modelo para a característica B(H) dos materiais 

ferromagnéticos, tanto em termos de desempenho computacional quanto de precisão. Duas 

classes de modelos para a curva νxB2, bem como para sua derivada dν/dB², são analisados, 

quais sejam: modelos analíticos e modelos interpoladores. 

Dentre os modelos analíticos destacam-se os modelos de O’Connor, Marrocco e de Brauer 

(exponencial). Os modelos interpoladores utilizados foram de Akima e Spline cúbica.  

Além do tratamento de materiais com características não lineares, também se realizou um 

breve estudo da aplicação de materiais do tipo ímã permanente e sua formulação pelo MEF. 

Outro aspecto avaliado foi a influência de diferentes métodos de resolução do sistema linear 

de equações algébricas na convergência do método de Newton-Raphson, como o ICCG, 

BiCGStab, decomposição LU e Wavelet-based Multigrid. Os resultados obtidos mostraram a 

potencialidade desta última técnica em termos de ganho de desempenho global da solução.  



 

 

ABSTRACT 

This work presents a study on the convergence of non-linear finite analysis applied to the 

modeling of electromagnetic devices with plane symmetry. Three aspects have been 

thoroughly investigated which have influence on the convergence performance, namely: the 

relaxation factor in the Newton-Raphson algorithm, the model of the magnetization curve and 

the choice of the linear solver. 

It is shown that convergence acceleration of the Newton-Raphson algorithm can be achieved 

with the use of a relaxation factor, along with numerical techniques for optimizing this factor, 

such as Line Search or the Brent method.  

Several models for the magnetization curve, both analytical (O’Connor, Marrocco, Brauer) 

and interpolation-based (Akima and Cubic Splines), have been analised and comparisons in 

terms of their computational efficiency, as well as accuracy, are presented in order to give 

some guidance to the choice of the model. 

The influence of several linear solvers in the convergence of the Newton-Raphson algorithm 

has finally been investigated. The following linear solvers have been compared: LU 

decomposition , ICCG, BiCGStab and Wavelet-based Multigrid. The results show the 

superiority of the latter to improve the overall computational performance of the solution. 
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Capítulo 1

 

1. INTRODUÇÃO 

Equações diferenciais parciais (EDP) são usualmente empregadas em grande parte dos 

estudos relativos ao comportamento da natureza. Isso se deve ao caráter variacional das 

grandezas físicas relacionadas à grande parte dos problemas, como por exemplo o espaço, 

cuja variação com relação ao tempo é representada pela velocidade e sua segunda variação é 

dada pela aceleração. Todavia, a aplicação das EDP não é tão simples, devido à grande 

complexidade apresentada pelos domínios de aplicação. 

O foco desde trabalho está nas equações de Maxwell para a magnetostática, cuja aplicação 

esbarra na dificuldade da aplicação direta. Assim, utiliza-se o método dos elementos finitos 

(MEF) como sendo uma poderosa ferramenta para resolução de EDP aplicadas a domínios 

complexos. 

O princípio básico do método dos elementos finitos consiste em subdividir o domínio de 

estudo em elementos menores, e na aplicação direta das equações de Maxwell para a 

magnetostática em cada elemento da discretização. Dessa forma obtém-se uma solução 

aproximada para cada elemento, que pode ser melhorada conforme se aumenta a subdivisão 

do domínio. 

Uma vez definido o método de resolução do problema (MEF), outra questão que surge está 

relacionada aos diferentes tipos de materiais, visto que as grandezas em estudo são o campo 

magnético e o potencial vetor magnético, além de grandezas derivadas. Diferentes materiais 

se comportam de maneiras distintas segundo a presença de campos e podem possuir 

características lineares ou não lineares. Cada tipo específico de material possui técnicas 

diferentes de abordagem e formulações específicas. No caso de materiais cuja magnetização 

apresenta caráter não linear é necessário conhecer a curva de magnetização do material e para 

materiais cuja característica de magnetização é linear, apenas a permeabilidade magnética 

deve ser conhecida. 
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A curva de magnetização do material é obtida de forma experimental, ou seja, o que se tem na 

verdade é um conjunto de pontos. Surge daí, então, a necessidade de se buscar técnicas de 

interpolação e ajuste de curvas adequadas. 

1.1 Objetivos 

O método dos elementos finitos começou ser empregado por volta de 1965 na área da 

engenharia mecânica (Martin; Carey, 1973) e mostrou-se uma poderosa ferramenta numérica 

para a resolução de EDP, tanto em domínios simples como em domínios complicados e 

expandiu-se para diversas áreas do conhecimento, devido à flexibilidade e formulação 

abrangente, consolidando-se assim no meio científico. 

Apesar de ser um método abrangente e robusto, em problemas específicos que apresentam 

não linearidade, o método se depara com problemas de convergência da solução, em que se 

pode inclusive obter uma solução errada, ou simplesmente não convergência para o problema. 

Para tanto, diversas técnicas e ferramentas matemáticas foram desenvolvidas de forma a 

contornar esses problemas específicos.  

A motivação do trabalho encontra-se na resolução de casos com não linearidade magnética, 

ou seja, onde o domínio de estudo apresente materiais com características ferromagnéticas 

não lineares (curva de magnetização não linear), visto que para esse caso específico existem 

vários casos de não convergência e oscilações numéricas e conseqüentemente, maiores 

tempos de processamento. O estudo desse caso específico apresenta grande importância, já 

que a grande maioria dos equipamentos eletromecânicos (máquinas elétricas, 

transformadores, etc), apresenta materiais em sua composição cuja característica é não linear. 

Outra motivação do trabalho se encontra no fato de um grande número de equipamentos 

eletromecânicos também apresentarem materiais com magnetização residual em sua 

constituição, seja para redução de custo ou por outro motivo, o que também torna necessário 

um estudo mais detalhado dos materiais tipo ímãs permanentes. 

São estudados, então, modelos de curva de magnetização, métodos numéricos para a 

resolução do sistema de equações obtido através do MEF e materiais do tipo ímãs 

permanentes. 
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Os modelos de curva de magnetização podem ser divididos em duas categorias, analíticos e de 

interpolação. Dentre os modelos analíticos destacam-se os modelos de O’Connor, exponencial 

e Marrocco , e dentre os de interpolação pode-se citar spline cúbica e Akima. Nos modelos 

analíticos são ajustados coeficientes tendo em vista os pontos experimentais e de forma a se 

obter a melhor aproximação possível. Assim as curvas são bem comportadas e contínuas, 

sendo esse um pré-requisito para uma convergência adequada. Os modelos de interpolação 

utilizam curvas analíticas para cada ponto de forma a se ter uma curva contemplando todos os 

pontos, porém pode conter descontinuidades, dificultando assim a convergência ou criando 

oscilações na solução. 

Com relação à solução do sistema de equações, existem métodos específicos para sistemas 

não lineares, sendo os principais o método de Newton-Raphson e o método das aproximações 

sucessivas (Silvester; Ferrari, 1990), também conhecido como método do ponto fixo. Com 

relação ao método de Newton-Raphson, um fator importante está relacionado ao fator de 

relaxação, visto que esse influencia diretamente o tempo de processamento e a convergência 

do método, merecendo também um estudo aprofundado. Esses dois métodos também podem 

ser combinados de forma a minimizar o tempo de processamento e o número de iterações.  

O objetivo do trabalho está em comparar os diferentes modelos de curvas de magnetização e 

determinar em qual condição um dado modelo tem vantagem sobre outro; aplicar os métodos 

de Newton-Raphson e aproximações sucessivas para cada curva de magnetização, além de um 

estudo sobre o fator de relaxação, e combinação entre os métodos; analisar o comportamento 

de ímãs permanentes em dispositivos elétricos que apresentam materiais não lineares em sua 

constituição. 

1.2 Descrição do Problema 

De forma a se comparar os modelos de magnetização estudados e métodos de resolução de 

sistemas não lineares foram utilizados quatro exemplos que retratam aplicações usuais da área 

de engenharia elétrica. O primeiro problema trata de um eletroímã clássico, onde em um 

núcleo ferromagnético tem-se uma bobina enrolada. O segundo problema trata de um núcleo 

ferromagnético com um entreferro e uma bobina enrolada ao seu redor. O terceiro problema 

trata de um motor de relutância chaveado com 6 pólos no rotor e 4 no estator. E o quarto 

problema refere-se a um circuito magnético contendo um ímã permanente. 
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Um esboço dos dispositivos propostos como exemplo pode ser visto na Fig. 1 . 

Com relação ao motor de relutância chaveado, esse é tratado segundo a formulação 

magnetostática do método dos elementos finitos, não se levando em conta a rotação do rotor, 

visto que o objetivo do trabalho é o de estudar a convergência do MEF em casos 

magnetostáticos. 

  

 
 

(b) (a) 

(d) (c) 

Fig. 1 Geometrias dos problemas propostos para os testes de convergência utilizando o MEF. 
Respectivamente são: (a) eletroímã clássico, (b) núcleo ferromagnético, (c) motor de relutância 

chaveado, e (d) circuito magnético contendo ímã permanente. 

 

Verifica-se que o grau de complexidade das geometrias, assim como o número de regiões com 

densidade de corrente vai aumentando gradativamente para cada problema. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

A organização dos tópicos deste trabalho foi organizada da seguinte forma: 
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O Capítulo 2 dá o estado da arte da magnetostática não linear, assim como uma revisão 

literária do que já foi proposto até então, além de métodos e técnicas desenvolvidas até o 

presente momento. 

No Capítulo 3 é inicialmente dada uma descrição das equações de Maxwell para a 

magnetostática, apresentando a formulação matemática do método dos elementos finitos para 

a magnetostática, utilizando a formulação de Galerkin (Silvester; Ferrari, 1990). 

No Capítulo 4 são descritos os métodos numéricos utilizados para a resolução do sistema de 

equações. Serão abordados os métodos lineares de decomposição de Gauss e ICCG 

(Incomplet Cholesk Conjugate Gradient) e os métodos de Newton-Raphson e aproximações 

sucessivas, ou ponto fixo, para os casos não lineares. Neste capítulo também são abordados o 

fator de relaxação e alguns métodos para a otimização deste fator de relaxação. 

O aprofundamento sobre não linearidade e modelos de curvas de magnetização é estudado no 

Capítulo 5, onde primeiramente serão focados os modelos analíticos e em seguida os modelos 

de interpolação. 

Uma breve introdução aos materiais que apresentam uma magnetização residual BBr é dada no 

Capítulo , assim como uma formulação para o tratamento desse tipo de material pelo método 

dos elementos finitos. 

6

O Capítulo 7 trata da arquitetura de software utilizada e bibliotecas adicionais para cálculos e 

análise dos resultados. 

No Capítulo 8 são dados detalhes dos problemas propostos e resultados das simulações 

realizadas, assim como comparação entre modelos de curvas de magnetização, e também a 

comparação entre os diferentes métodos numéricos, fator de relaxação e discussões. 

Finalmente no Capítulo 9 são dadas as conclusões e considerações finais do trabalho. 
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Capítulo 2

 

2. ESTADO DA ARTE 

2.1 Estado da arte do MEF 

Desde que o homem começou a estudar e a entender a natureza o conceito básico do método 

dos elementos finitos, por ser amplo e geral, tem sido empregado. Esse conceito pode ser 

descrito como: traduzir um problema complexo em um problema simples. No caso do MEF, 

transformar uma geometria complexa para a aplicação direta das equações de Maxwell e um 

grande número de domínios simples, onde é possível se aplicar de forma direta as mesmas 

equações. 

Um exemplo da aplicação do conceito do MEF na antiguidade é dado pelo cálculo do valor de 

π pelo engenheiro chinês Tsu Chung Chik, como estando entre 3,1415926 e 3,1415927 no 

ano de 480 AC. O método utilizado foi através do cálculo do volume de uma esfera, onde a 

esfera foi subdividida em inúmeros elementos tetraédricos (Martin; Carey, 1973). 

Portanto o refinamento matemático começou a surgir por volta de 1940, onde dentro da 

engenharia aeronáutica começou a surgir o problema de se minimizar o peso das estruturas 

dos aviões e melhorar a resistência dos materiais. Nessa época já se obtinham matrizes como 

resultado dessa análise, porém a formulação ainda não era genérica e era aplicada apenas a 

problemas específicos. 

Em 1967 as idéias de uma aplicação mais abrangente do MEF foram divulgadas através do 

trabalho de O.C. Zienkiewicz e Y. K. Cheung (Zienkiewicz; Cheung, 1967). Nesse trabalho 

substituiu-se o conceito físico pela matemática equivalente, ou seja, o problema passava a ser 

descrito matematicamente, e em todo problema que possuísse uma formulação variacional 

poderia ser aplicado o MEF. Dessa forma o MEF extrapolou as fronteiras da engenharia de 

estruturas e se expandiu para diversas áreas, dentre elas a engenharia elétrica. 

Atualmente uma formulação muito utilizada, e que será abordada neste trabalho, é a 

formulação desenvolvida pelo engenheiro mecânico Boris Grigoryevich Galerkin, nascido em 
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Polotsk, Rússia em 1871, região atualmente pertencente à Bielorrúisa (Silvester; Ferrari, 

1990), e é conhecida como formulação de Galerkin. Esse método desenvolvido por Galerkin 

permite partir da equação diferencial do problema e chegar a um sistema matricial. Para cada 

elemento da discretização a equação diferencial do problema é substituída por um pequeno 

sistema matricial, que pode ser resolvido utilizando técnicas de álgebra linear. 

2.2 Estado da arte dos modelos de curvas de magnetização 

Dentro da formulação do MEF existem inúmeros métodos do tratamento da não linearidade, 

haja vista a grande aplicação de materiais ferromagnéticos com magnetização não linear em 

diversos casos de estudo. 

A teoria de interpolação de um dado conjunto de pontos é muito antiga, como por exemplo a 

interpolação por polinômios de Lagrange, que viveu em meados do século XVIII 

(Ueberhuber, 1997). Assim, dentro do MEF os primeiros estudos feitos foram utilizando 

polinômios interpoladores. P. P. Silvester e R. L. Ferrari discutem a utilização de splines 

cúbicas interpolantes como um dos métodos precursores para a modelagem da curva de 

magnetização dentro do MEF (Silvester; Ferrari, 1990). 

Em 1970 Hiroshi Akima, publicou um trabalho propondo um novo método para interpolação 

polinomial utilizando procedimentos locais, não sendo assim mais necessário o cálculo de 

determinantes, condição necessária para a utilização de spline. 

Em 1974 foi proposto por John R. Brauer (Brauer, 1974) um modelo analítico específico para 

a curva de magnetização, e não mais polinômios genéricos. O modelo utiliza uma função 

exponencial para relacionar a relutividade magnética do material ao campo magnético. A 

grande vantagem desse modelo é a simplicidade da curva, sendo necessário o cálculo de 

apenas três constantes, e a facilidade de se obter a derivada, visto que a derivada de uma 

exponencial é a própria exponencial multiplicada por uma constante. 

Porém em 1976, R. Glovinski e A. Marrocco publicam um trabalho sobre não linearidade 

tendo utilizado uma formulação diferente para a curva de magnetização. Nesse trabalho a 

curva agora depende de quatro constantes que são determinadas pelo método dos mínimos 

quadrados, utilizando os pontos experimentais.  
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Já em 1985 foi proposto um novo modelo analítico (Connor, Shelledy, Heim, 1985), 

conhecido como de O’Connor, cuja principal vantagem é a convergência para altos valores de 

corrente, ou seja, com material saturado. Atualmente esse modelo é utilizado inclusive em 

softwares comerciais, como é o exemplo do software de elementos finitos Flux (Flux2D, 

2005)

2.3 Estado da arte da modelagem de ímãs permanentes 

Com a crescente aplicação e utilização de ímãs permanentes na confecção de dispositivos 

elétricos surgiu a necessidade de uma formulação matemática adequada para tais materiais. 

Dessa forma, Binns em 1975 propôs uma formulação baseada no princípio variacional, porém 

restrita apenas a ímãs retangulares. 

Essa limitação foi contornada em (Fouad; Nehl; Demerdash, 1981) onde também são levados 

em conta a geometrias diferenciadas, porém uma limitação apresentada por esse modelo é o 

não tratamento da não linearidade da curva de desmagnetização, presente em alguns ímãs 

permanentes. 

Em 1984, Weiss apresenta uma formulação que trata também a anisotropia do material, e em 

1989 Qishan apresenta um estudo onde é levada em conta a não linearidade da curva de 

desmagnetização do ímã. 

Atualmente, são estudados aplicações de ímãs permanentes em motores elétricos e estudos 

sobre perdas, como em (Zhao; Wang, 2005). 

A formulação do MEF para ímãs permanentes apresentada neste trabalho é a utilizada em 

(Bastos; Sadowski, 2003), e possui a vantagem de ser aplicável a geometrias diferenciadas, 

porém possui a limitação de tratar apenas ímãs permanentes lineares, ou seja, onde a indução 

magnética resultante varia linearmente com o campo magnético. 

2.4 Estado da arte dos métodos numéricos não lineares 

Para a resolução numérica do sistema de equações não lineares são dois os principais métodos 

estudados: Newton-Raphson e aproximações sucessivas, também conhecido como método do 

ponto fixo. 
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Do ponto de vista de convergência, o método das aproximações sucessivas não é tão estável e 

atualmente está obsoleto (Silvester; Ferrari, 1990). Com relação ao método de Newton-

Raphson, inúmeros artifícios têm sido empregados de forma a acelerar sua convergência e 

diminuir o tempo de computação. Na última década foram publicados diversos trabalhos pelo 

pesquisador japonês K. Fujiwara, da universidade de Okayama, Japão. Dentre estes trabalhos 

se destacam a relevância dada ao fator de relaxação na aceleração do método de N-R (Nakata; 

Takahashi; Fujiwara; Okamoto, 1992). Em 1998 Lutz Jänicke e Arnulf Kost fazem um estudo 

detalhado sobre problemas de convergência para problemas não lineares utilizando também o 

método de Newton-Raphson. Atualmente foram publicados dois trabalhos tratando 

novamente o fator de relaxação, o primeiro tratando a otimização do fator de relaxação 

utilizando uma busca linear (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005), e o outro utilizando um 

método conhecido como método de Brent para a obtenção do fator de relaxação ótimo (Koh; 

Ryu; Fujiwara, 2006), os quais são abordados neste trabalho. 
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Capítulo 3

 

3. MODELAGEM DA MAGNETOSTÁTICA PELO MÉTODO DOS 

ELEMENTOS FINITOS 

3.1 Introdução 

O eletromagnetismo clássico é regido por um conjunto de quatro equações que em sua 

formulação permitem explicar a relação entre carga e campo elétrico, carga e corrente, campo 

magnético e corrente e o caráter não divergente dos campos magnéticos. Esse conjunto de 

equações foi formalizado matematicamente pelo físico inglês James Clerk Maxwell e 

publicados em sua obra, datada de 1873, composta de dois volumes, (Maxwell, 1873) vol 1 e 

vol 2. 

Esse conjunto de equações pode ser aplicado para todo o eletromagnetismo clássico e rege 

todos os fenômenos de campos magnéticos e elétricos em termos de tempo e espaço, porém 

possui uma limitação: a dificuldade de aplicação direta em domínios complexos. Dessa forma 

o método dos elementos finitos surge como uma útil ferramenta numérica, cujo princípio 

consiste em dividir o domínio complexo em pequenos domínios simples, que permitam a 

aplicação direta das equações de Maxwell. 

Dentro da formulação do MEF em duas dimensões é usual utilizar tipos predefinidos de 

elementos para discretizar o domínio de estudo, sendo os tipos mais comuns os elementos 

triangulares e quadriláteros. A discretização é um fator fundamental, visto que os elementos 

precisam ser pequenos o suficiente para minimizar o erro associado ao método. 

Após a discretização do domínio, têm-se as coordenadas geométricas de cada nó associado a 

um dado elemento e, de posse desses resultados, monta-se uma matriz local para cada 

elemento cujos valores dependem apenas da posição geométrica de cada nó. A característica 

física de cada elemento, ou seja se o elemento da discretização está em uma região 

ferromagnética ou em vácuo, aparece na forma de um coeficiente multiplicando a matriz do 

elemento. 
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Após a montagem da matriz do elemento para todo o domínio, monta-se a matriz global que 

contém as matrizes de todos os elementos, e resolve-se o sistema de equações. Com o 

resultado obtido é possível obter grandezas como campo magnético, potencial vetor 

magnético, entre outras, para cada ponto do domínio e grandezas globais como força e torque. 

Na Fig. 2 é mostrada a discretização de um eletroímã, onde cada triângulo corresponde a um 

elemento, e cada elemento está em uma região física determinada, sendo que um elemento 

não compartilha duas regiões. 

 

Fig. 2 Exemplo da discretização de um domínio complicado em domínios mais simples, de forma a 
possibilitar a aplicação do MEF. 

 

3.2 Equação diferencial de Poisson 

O início da teoria das equações diferenciais tem início com Isaac Newton (1642-1727), e 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), no século XVII, nos primórdios do cálculo 
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diferencial e integral. 1 Ince (1956 apud Boyce; DiPrima, 1977, p. 4) afirma em seu tratado 

sobre equações diferenciais ordinárias:  

“O nosso ainda obscuro conhecimento sobre o nascimento e a infância da ciência das 

equações diferenciais se resume a uma data memorável, o décimo primeiro dia de novembro 

de 1675, quando Leibniz escreveu pela primeira vez a equação:” 

21
2

ydy y=∫ , 
(1)

E completa dando importância significativa ao feito da seguinte forma: 

“... deste modo, não apenas resolvendo uma equação diferencial simples, o que representava 

em si mesmo um fato trivial, mas criando uma poderosa ferramenta, o sinal de integral, o que 

representou um ato de grande significação”. 

Dessa forma surgiu essa poderosa ferramenta relacionando diferenciação e integração, e 

também a solução de vários problemas, visto que em ciência e engenharia uma grande gama 

de formulações envolve esse conceito. 

Dentro desse estudo sobre magnetostática em duas dimensões, a equação diferencial que rege 

o fenômeno é a equação diferencial parcial de Poisson, e sua forma geral para duas variáveis é 

dada a seguir:  

2 2

2 2 ( , )u u f x y
x y

∂ ∂
+ =

∂ ∂
. 

(2)

3.3 Equações de Maxwell para a magnetostática 

Todo o eletromagnetismo clássico pode ser sumarizado em um conjunto de quatro equações 

que descrevem o comportamento dos campos magnéticos e elétricos em função do tempo e do 

espaço. São elas as leis de Gauss, Faraday e Ampère, e também a divergência nula dos 

campos magnéticos. Esse conjunto de equações em sua forma mais geral representa todo o 

                                                 

1 Ince, E. L., Ordinary differential equations, Longmans, Green, London, 1927; Dover, New York, 1956. 
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eletromagnetismo até o início do século passado. Αs equações de Maxwell em sua forma 

diferencial são dadas a seguir: 

.D ρ∇ =
r

 (Lei de Gauss), (3)

.B∇ =
r

0  (convergência de B), (4)

BE
t

∂
∇× = −

∂

r
r

 (Lei de Faraday), 
(5)

DH J
t

∂
∇× = +

∂

r
r r

 (Lei de Ampère). 
(6)

Onde B
r

, E
r

,  e J
r

H
r

 são entidades vetoriais que representam respectivamente a indução 

magnética (densidade de fluxo magnético), o campo elétrico, densidade de corrente e campo 

magnético. O termo variante no tempo somado à densidade de corrente  na equação 

correspondente à Lei de Ampère corresponde a corrente de deslocamento e foi introduzido 

por Maxwell em sua formulação. O campo induzido 

J
r

B
r

 se relaciona ao campo H
r

 através da 

seguinte relação constitutiva: 

1B H Hμ
ν

= =
r r r

 
(7)

Onde ν corresponde ao relutividade magnética e μ a permeabilidade magnética do meio. 

Na magnetostática são utilizadas apenas as equações que descrevem o comportamento dos 

campos magnéticos em regime não variável no tempo, ou seja, apenas as equações (4) e (6), e 

nessa última o termo dependente da variação do campo elétrico em função do tempo se anula. 

Portanto, as equações que descrevem o comportamento dos campos magnéticos estáticos, e 

que serão utilizadas dentro do estudo realizado neste trabalho são as seguintes:  

. 0B∇ =
r

, (8)

H J∇× =
r r

. (9)
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A equação (8) refere-se ao fato das linhas de campo magnético não divergirem, ou seja, elas 

são fechadas. E a equação (9) relaciona o campo magnético com a densidade de corrente 

elétrica em uma determinada região. 

A figura a seguir mostra cada uma das equações de Maxwell para a magnetostática. Na Fig. 3 

(a) tem-se uma visualização das linhas de campo magnético em um cabo condutor de 

corrente, onde percebe-se que todas as linhas são fechadas, e em (b) a Lei de Ampère, onde 

uma densidade de corrente elétrica está relacionada ao campo magnético. 

 

Fig. 3 Linhas de campo magnético em um cabo condutor de corrente (a), e da relação entre corrente e 
campo magnético (b). 

 

De posse dessas equações, o passo seguinte é a formulação do método dos elementos finitos 

para a magnetostática. 

3.4 Princípio do método dos elementos finitos 

O método dos elementos finitos consiste basicamente em se subdividir o domínio de estudo 

em diversos subdomínios, ou seja, em elementos pequenos o bastante para que o erro 

associado a essa subdivisão seja o menor possível. Em cada elemento do domínio é aplicada 

uma função interpoladora, também conhecida como função base, ou função de forma, de 
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maneira a se ter uma solução em todo o elemento. A escolha dessa função de interpolação está 

intimamente relacionada ao erro do método e, portanto deve ser escolhida adequadamente. 

3.4.1 Funções base contínuas 

Seja a solução da equação diferencial em estudo dada por φ(x) em um domínio Ω onde a 

fronteira é dada por Γ. Portanto, tem-se que encontrar funções de aproximação ψ que 

satisfaçam as condições de contorno na fronteira do domínio Ω, ou seja: 

ψ φΓ Γ=  (10)

Dessa forma a função aproximação é exata na fronteira do domínio de estudo Ω. 

Introduz-se assim um conjunto de funções de interpolação Nm, onde m = 0, 1, 2, ..., M, 

linearmente independentes de tal forma que a solução aproximada φ̂  seja a soma dessas 

funções. 

1

ˆ
M

m m
m

a Nφ ψ Γ
=

= + ∑  
(11)

Onde as constantes am são coeficientes a serem ajustados de forma a se obter uma boa 

aproximação da função φ̂  e com a propriedade de que ˆ , maφ φΓ Γ= ∀  em Γ. A aproximação 

deve ser melhorada conforme se aumenta o parâmetro m, ou seja, aumentando-se o número de 

funções base. 

Uma maneira de se escolher os coeficientes am é escolher alguns pontos do domínio e aplicar 

a condição de que φ̂ φ=  para esses pontos escolhidos. Assim obtém-se um sistema linear 

cujas incógnitas são os valores dos coeficientes am. 

3.4.2 Método dos Resíduos Ponderados 

O método dos resíduos ponderados constitui uma formulação mais geral do método dos 

elementos finitos comparado à utilização de funções base contínuas, onde é necessário 

escolher as funções de interpolação Nm convenientemente.  

Nessa formulação utiliza-se a minimização do resíduo, definido por: 
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ˆR φ φΩ = − . (12)

Sendo o resíduo RΩ  função da posição dentro do domínio Ω. 

Também se introduz a função Wl, l = 1, 2, 3, conhecida por função peso, ou ponderação, de tal 

forma que a minimização do resíduo RΩ  é dada por: 

0lW R dΩ
Ω

Ω =∫∫ . 
(13)

Aplicando-se a minimização do resíduo para cada elemento e=1, 2, ..., E, tem-se: 

( )
( )

1
0e

E
e

l
e

W R d
Ω

= Ω

Ω =∑∫∫ . 
(14)

Utilizando-se como funções de ponderação as próprias funções de aproximação ou função 

base, Nl, tem-se o método de Galerkin. 

3.5 Formulação do método dos elementos finitos para a magnetostática 

3.5.1 Equação de Poisson para a magnetostática 

A formulação utilizada neste trabalho é a do potencial vetor magnético que surge através de 

um artifício matemático a partir de (8), onde de uma identidade vetorial tem-se que o 

divergente do rotacional de um vetor é igual a zero, ou seja, 

( ). 0A∇ ∇× =
r

. (15)

Logo, 

( )B A= ∇×
rr

. (16)

Dessa forma é introduzido o potencial vetor magnético A
r

 que assim como o campo induzido 

B
r

 está relacionado à densidade de corrente J
r

. 

Para o caso bidimensional, ou seja, em problemas com simetria plana, tem-se que: 
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.zA A k=
rr

, (17)

e 

.zJ J k=
rr

. (18)

Assim, a partir deste momento o símbolo A corresponderá ao componente Az do potencial 

vetor magnético e J corresponderá a componente Jz da densidade de corrente, a não ser que se 

referencie o contrário. 

 

Substituindo (16) em (9), e considerando os meios isotrópicos, obtém-se: 

( )A Jν∇× ∇× =
r r

. (19)

Seja a seguinte identidade vetorial (Griffiths; 1989): 

( ) ( ) 2.X X X∇× ∇× = ∇ ∇ − ∇
r r r

. (20)

E aplicando-se (20) em (19) tem-se: 

( ) 2. A Aν ν∇ ∇ − ∇ = J
r r r

. (21)

Aplicando-se a condição de calibre de Coloumb (Griffiths; 1989), em (21): 

. 0A∇ =
r

. (22)

Também se pode concluir diretamente que para casos bi-dimensionais a equação (22) é 

satisfeita. 

Tem-se então a seguinte equação diferencial: 

( )A Jν∇ ∇ = − , (23)

ou 

0A A J
x x y y

ν ν∂ ∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂ ∂
. 

(24)
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3.5.2 Aplicação do método de Galerkin na magnetostática 

Inicialmente é feita a discretização do domínio em elementos, que no caso bidimensional o 

mais simples é o triangular. Na Fig. 4 é dado um elemento triangular de uma discretização. 

 

Fig. 4 Elemento triangular de uma discretização onde os nós do elemento estão numerados. 

Como a formulação apresentada neste trabalho consiste apenas em casos bidimensionais o 

potencial vetor magnético A
r

 é representado apenas pela componente na direção z, ou seja, Az. 

Assim, a partir deste momento o símbolo A corresponderá ao componente Az do potencial 

vetor magnético, a não ser que se referencie o contrário. 

É feito em seguida uma aproximação de primeira ordem para o valor do potencial vetor 

magnético para o elemento: 

( , )A x y a bx cy= + +% . (25)

Onde x e y são as coordenadas geométricas dos nós do elemento triangular. 

Substituindo a solução aproximada na equação de Poisson para a magnetostática, tem-se: 

0A A J R
x x y y

ν ν∂ ∂ ∂ ∂
+ + = ≠

∂ ∂ ∂ ∂

% %
. 

(26)

Sendo R o resíduo da solução aproximada. 

Aplicando-se a equação (25) para cada nó do elemento tem-se: 
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1

2

3

1 1

2 2

3 3

A a bx cy
A a bx cy
A a bx cy

= + +⎧
⎪ = + +⎨
⎪ = + +⎩

. 

(27)

Em que A1, A2, e A3 são as soluções exatas da equação (25) nos nós 1, 2 e 3, respectivamente. 

Resolvendo o sistema (27) em função das constantes a, b e c e simplificando, chega-se a: 

1 1 2 2 3( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 3A x y N x y A N x y A N x y A= + +%  (28)

Sendo: 

[ ]1( , ) , 1, 2,3
2k k k kN x y a b x c y k= + + =

Δ
, 

(29)

Que é demonstrada função de forma do elemento triangular de ordem um. As constantes ak, bk 

e ck, k = 1, 2, 3, são dadas por: 

1 2 3 3 2 1 2 3 1 3 2

2 3 1 1 3 2 3 1 2 1 3

3 1 2 2 1 3 1 2 3 2 1

; ;
; ;
; ;

a x y x y b y y c x x
a x y x y b y y c x x
a x y x y b y y c x x

= − = − = −⎧
⎪ = − = − = −⎨
⎪ = − = − = −⎩

,
,
.

 

(30)

A área do elemento triangular Δ é dada por: 

( )2 1 1 2
1
2

b c b cΔ = − . 
(31)

De posse das funções de forma , o passo seguinte é aplicar o método dos resíduos 

ponderados à equação 

( , )kN x y

(26). 

Substituindo (26) em (13), para cada elemento e tem-se: 

. 0
e

e
lW A J dν

Ω

⎡ ⎤∇ ∇ + Ω =⎣ ⎦∫∫ % . 
(32)

Nesse ponto é necessário escolher as funções peso , de forma a se prosseguir com o 

desenvolvimento matemático. Assim usa-se o método de Galerkin 

lW

(Silvester; Ferrari, 1990), o 

qual diz que a melhor escolha para as funções peso são as próprias funções de forma: 
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l lW N= . (33)

Portanto, aplicando (33) em (32) tem-se: 

.
e e

e e
l lN Ad N Jdν

Ω Ω

∇ ∇ Ω = − Ω∫∫ ∫∫% . 
(34)

Para facilitar o cálculo da integral do lado esquerdo em (34) utiliza-se o teorema de Green, de 

forma a diminuir a ordem de derivação. 

( ) ( ) ( )2 . .u vd u v nd u v d
Ω Γ Ω

∇ Ω = ∇ Γ − ∇ ∇ Ω∫∫∫ ∫∫ ∫∫∫
r  

(35)

Portanto, aplicando (35) em (34): 

( ) ( ) ( . )
e e

T e
l lN A d N A n d N Jdν ν

ΓΩ Ω

∇ ∇ Ω = ∇ Γ +∫∫ ∫ ∫∫ e
l Ω

r% % . 
(36)

O símbolo T dado em (36) corresponde a operação matemática de transposição de uma matriz. 

O gradiente na direção normal é dado por: 

. A A AA n i j
x y n

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
∇ = + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

% %r rr%
%

. 
(37)

Finalmente substituindo (37) em (36): 

( ) ( )
e e

T e
l l

AN A d N d N Jd
n

ν ν
ΓΩ Ω

⎛ ⎞∂
∇ ∇ Ω = Γ +⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∫∫ ∫ ∫∫
%

% e
l Ω . 

(38)

A equação (38) é chamada de forma fraca do problema e é aplicada a cada elemento da 

discretização. O termo à esquerda é conhecido como matriz de rigidez do elemento, o 

primeiro termo a direita dá as condições de contorno do elemento, e o segundo termo a 

esquerda é responsável por fontes externas. 

3.6 Montagem do sistema local de equações 

Para resolver as integrais da equação (38) é preciso primeiramente calcular os termos A∇ %  e 

. Portanto, calculando-se o gradiente de lN∇ (28) e (29), obtém-se: 
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3

1
.

2
k

k
k k

b
A A

c
νν

=

⎡ ⎤
∇ = ⎢ ⎥Δ ⎣ ⎦

∑% , 
(39)

e 

1
2

k
l

k

b
N

c
⎡ ⎤

∇ = ⎢ ⎥Δ ⎣ ⎦
. 

(40)

Substituindo (39) e (40) em (38), o termo à esquerda resulta: 

[ ]
3

31 2
, 1 2

1 1 2 3

,
2 4e

k e
k k k k k

k k

b bb b
b c A d b c A A A

c c c
ν ν

=Ω
3c

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ ⎪⎡ ⎤Ω = + +⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦Δ Δ ⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
∑∫∫ . 

(41)

Em notação matricial pode-se escrever: 

11 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3

2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2

3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3

.
4

Ab b c c b b c c b b c c
b b c c b b c c b b c c A
b b c c b b c c b b c c A

ν
+ + + ⎛ ⎞⎛ ⎞

⎜ ⎟⎜ ⎟+ + + ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

(42)

O primeiro termo à direita de (38) se anula admitindo-se condição de Neumann homogênea. 

Supondo uma discretização fina o suficiente, a densidade de corrente J pode ser considerada 

constante dentro do elemento, e portanto o segundo termo da esquerda de (38) torna-se: 

1
1

3
1

J
⎛ ⎞

Δ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

(43)

Assim, têm-se as seguintes matrizes e vetores elementares: 

11 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3

2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2

3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3

1
. 1

4 3
1

Ab b c c b b c c b b c c
b b c c b b c c b b c c A J
b b c c b b c c b b c c A

ν
+ + + ⎛ ⎞⎛ ⎞

Δ⎜ ⎟⎜ ⎟+ + + =⎜ ⎟⎜ ⎟Δ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + +⎝ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎠ ⎝ ⎠

. 

(44)

3.7 Montagem do sistema global de equações e condições de contorno 

De posse das matrizes locais de todos os elementos do domínio, o objetivo agora é montar a 

matriz global contendo todos os sistemas locais e resolver o sistema global. De forma a 
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organizar a montagem do sistema global, introduz-se uma tabela de conectividade para 

organizar em nível global todos os nós do sistema. 

Cada elemento possui uma coordenada local para cada nó, que no caso do triângulo vale 1, 2 

ou 3, tomando-se o sentido anti-horário como referência para a seqüência dos vértices. Porém 

na montagem do sistema global, cada nó de um dado elemento possui uma numeração global 

que varia de 1 até M, onde M é o número total de nós dos elementos. 

A Fig. 5 mostra um exemplo onde se pode distinguir a numeração local e global de cada 

elemento. Portanto, a partir dessa numeração organizada em uma tabela de conectividade 

monta-se o sistema de equações globais. 

 

Fig. 5 Exemplo de um domínio discretizado em quatro elementos, onde são mostrados as numerações 
locais e globais dos elementos. 

 

A tabela de conectividade correspondente à Fig. 5 é dada a seguir na Fig. 6. 
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Fig. 6 Tabela de conectividade relativa à Fig. 5, onde se pode relacionar a numeração local e global 
dos nós do elemento. 

 

Finalmente é possível montar o sistema global de equações para todo o domínio, como segue: 

1 1 1
111 12 13

1 1 1
221 22 23

1 1 1 2 2 2 3
31 32 33 11 12 13

2 2 2
21 22 23

2 2 2 3 3 3
31 32 33 11 12 13

3 3 3
21 22 23

3 3
31 32 12 13

21 22 23

31 32 33

.

n n

n n n

n n n
n

Ae e e
Ae e e
Ae e e e e e

e e e

e e e e e e

e e e

e e e e
e e e
e e e A

⎛⎛ ⎞
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟+ ⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟+
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟
⎜⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝

M

M

M

M

O M

M

1
1

1
2

1 2
3 1

3

e

e

e e

en

J

J

J J

J

⎛ ⎞⎞ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ +⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ = ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎠ ⎝ ⎠

M

M

M

M

M

M

. (45)

As condições de contorno são introduzidas diretamente dentro do sistema global, visto em 

(45), e dessa forma elimina-se a equação correspondente a linha em que foi introduzido o 

valor já conhecido. Por exemplo, conhecidos os valores correspondentes a segunda e terceira 

linhas da matriz global, portanto essas linhas são eliminadas do sistema. Finalmente depois da 

introdução das condições de contorno, o passo seguinte é a resolução do sistema matricial. 

No sistema (45) os termos eij da matriz são dados por: 

( )
4ij i j i je b b c cν

= +
Δ

. 
(46)
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Em que a característica ν, para elementos em regiões de material ferromagnético, tem 

comportamento não linear, ou seja, depender da própria solução, tornando o sistema (46) não 

linear, o que exige técnicas iterativas de solução. 
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Capítulo 4

 

4. MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES E NÃO 

LINEARES 

4.1 Introdução 

De forma a resolver o sistema de equações dado pelo sistema matricial (45), obtido através da 

formulação do método dos elementos finitos para um dado problema, é necessário utilizar 

métodos numéricos, visto que o sistema pode atingir centenas de milhares de equações, 

tornando impossível sua resolução de maneira manual. Além disso, a propriedade ν dos 

materiais ferromagnéticos, em (45) não é constante, o que conduz a um sistema de equações 

não linear, exigindo um método iterativo de solução. 

Um sistema de equações pode ser linear ou não linear, sendo que existem métodos distintos 

para ambos os casos. Métodos de resolução de sistemas de equações lineares estão fora do 

escopo deste trabalho, e será dada apenas uma breve descrição de dois deles decomposição 

LU e método dos gradientes conjugados. 

Com relação aos métodos para a resolução de sistemas não lineares será dado um maior 

aprofundamento. São dois os principais: método das aproximações sucessivas e método de 

Newton-Raphson. Também será dada ênfase ao fator de relaxação presente nos método de 

sobre-relaxação e sub-relaxação, dada sua importância para a convergência e aceleração do 

método. 

4.2 Métodos numéricos para sistemas não lineares 

Dentro da formulação do método dos elementos finitos cada elemento precisa de uma 

característica física, sumarizada pela permeabilidade magnética do meio. Esse fator relativo à 

característica do material é utilizado na montagem da matriz local para cada elemento, como 

visto na equação (42). Para grande parte dos materiais a permeabilidade permanece constante 

em função do campo B
r

, porém em determinados materiais ditos ferromagnéticos a 
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permeabilidade magnética deixa de ser constante, variando com relação a B
r

. Portanto seria 

necessário conhecer o valor de B
r

 e se determinar a permeabilidade μ(B) antes de se obter a 

solução do sistema. Faz-se necessário então um processo iterativo e sistemas desse tipo são 

tidos como não lineares, visto que A é função de μ e μ é função de B. 

4.2.1 Método das aproximações sucessivas 

Um dos processos iterativos para a resolução de sistemas tais que A(μ(B)) é o método das 

aproximações sucessivas, também conhecido como método do ponto fixo. Contudo já é 

considerado obsoleto no contexto do método dos elementos finitos, porém é útil em outras 

áreas devido a sua simplicidade, e quando o método de Newton-Raphson encontra difícil 

formulação. 

O processo iterativo proposto é muito simples e inicialmente se supõe um valor qualquer para 

o vetor solução x. Geralmente faz-se o vetor solução nula no passo inicial: 

0 0x = . (47)

Em seguida utiliza-se uma aproximação x0 para x e se obtém uma solução aproximada xk. O 

sistema global [S] é obtido utilizando-se xk, e tem-se assim um processo iterativo. O processo 

é repetido n vezes até se obter a convergência desejada. 

O critério de convergência utilizado corresponde a norma euclidiana de xk+1, e é dado em 

(48). 

1

1

k k

k

x x
x

ε +

+

−
=

.
 

(48)

Um fluxograma do método das aproximações sucessivas é dado na Fig. 7. 
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x = 0 

Calculo de H para cada elemento e 

Obter μ(H) 

Cálculo de Se para todo e 

Montagem de [S] e [I] 

[S].[x]k+1=[I] 

1

1

k k

k

x x
x

ε +

+

−
=

Solução = xk+1 

ε < tol? 

sim

não

Fig. 7 Fluxograma do método das aproximações sucessivas. 

 

A grande desvantagem desse método é o fato de convergir lentamente e consumir muito de 

tempo de processamento. 

4.2.2 Método de Newton-Raphson (N-R) 

O método de Newton-Raphson apresenta grande vantagem quando comparado ao método das 

aproximações sucessivas, visto que é consideravelmente mais estável além, de convergir mais 

rapidamente. Outra grande vantagem apresentada por este método é o fato teórico de possuir 

convergência quadrática próximo à solução. 

A formulação do método consiste em se obter o resíduo do sistema [S].[A] = [b] dado por: 
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.R S A I= − . (49)

Em seguida expande-se (49) em série de Taylor em torna da origem, e truncando para 

elementos de ordem maior do que um tem-se: 

( ) ( ) ( )
1 .k

k k

R A
kR A R A

A+

∂
A= + Δ

∂
. 

(50)

Sendo:  

1k kA A A+ kΔ = − , (51)

e 

( ) ( )k
k

R A
P A

A
∂

=
∂

. 
(52)

P(Ak) é a matriz jacobiano do sistema a ser determinada em cada passo de iteração. 

Supondo-se que no passo k+1 o resíduo se anule: 

( ) ( ). 0k k kR A P A A+ Δ = . (53)

Reordenando os termos em (53): 

( ) ( ).k k kP A A R AΔ = − . (54)

Onde: 

( ) ( )k kR A S A I= − . (55)

Modifica-se então o termo genérico da matriz S de forma que: 

'
ij ijS Sν= . (56)

Em que ν é o inverso da permeabilidade magnética do meio, ou relutividade magnética do 

material. Dessa forma o resíduo para um elemento qualquer é dada a por: 

3
'

1
j jk k

k
iR S A Iν

=

= −∑ . 
(57)
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Então, o termo genérico do jacobiano P(Ak): 

23
'

2
1

i
ij ij ik k

kj j

R BP S S
A B

ν
=

∂ ∂ ∂
= = +

∂ ∂∑ A
A∂

. 
(58)

Desenvolvendo a equação (16), tem-se: 

A AB i j
y x

∂ ∂
= −

∂ ∂

r r
r r r

. 
(59)

Elevando-se a relação (59) ao quadrado, chega-se a: 

2 2
2 A AB i j

y x
∂ ∂

= + −
∂ ∂

r r
r r r

. 
(60)

Utilizando as relações (28) e (29), resulta: 

3 3
2

1 1

1 1
2 2k k l l

k l
B c A b A

= =

= +
Δ Δ∑ ∑ , 

(61)

ou 

3 3
2 '

1 1

1
2 kl k

k l

B S Aν
= =

=
Δ ∑∑ . 

(62)

Derivando-se a equação (62) com relação a A, tem-se: 

2 3
'

1

2
jk l

kj

B S A
A =

∂
=

∂ Δ ∑ . 
(63)

E substituindo (63) em (58), chega-se ao termo genérico do jacobiano P(A): 

3 3
' '

2
1 1

ij ij ik jk k l
k l

P S S S A A
B
ν

= =

∂
= +

∂∑∑ . 
(64)

Dessa forma tem-se um processo iterativo tal que: 

1 .k kA A kAα+ = + Δ . (65)
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Sendo α denominado fator de relaxação do método e tem a propriedade de facilitar e acelerar 

a convergência. Para o caso tradicional, utiliza-se α = 1. Uma abordagem mais aprofundada 

sobre o fator de relaxação será dada nas seções seguintes. 

O valor de ΔΑk é calculado a partir do sistema linear obtido da equação (54) utilizando-se o 

jacobiano calculado em (64). Então para cada iteração do método de Newton-Raphson é 

necessário o cálculo de um sistema linear de equações. 

O critério de parada utilizado é o mesmo aplicado ao método das aproximações sucessivas, e 

é dado em (66). 

1

1

k k

k

A A
A

ε +

+

−
=

.
 

(66)

Um fluxograma do método de Newton-Raphson é mostrado na Fig. 8. 
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Passo inicial A0 

Cálculo do resíduo: 

R=S.A-I

Cálculo do Jacobiano P

Resolução do sistema 

P.ΔA = -R

Ak+1 = Ak + αΔAk 

1

1

k k

k

A A
A

ε +

+

−
=  

Montagem de S e I 

ε < tol ? 

não

sim

Fim 

 

Fig. 8 Fluxograma do processo iterativo de Newton-Raphson, sendo α o fator de relaxação, e igual a 
um para o método tradicional. 

 

4.2.3 Fator de relaxação 

O fator de relaxação dado pela equação (65) apresenta suma importância dentro do processo 

de convergência do método de Newton-Raphson. O fator α apresenta a característica de 

acelerar o processo de convergência e até permitir a convergência em casos de divergência. O 
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processo iterativo de Newton-Raphson pode ser simplificado como dado uma curva γ, busca-

se no passo xk+1 alcançar de maneira mais eficiente possível o ponto xsol, dado na Fig. 9. 

f(x) 

γ 

xsol xkxk+1 

Passo 1 NR 

Passo 2 NR 

Passo 1 NRrelax

x 
 

Fig. 9 Comparação entre os métodos de N-R sem fator de relaxação, e com fator de relaxação. 

 

A Fig. 9 mostra explicitamente a diferença entre o método de Newton-Raphson convencional 

e aquele utilizando o fator de relaxação α. Verifica-se que para alcançar uma mesma precisão 

com relação à solução exata xsol da curva f(x) = γ, são necessárias duas iterações do método 

tradicional e apenas uma iteração utilizando o mesmo método com fator de relaxação. Neste 

exemplo α é maior do que a unidade, então se diz que o método é de sobre-relaxação. Se α 

for menor do que um diz-se que o método é sub-relaxação. 

Entretanto, uma dificuldade comum encontrada é sumarizada na seguinte pergunta: como 

encontrar o fator de relaxação ideal de forma que método convirja o mais rápido possível? 

A resposta para esta pergunta é muito variada, tendo em vista que a melhor escolha para o 

fator de relaxação α ainda é objeto de estudos recentes em artigos acadêmicos, e permanece 

uma questão em aberto. 
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4.2.3.1 Método de Newton-Raphson com sub-relaxação 

Tradicionalmente é usual atribuir um valor inicial ao fator de relaxação e à medida que o erro 

decresce, varia-se o parâmetro α através de operadores condicionais. O método de sub-

relaxação, como dito anteriormente, utiliza valores de α menores do que um. 

O modo mais usual de aplicação do método de sub-relaxação em um problema não linear é 

atribuir um valor inicial ao fator de relaxação e condicioná-lo ao erro do método. Um 

exemplo da variação do fator de relaxação é ilustrado na Fig. 10. 

Se ε < 0,1, α = 1,0 

Passo inicial: α = 1,0 

Aplica-se N-R 

Se ε < 0,01, α = 0,75 

Se ε < 0,01, α = 0,50 

Se ε < 0,001, α = 0,25 

Cálculo do erro (ε) 

Se ε < 0,005, α = 0,10 

 

Fig. 10 Diagrama esquemático da variação do parâmetro α durante o processo iterativo de Newton-
Raphson com sub-relaxação. 

Verifica-se que o valor de α está condicionado ao erro da solução alcançada para cada 

iteração, em que o critério de parada adotado é ε = 10-3. Essa forma de se utilizar o fator de 
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relaxação é a mais comum, porém não é eficiente para todos os problemas, sendo que em 

alguns casos, o número de iterações, e conseqüentemente o tempo associado aumenta. 

4.2.3.2 Método de Newton-Raphson com sobre-relaxação 

Da mesma maneira apresentada na seção anterior, o método com sobre relaxação também é 

usualmente aplicado de forma que o fator de relaxação está condicionado ao erro associado ao 

método. Um fluxograma equivalente ao utilizado para o método sub-relaxação é dado na Fig. 

11. 

Se ε < 0,1, α = 2,0 

Passo inicial: α = 2,5 

Aplica-se N-R 

Se ε < 0,01, α = 1,5 

Se ε < 0,01, α = 1,25 

Se ε < 0,001, α = 1,125 

Cálculo do erro (ε) 

Se ε < 0,005, α = 1,0 

 

Fig. 11 Diagrama esquemático da variação do parâmetro α durante o processo iterativo de Newton-
Raphson com sobre-relaxação. 
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A utilização deste método nem sempre garante a convergência mais rápida. Isso se deve ao 

fato de que em uma dada iteração, o fator de relaxação ótimo seria um valor menor do que a 

unidade, exigindo assim mais iterações, caso nesse momento α seja maior do que um. 

Alguns métodos recentes, no entanto, vêm mostrando bons resultados e um ganho 

significativo no número de iterações e no tempo de processamento. Isso se deve ao ajuste de 

α a cada iteração. Dentre eles estão os métodos de busca linear por minimização dos resíduos 

e a aproximação residual usando funções quadráticas sucessivas. 

4.2.3.3 Método de Newton-Raphson utilizando busca linear 

O método de busca linear (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005) vem mostrando grandes 

resultados quando comparado aos métodos tradicionais e àqueles com sobre e sub-relaxação. 

A idéia básica para se obter o fator de relaxação consiste no cálculo de α ótimo a cada 

iteração do método de Newton-Raphson. 

Verifica-se que existe uma relação entre o fator de relaxação α e a norma do resíduo R ao 

quadrado, dado pela equação (49), de forma que o melhor valor de α seria o que acarretaria na 

menor norma do resíduo. Dessa forma é necessário então ajustar uma função objetivo W a 

esta relação e determinar o mínimo de W. 

A busca linear consiste em se ajustar uma reta à derivada da função objetivo. Dessa forma, em 

casos em que a relação entre norma do resíduo e fator de relaxação é quadrática a obtenção do 

mínimo é exata, e nos casos em que essa relação não ser exatamente quadrática este ajuste 

obtém uma boa precisão. Assim, dada a aproximação: 

( 1)

( )
k

k

W f a bα α
α

+∂
= = +

∂
. 

(67)

O mínimo da função f(α) é dado por: 

min
b
a

α = − . 
(68)

O cálculo da norma do resíduo em função de α, cuja forma geral é dado pela equação(49), 

para cada iteração é dado por: 
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( )22

( 1)
.k kk

R I S Aα
+

= − . (69)

A Fig. 12 a seguir correspondente ao método de busca linear para otimização do fator de 

relaxação.

 

W, 
( 1)k

k

W
α

+∂
∂

 

αk 

W(k+1) 

( 1)k

k

W
α

+∂
∂

 

αopt 
k

αaprox
k

Fig. 12 Ilustração do método de aproximação linear para uma função objetivo W. 

 

Nela verifica-se a aproximação linear para a derivada da função objetivo W, em que αaprox
k é a 

aproximação obtida para o mínimo de W e αopt
k é o valor ótimo para o mínimo. 

Uma outra vantagem associada à aproximação linear se deve ao fato de para se obter a reta 

referente à derivada de W são necessários apenas dois pontos, o que torna o método eficiente 

do ponto de vista de tempo de processamento. 

Um fluxograma correspondente ao processo do cálculo do fator de relaxação α utilizando a 

busca linear por minimização da norma do resíduo é mostrado na Fig. 13. 
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Cálculo de W 

f(α) = 
( 1)k

k

W
α

+∂
∂

= aα+b 

αaprox = b
a

−  

Ak+1 = Ak + α.ΔAk 

 

Fig. 13 Fluxograma do processo de busca linear para o cálculo do fator de relaxação ótimo para cada 
iteração do método de Newton-Raphson. 

 

4.2.3.4 Método de Newton-Raphson utilizando aproximações quadráticas sucessivas 

O método de aproximações quadráticas sucessivas (Koh; Ryu; Fujiwara, 2006) tem o mesmo 

objetivo que o método da busca linear, porém proporciona melhores resultados quando a 

dependência 2Rα ×  não é quadrática. Este método utiliza o algoritmo de Brent (1975) de 

forma a se obter o mínimo da função 2Rα × . Dessa forma, evita-se o cálculo de derivadas e 

diminui-se assim o tempo de processamento. 

A idéia básica consiste em calcular três pontos da curva Γ tal que Γ = 2Rα ×  tendo-se assim 

um conjunto ( ) ( ) ( ){ }2 2
1 2 31 2
, , , , ,R R Rα α α 2

3
 e ajustar uma parábola do tipo 

( ) 2f a bα α α= + + c  a estes pontos. Determina-se então o mínimo dessa parábola 

( 2
4 4
, Rα ) . O passo seguinte consiste em comparar, dentre todos os quatro conjuntos de 

pontos obtidos o maior resíduo e descartá-lo. Tem-se novamente um conjunto de três pontos e 

novamente é ajustada uma parábola. Esse processo iterativo estende-se até se obter a norma 
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do resíduo ao quadrado igual a zero ou menor do que um determinado valor previamente 

estipulado. 

A Fig. 14 mostra o processo de aproximações por parábolas até o mínimo da função Γ ser 

obtido. O fluxograma correspondente ao método é apresentado na Fig. 15. 

2R

α 

α1 

α2

α3

α4

Γ 

(α1,α2,α3) 
(α1,α2,α4) 

 

Fig. 14 Figura ilustrativa exibindo o processo de minimização por ajustes de funções quadráticas 
sucessivas. 
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Cálculo de ( ) ( ) ( ){ }2 2 2
1 2 31 2 3
, , , , ,R R Rα α α  

Ajuste da parábola e determinação 

do mínimo ( )2
4 4
, Rα  

Comparação entre 2R e novo conjunto de 

pontos ( ) ( ) ( ){ }2 2 2
1 2 31 2 3
, , , , ,R R Rα α α  

Ak+1 = Ak + α.ΔAk 

α  minimo? 

sim

não 

 

Fig. 15 Fluxograma do processo de aproximação quadrática sucessiva para o cálculo do fator de 
relaxação ótimo em cada iteração do método de Newton-Raphson. 

 

4.3 Métodos numéricos para resolução de sistemas lineares 

Os métodos numéricos para resolução de sistemas lineares podem ser subdivididos em 

basicamente dois tipos: diretos e indiretos, ou iterativos. 

Os métodos diretos são aqueles que, a partir de um número conhecido de passos, pode-se 

obter a solução exata sem erros de arredondamento (Sperandio; Mendes; Silva, 2003), porém 

o custo computacional pode ser determinado previamente, conhecendo-se o número de passos 

e o tamanho do sistema envolvido. Dentre os métodos diretos estão a eliminação de Gauss, 

decomposição LU, regra de Cramer, entre outros. 

Para os métodos iterativos, não é possível de se determinar exatamente o número de iterações 

e possuem um erro associado, o qual determina a convergência do método ou não. Entretanto 
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possuem a vantagem de terem um custo computacional menos elevado e são em geral mais 

rápidos do que os métodos diretos, pois pode-se explorar a esparsidade das matrizes, 

característica essa presente nas matrizes geradas pelo sistema (45). Dentre os métodos 

iterativos estão gradientes conjugados (CG), o ICCG (incomplete Cholesky conjugate 

gradient), gradientes bi-conjugado (Bi-CG), e gradientes bi-conjugado estável (Bi-CGStab) 

(Saad, 2000). 

4.3.1 Decomposição LU 

O método de decomposição LU é um método direto e consiste em decompor a matriz A do 

sistema linear A.x = b de forma que se possa obter um pivotamento direto. Dessa forma, dado 

um sistema linear de equações do seguinte tipo: 

.A x b= . (70)

Sendo A uma matriz n x n, x o vetor de incógnitas de dimensão n e b um vetor de dimensão n. 

O método de decomposição LU consiste em decompor a matriz A em duas matrizes, uma 

triangular inferior, Lnxn, e outra superior Unxn, de forma que: 

.A LU= . (71)

Assim: 

0,0 0,1 0, 0,0 0,1 0,

1,0 1,1 1, 1,0 1,1 1,

,0 ,1 , ,0 ,1 ,

n n

n n

n n n n n n n n

a a a u u u
a a a l u u

a a a l l u

⎛ ⎞ ⎛
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜=
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝

L L

L L

M M O M M M O M

L L

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

n

. 

(72)

Onde: 

1

, , , ,
1

, , 1,...,
k

k j k j k p p j
p

u a l u j k k
−

=

= − = +∑ , 
(73)

1

, , ,
1

,
,

, 1, 2,...,

k

i k i p p k
p

i j
k k

a l u
l i k

u

−

=

−
= = +

∑
k n+ . 

(74)
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Essa forma de se obter os coeficientes é denominada método de Doolittle (Sperandio; 

Mendes; Silva, 2003). 

A matriz L é triangular inferior e a matriz U triangular superior. Portanto na forma explicita 

tem-se: 

 

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

0,0 0,1 0, 0,0 0,1 0,

1,0 1,1 1, 1,0 1,1 1,

,0 ,1 , ,0 ,1 ,

1
1

.

1

n n

n n

n n n n n n n n

a a a u u u
a a a l u u

a a a l l u

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜=⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

L L

L L

M M O M M M O O M

L L

. 

(75)

Substituindo (71) em (70), tem-se: 

( . )LU x b= . (76)

E fazendo: 

.U x y= . (77)

Tem-se: 

.L y b= . (78)

De forma explicita tem-se: 

0 0

1,0 1 1

,0 ,1

1
1

.

l l 1n n n n

y b
l y b

y b

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜=
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝⎝ ⎠

M M O M M

L

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

, 

(79)

e 

0,0 0,1 0, 0 0

1,1 1, 1 1

,

.

n

n

n n n n

u u u x y
u u x y

u x y

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

L

L

O M M M
. 

(80)

Fazendo o pivotamento direto em (79) e reverso em (80), obtém-se de maneira direta os 

valores yi e xi: 



59 

1

,
1

,

i

i i k
k

i
i j

b l
y

l

−

=

−
=

∑ ky
, i = 1, ..., n, 

(81)

e 

,
1

,

n

i i k
k i

i
i j

ky u x
x

u
= +

−
=

∑
, i = n, n-1, ..., 1. 

(82)

4.3.2 Método dos gradientes conjugados  

Diferentemente da decomposição LU, o método dos gradientes conjugados (CG) é um método 

iterativo que possui convergência em até n iterações (Saad, 2000), onde n é o número de 

equações do sistema. Dessa forma, no pior caso, o CG converge no mesmo número de 

iterações que os métodos diretos, sendo, portanto um método de convergência mais rápida. 

Porém, uma desvantagem está relacionada ao erro associado, visto que é um método iterativo. 

O princípio básico do método dos gradientes está no fato de ser um método de otimização, 

onde o mínimo a ser determinado é a solução do sistema de equações lineares. 

O sistema a ser resolvido é dado a seguir: 

.A x b= . (83)

O passo inicial do CG é dado por k = 0, sendo rk um vetor residual dado em função de uma 

solução arbitrária xk. 

.k kr b A x= −  (84)

O passo seguinte consiste no cálculo do vetor solução xk+1. 

1 .k k kx x rα+ = +  (85)

Sendo α  um escalar a ser determinado. 

A partir desse ponto introduz-se a função erro f(xk), que deve ser minimizada a cada iteração. 

O vetor erro é dado por (xk – x), em que x é a solução exata do sistema de equações lineares. 

Sendo assim, f(xk) é dado por: 
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( ) ( ) ( ). .T
k k kf x x x A x x= − − . (86)

De forma que a cada iteração xk se aproxima da solução, e o módulo do vetor erro (xk – x) 

diminui a cada iteração. 

Além disso xk depende do parâmetro escalar α. A função dada por (86) tende a ter um 

mínimo, e α deve ser determinado minimizando-se f(xk+α.rk) com relação a α. Dessa forma: 

.
. .

T
k k
T

k k

r r
r A r

α = . 
(87)

Portanto chega-se à iteração seguinte e tem-se xk+1. 

Para as iterações seguintes, ou seja, k > 0, introduz-se o vetor passo pk, de forma que rk e pk 

são ortogonais, pk e pk+1 são mutuamente conjugados em relação à matriz A, ou seja: 

1 1. . . .T T
k k k kp A p A p p+ += . (88)

O vetor pk que dá o passo de convergência é dado por: 

1 1 .k k kp r pβ+ += + . (89)

Onde β é um escalar determinado através da ortogonalidade ente rk e pk. Portanto β é dado 

por: 

1 1. . . . .
. . . . .

T T
k k k k k

T T
k k k k k k

r A p r A r r r1
T

k
Tp A p p A p r r

β + +− − −
= = = +

k

. 
(90)

Assim a equação (85) toma a seguinte forma: 

1 .k kx x pα+ = + . (91)

Portanto a equação (87) para o cálculo de α deve ser modificada levando-se em conta pk. 

Logo: 

.
. .

T
k k
T

k k

p r
p A r

α = . 
(92)

A seguinte relação para o cálculo de α é valida: 
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1 . . .
. . . . . .

T T T
k k k k k k
T T T

k k k k k k

p r r r r r
p A r p A p p A p

α += = = . 
(93)

O cálculo do vetor residual rk é feito modificando-se a equação (84), e dado por: 

1 . . .k k kr b A x b A x A p. kα+ = − = − − , (94)

ou 

1 . .k kr r A pkα+ = − . (95)

Porém a convergência do método depende do fato da matriz ser bem condicionada ou não, 

fato este que está ligado a pequenas variações na matriz A, ou no vetor b causarem grandes 

erros no vetor solução. De forma a melhorar o condicionamento da matriz, utilizam-se pré-

condicionadores, ou seja, métodos que transformam a matriz A em uma matriz equivalente , 

melhor condicionada, e que produza a mesma solução de A. 

'A

Existem diversos métodos de pré-condicionamento, dentre os quais se destacam a fatorização 

incompleta de Cholesky e o pré-condicionamento por decomposição LU. Uma referência mais 

aprofundada sobre métodos de pré-condicionamento é dada em Saad (2000). 

4.3.3 Wavelet-based multigrid 

Esta seção tem por objetivo apenas retratar os principais aspectos qualitativos do método 

numérico sem aprofundamento matemático, pois foge do escopo deste trabalho, e também por 

se tratar de um método recente, ainda em desenvolvimento. Maiores detalhes com relação ao 

método pode ser obtido em (Pereira; Verardi; Nabeta, 2006). 

O método numérico wavelet-based multigrid consiste em uma poderosa ferramenta numérica 

para a resolução de sistemas de equações. O principio básico do método é a aplicação de 

transformadas do tipo wavelet em uma dada matriz S, tal que S.x = b tornando-a em uma 

matriz S’ tal que o sistema possua a mesma solução. 

O principio básico do método consiste em aplicar transformadas do tipo wavelet em uma dada 

matriz S, tal que: 
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S.x = b, (96)

produzindo uma matriz S’ da forma que. 

S’.x = b, (97)

seja resolvido em um menor tempo de processamento e com menos consumo de memória. 

Um equivalente do método wavelet-based multigrid, pode-se dizer, consiste na aplicação de 

filtros na compactação de imagens. 

A aplicação de filtros na matriz S se dá de duas formas: filtros passa baixa, que consiste em 

filtros que eliminam os componentes da matriz S que produzem oscilação de freqüência baixa 

no erro do sistema (96) (erros estes que não prejudicam a convergência do método), e filtros 

passa alta, que eliminam as componentes de alta freqüência, que produzem oscilações que 

prejudicam a convergência de (96)

A Fig. 16 ilustra a aplicação dos filtros passa alta (H) e passa baixa (G) para um dado vetor. 

 

Fig. 16 Figura ilustrativa de transformada wavelet discreta em 3 níveis em um vetor, onde o símbolo 
 representa a decimalização pelo fator 2 2↓ (Pereira; Verardi; Nabeta, 2006). 
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Capítulo 5

 

5. MODELAGEM DA CURVA DE MAGNETIZAÇÃO 

5.1 Introdução 

Para modelagem da curva de magnetização existem diversos métodos que tratam da não 

linearidade, sendo a principal diferença entre os métodos o caráter analítico ou de 

interpolação. Neste capítulo serão estudados tanto métodos analíticos como de interpolação. 

Dentro da família dos métodos analíticos estudados está o método de O’Connor, o modelo 

exponencial e método de Marrocco. Entre os métodos de interpolação os principais estudados 

aqui são os métodos de Akima e spline cúbica interpoladora. Os modelos utilizados permitem 

que a curva B H×  seja representada por uma função f(B) = H, e também f(B2) = H/B visto 

que essa função é necessária dentro da formulação do método de Newton-Raphson para o 

tratamento da não linearidade. 

5.2 Materiais ferromagnéticos 

A primeira tentativa de explicar porque determinados tipos de materiais apresentariam 

estranhamente um campo magnético constante foi dada por Ampère (Nussenzveig, 2001), 

sugerindo que esse fenômeno estivesse ligado a existência de correntes microscópicas, assim 

dessa forma, esse campo surgiria a partir de um somatório de micro correntes de 

magnetização, da mesma maneira que o campo magnético surge através de uma corrente 

elétrica em um fio condutor. 

Portanto para um material que já possua uma magnetização inicial M
r

, o campo resultante 

será o somatório do campo produzido por correntes externas j
r

 mais o campo intrínseco do 

material. 

0B H Mμ= +
r r r

 (98)

Onde 0μ  é a permeabilidade magnética do vácuo e M
r

 é o vetor magnetização do material. 

 



64 

A figura Fig. 17mostra como o somatório de micro correntes produziria um campo global B
r

 

constante. 

 

Fig. 17 Correntes de magnetização, propostas por Ampère, em um dado material magnético. 

 

Os materiais que apresentam uma característica linear, ou seja, a relação entre o campo B
r

 e o 

campo  seja uma reta são de dois tipos, diamagnéticos e paramagnéticos. Os materiais que 

não possuem essa característica linear são chamados de não lineares e são do tipo 

ferromagnéticos. 

H
r

Com relação aos materiais ferromagnéticos,para se entender qualitativamente a não 

linearidade da relação entre campo B
r

 e o campo H
r

, é necessário um ponto de vista 

microscópico da composição do material. 

Uma amostra macroscópica de um pedaço de ferro é composta de inúmeros micro cristais 

cuja estrutura é cúbica, e com uma orientação aleatória. A anisotropia natural do cristal sugere 

que existam regiões preferenciais de orientação de M
r

. Em 1907, Pierre Weiss (Nussenzveig, 

2001) postulou a existência de domínios, onde os spins estão todos alinhados, gerando assim 

uma pequena região de fácil magnetização, saturando M
r

. O tamanho típico desses domínios 
 



65 

seria da ordem de aproximadamente 10-6 a 10-2cm3. Um micro cristal seria formado de vários 

domínios alinhados em diversas direções aleatórias, como mostra a Fig. 18. 

(a) 
(

(b) 

(c) (d) 

Fig. 18 Domínios de Weiss para um micro cristal e relação entre B e H, nota-se a orientação aleatória 
das magnetizações em (a), onde o campo H é próximo de zero. Em (b) existe um pequeno campo H e 

os domínios preferenciais se alinham facilmente. Em (c) é necessário um maior campo H para o 
alinhamento dos domínios magnéticos não preferenciais e finalmente em (d) tem se a saturação do 

material. 

 

Em uma amostra cristalina inicialmente desmagnetizada, os micro cristais estão alinhados 

aleatoriamente. Aplicando-se um campo magnético externo H as regiões de fácil 

magnetização com aproximadamente a mesma orientação de H são favorecidas, levando a um 

aumento de domínios nessa direção, assim a susceptibilidade inicial é grande. 

Para valores mais elevados de H defeitos de vários tipos na estrutura cristalina, como tensões 

internas, impurezas, etc., funcionam como barreiras para o alinhamento dos domínios em 
 



66 

direções não preferenciais, assim a susceptibilidade cresce mais lentamente, levando a 

saturação do material. Portanto para um pequeno aumento de B é necessário um crescimento 

considerável de H. A partir desse ponto, o alinhamento passa ser irreversível e começa a haver 

dissipação de energia na forma de atritos internos ao material, originando um efeito 

histerético da curva, efeito este visível aplicando-se um campo variável H gerado por corrente 

alternada. 

5.3 Modelos analíticos 

Dentro dos métodos analíticos para a modelagem da curva de magnetização se encontram os 

métodos que possuem uma fórmula matemática específica, de forma a modelar a não 

linearidade da curva B(H) mais adequadamente possível, ou seja, aproximar a curva o 

máximo possível dos dados experimentais. Portanto a curva não satisfaz os pontos 

experimentais, apenas aproxima uma expressão analítica aos dados. Dentro dessa fórmula já 

especificada o trabalho consiste em calcular as constantes de forma que o erro do ajuste seja o 

menor possível. Uma característica muito importante desse tipo de modelo se deve ao fato da 

continuidade da função ajustada e a continuidade de sua derivada, fato este imprescindível 

para a convergência do sistema. 

5.3.1 Modelo exponencial 

O modelo exponencial de interpolação foi proposto por Brauer em 1974, o qual buscava um 

modelo simples para o tratamento da curva de relutividade em função do campo magnético ao 

quadrado, 2( )Bν , e propôs utilizar uma curva do tipo exponencial em que é necessário 

determinar-se três constantes, k1, k2 e k3. 

( ) 2
22

1 3
k BB k e kν = +  (99)

A derivada da equação (99) pode ser obtida facilmente: 

( ) 2
2

2

1 22
k B

d B
k k e

dB
ν

= . 
(100)
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A vantagem desse modelo se deve ao fato da formulação simplificada da curva exponencial, e 

também da derivada, além da continuidade de ambas. Na Fig. 19 pode se visualizar uma curva 

do tipo modelo exponencial. 

B²

ν

 

Fig. 19 Modelo exponencial para a curva ν(Β2). 

 

O ajuste das constantes pode ser feito de várias formas, sendo uma delas pelo método dos 

mínimos quadrados. Como se trata de uma equação não linear, é feito uma aproximação não 

linear para o método dos mínimos quadrados. 

Brauer propõe em seu trabalho (Brauer, 1974) um ajuste das constantes utilizando três pontos 

da curva, e resolvendo o sistema linear, segundo seu trabalho um bom ajuste seria utilizar um 

ponto próximo da origem, um no “joelho” da curva e um terceiro na região de saturação. 

5.3.2 Modelo de Marrocco 

Em 1976 R. Glowinski e A. Marrocco apresentam um trabalho onde, no tratamento da não 

linearidade do problema, foi introduzida a seguinte equação para a curva de magnetização: 
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( ) ( ) ( )
( )

2
2

2

B
B c

B T

α

αν ε ε= + −
+

. 
(101)

Onde ε, c, α e T são constantes a serem determinadas. Nesse mesmo trabalho o autor propõe o 

método dos mínimos quadrados para o cálculo das constantes da equação. 

Na Fig. 20 tem-se uma curva do tipo 2( )Bν  utilizando-se (101), onde os valores para as 

constantes são os mesmos utilizados no trabalho original onde foi proposto o modelo. 

B²

ν

 

Fig. 20 Modelo de Marrocco para a curva 2( )Bν . 

 

A derivada da curva também pode ser obtida diretamente através de (101): 

( ) ( )
2 2( 1)

2 2( )
d B

2

B Tc
dB B T

α

α

ν αε
−⎛ ⎞

= − ⎜ ⎟+⎝ ⎠
. 

(102)

O modelo de Marrocco apresenta a vantagem de a função ser contínua, derivável e 

monotônica, assegurando uma convergência quadrática para o método de Newton-Raphson, 

porém possui a desvantagem de não convergir para valores elevados de H (Labbe; 1996). 
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5.3.3 Modelo analítico simples ou de O’Connor 

Esse modelo foi introduzido em 1985 por D. J. O'Connor, F. B. Shelledy e D. E. Heim em um 

trabalho sobre modelagem matemática de uma cabeça de leitura magnetoresistiva para um 

driver de fita. O modelo originalmente contempla a curva de magnetização B H× , porém a 

função proposta possui a propriedade de ser inversível, ou seja, pode ser colocada na forma 

que permite o cálculo da curva 2( )Bν , como segue: 

( )2

0

1 1 4 (1
( )

2(1 )
g g g

s

H H H
B H H J

)α
μ

α

+ − + − −
= +

−
. 

(103)

Em que: 

0
0( 1)g r

s

HH
J

μμ= − . 
(104)

Sendo que a constante μr0 determina a inclinação da curva quando próxima do zero, Js é o 

campo de saturação do material e α determina a abertura do “joelho” da curva. 

Dessa forma, invertendo-se a equação (103), pode-se obter H(B), como dado a seguir: 

2 0
0 2

2 0
0 2

(1 )( ) (1 )4 4 4(1 ) 1
( ) (1 )( )8

r

s s s

r

s

B Bn n
J J J

H B

J

α μ α αμ α

α μ αμ

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡− − −⎪ ⎪− −⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢
⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣⎩ ⎭=

− −

⎤
− −⎥

⎦
, 

(105)

( ) ( ) ( )0 0
0

4 1 2 1 2 1r
r

s s s

B B
n

J J J
μ α α μ

μ
− − −⎡ ⎤

= − +⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 
(106)

E finalmente a curva dν/dB² pode ser obtida a partir da definição de ν, da seguinte forma: 

2 2

2 2

1
( ) 2

dH B Hd B dB B
dB B
ν −

=  
(107)

A Fig. 21 dá uma visão geral do formato de uma curva do modelo analítico para a curva de 

magnetização de um dado material. 
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B²

ν

 

Fig. 21 Curva de magnetização ν(Β2) obtida pelo modelo de O’Connor. 

 

A curva do modelo de O’Connor é bem comportada e contínua, assim como sua derivada e 

sua inversa. Por ser uma modelagem que se ajusta bem mesmo para valores elevados de H, é 

muito utilizada, como, por exemplo, no software comercial Flux (Flux2D, 2005) que utiliza 

esse modelo no tratamento da não linearidade de materiais. Porém, uma desvantagem que 

apresenta esse modelo é o grande número de operações elementares realizadas para se obter o 

valor da curva em um determinado ponto. 

5.4 Métodos de interpolação 

Os modelos de interpolação para a aproximação tanto da curva de magnetização como da 

curva de relutividade não possuem uma fórmula única para toda a curva. Como são de 

interpolação o objetivo desse tipo de modelo é obter uma curva que passe por todos os pontos 

do domínio. Para tanto, utiliza-se uma função diferente para cada par de pontos ( , )x y . O 

ajuste dessas funções, porém, requer um maior tempo computacional, dado o maior número 

de operações e em alguns casos apresentam problemas de continuidade, tanto na curva 

quando em sua derivada, sendo essa uma grande dificuldade para a convergência do método. 

Apesar dessa dificuldade, dois métodos bastante utilizados merecem serem citados, pois 
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contornam essas dificuldades: a interpolação por spline cúbica e o método de interpolação de 

Akima. 

5.4.1 Spline cúbica 

As splines cúbicas são amplamente utilizadas para a interpolação de conjuntos de dados por 

possuírem um comportamento sem oscilações, fato este presente na interpolação com 

polinômios de grau elevado, além de apresentar continuidade tanto na primeira como na 

segunda derivada. 

Esse tipo de interpolação vem sendo usado há muitos anos, porém uma formulação 

matemática detalhada surgiu apenas no final da década de sessenta (Sperandio; Mendes; 

Silva, 2003). 

Dada uma spline cúbica S definida em [ ],a b , 0 i n≤ ≤ , onde S` e S`` são sua primeira e 

segunda derivadas, S deve-se satisfazer as seguintes condições: 

(i) ( )i iS x y= , ; 0 i n≤ ≤ (108)

(ii) S(x), S’(x) e S’’(x) são funções contínuas em [ ],a b ; (109)

(iii) Em cada subintervalo [ ]1,k kx x− , k = 1, 2, ..., n-1, S(x) é um polinômio 

cúbico, isto é, ; 3 2( )k ka= ( ) ( ) ( )k k k k k kS x x x b x x c x x d− + − + − +

)k
−

(110)

(iv) ( ) ( )( ) (j j
kS x S x+ = , k = 1, 2, 3, ..., n-1, j = 0, 1, 2, tendo em vista a 

condição de continuidade. (111)

Da propriedade (iii) tem-se a existências de 4n constantes a serem determinadas, de forma a 

se obter S no intervalo [ ],a b . De (i), tem-se (n-1) condições, e de (iv) tem-se (3n-1) 

condições, que somam (4n-2) equações, o que dá dois graus de liberdade para a escolha das 

constantes: ak, bk, ck e dk, k = 1, 2, 3, ..., n-1. 

Para se obter o valor da função S e um intervalo arbitrário[ ]1,k kx x + , utiliza-se a condição de 

continuidade da função, condição (iv): 

1( ) ( )k k k kS x S x+= . (112)
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Onde k = 1, 2, 3, ..., n-1. Logo, aplicando-se (113) em (110), e fazendo hk = xk+1-xk: 

 

1k( ) 3 2
1 1 1 1 1 1k k k k k k kf x a h b h c h d+ + + + + += − + − + +

k

k

. (113)

A primeira e segunda derivadas de S se escreve como: 

' 2( ) 3 ( ) 2 ( )k k k k kS x a x x b x x c= − + − + , (114)

'' ( ) 6 ( ) 2k k kS x a x x b= − + . (115)

Fazendo x = xk e x = xk-1 em (115): 

`` ( )
2

k k
k

S xb = , 
(116)

1`` ( ) `` ( )
6

k k k k
k

k

S x S xa
h

−−
= . 

(117)

Fazendo novamente x = xk em (110) e aplicando (108), tem -se: 

( )k kd f x= . (118)

Substituindo (116), (117) e (118) em (113): 

1 12 `` ( ) `` (
6

k k k k k k k
k

k

y y h S x S xc
h

− −− +
= + 1)−  

(119)

Dessa forma, obtêm-se todas as constantes em função do conjunto de pontos (x, f(x)) e da 

segunda derivada de S. Agora é preciso se obter o valor de , para k = 1, 2, ..., n-1. "( )k kS x

Impondo-se finalmente a condição de continuidade da primeira derivada, substituindo o valor 

das constantes ak, bk, ck e dk, e chamando = g"( )k kS x k, k = 1, 2, ..., n-1: 

1 1
1 1 1 1

1

2( ) 6 k k k k
k k k k k k k

k k

y y y yh g h h g h g
h h
+ −

− + + +
+

⎛ ⎞− −
+ + + = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

(120)

A partir de (120) obtém-se, então, um sistema linear (121),que deve ser resolvido, de forma a 

se obter os coeficientes gk , k = 1, 2, ..., n-1. 
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n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1 1 2 2 0 0

1 1

( )
.

( )n n n n n

h h h h g b

h h h h g b− −

+⎛ ⎞
⎜ ⎟ =⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎝

O O O M M  

(121)

Em (121) o termo bn se escreve como: 

1 1 2

1

6 n n n n
n

n n

y y y yb
h h

− − −

−

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛− −
= −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜

⎝ ⎠ ⎝⎣

⎞
⎟
⎠⎦

. 
(122)

Nota-se, portanto, que o sistema (121) tem n-2 equações para n incógnitas, dessa forma, é 

comum se impor: 

0 0ng g= =  (123)

Com essa imposição de duas constantes a spline S é chamada de spline natural. 

Com relação à região de extrapolação do conjunto de dados, utilizam-se os três últimos pontos 

(x, f(x)), aos quais se ajusta um polinômio do segundo grau do tipo 2( )f x ax bx= + + c . 

 

Fig. 22 Comportamento de uma spline cúbica a partir de um conjunto de pontos (x, y). 
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5.4.2 Método de Akima 

Em 1970, o matemático japonês Hiroshi Akima introduziu um novo conceito de interpolação. 

O seu método, assim como o método de spline cúbica, utiliza polinômios de grau três entre os 

pontos, porém, ao invés de ser aplicado no conjunto de dados como um todo, é aplicado 

apenas localmente. Dessa forma evita-se o cálculo de um sistema linear de grau n, sendo n é o 

número de pontos (x, y) do conjunto de dados. Diminui-se assim consideravelmente a 

complexidade e o tempo computacional do método, sendo essa uma grande vantagem dessa 

técnica com relação a spline cúbica. 

O princípio do método consiste em obter a inclinação da curva em cada ponto, garantindo-se 

assim a continuidade da primeira e segunda derivadas. Assume-se que a inclinação da curva 

para um dado ponto é dada por cinco pontos, sendo o ponto em questão o ponto central, mais 

dois pontos de cada lado. Utiliza-se um polinômio de grau três entre cada par de pontos (x, y), 

que é obtido através da inclinação da curva nos pontos e de suas coordenadas. 

Dado um conjunto de cinco pontos 1, 2, 3, 4 e 5 em um plano, a inclinação da curva no ponto 

central é dada por: 

( )
( )
4 3 2 2 1 3

4 3 2 1

m m m m m m
t

m m m m
− + −

=
− + −

. 
(124)

Sendo m4, m3, m2, m1 as inclinações das retas dadas pelos seguimentos , , 45
sur

34
sur

23
sur

 e 12
sur

, 

respectivamente. Uma prova mais aprofundada da determinação da inclinação t pode ser vista 

na referência corresponde ao trabalho de Akima (1970). 

A inclinação da curva em 3 depende, então apenas das inclinações de quatro segmentos de 

reta, independentes da largura do intervalo. 

Quando m4 = m3 e m2 = m1, a equação (124) não é suficiente para se determinar t. Nesse caso 

toma-se t como sendo um valor em m2 e m3. O que geralmente é feito é atribuir a t o valor da 

média geométrica desses valores, de forma a se obter uma fórmula geral nesse caso 

específico, ou seja: 
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2 3

2
m mt +

= . 
(125)

Obtendo-se a inclinação da curva para o conjunto de pontos, têm-se quatro condições para se 

determinar o polinômio de grau três, quais sejam: 

1
dy

1y y e t
dx

= =  em x = x1,
(126)

2
dy

2y y e t
dx

= =  em x = x2.
(127)

Utiliza-se então um polinômio da seguinte forma: 

( ) ( ) ( )2 3
0 1 1 2 1 3 1y p p x x p x x p x x= + − + − + − . (128)

Sendo as constantes p0, p1, p2 e p3 são determinadas pelas condições (126) e (127), e dadas 

por: 

0 1p y= , (129)

1 1p t= , (130)

( )
( )

( )

2 1
1 2

2 1
2

2 1

3
2

y y
t t

x x
p

x x

⎡ ⎤−
− −⎢ ⎥−⎣ ⎦=

−
, 

(131)

e 

( )
( )

( )

2 1
1 2

2 1
3 2

2 1

2 y y
t t

x x
p

x x

⎡ ⎤−
+ −⎢ ⎥−⎣ ⎦=

−
. 

(132)

Para se obter a extrapolação da curva, utiliza-se dois pontos extras, de forma que o ponto final 

se torne o central. Assume-se que os três últimos pontos e os outros dois a serem 

determinados estão sobre a curva dada por: 

2
0 1 3 2 3( ) ( )y g g x x g x x= + − + − . (133)

Sendo g0, g1 e g2 são constantes a serem determinadas. 
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Assumindo que: 

 

15 3 4 2 3x x x x x x− = − = − . (134)

Podem-se calcular assim as ordenadas correspondentes aos dois pontos finais a serem 

inseridos, como segue: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1

5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1

y y y y y y y y y y y y
x x x x x x x x x x x x

− − − − − −
− = − = −

− − − − − −
. 

(135)

É possível, portando, se obter o valor das constantes das ordenadas dos pontos inseridos 5 e 6, 

e obter-se assim o polinômio de segunda ordem correspondente à extrapolação da curva. 
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Capítulo 6

 

6. MODELAGEM DE ÍMAS PERMANENTES NO MEF 

6.1 Introdução 

Existem relatos de 3500 anos atrás que em uma determinada região da Ásia menor conhecida 

como Magnésia apresentava alguns materiais com características peculiares, eles se atraíam 

entre si e também atraíam ferro, níquel e cobalto. Na Grécia antiga, também, Thales de 

Milleto afirmava que a interação entre a magnetita e o ferro era conhecida desde 600 A.C., 

(Sinnecker, 2000). 

Esse metal peculiar foi então nomeado de magnetita, e desde então é utilizado em uma 

infinidade de aplicações. 

Especialmente na engenharia a utilização de materiais com campo magnético intrínseco 

apresenta grande utilidade e eficiência sendo que dessa forma é possível se eliminar uma 

fonte de corrente e, conseqüentemente, sua respectiva dissipação de energia em forma de 

calor. Dessa maneira os ímãs permanentes apresentam uma grande evolução na construção de 

motores e transformadores, além de outros dispositivos elétricos. 

6.2 Campo coercitivo (Hc) e indução remanente (BBr) 

Existe uma grande diversidade de ímãs permanentes para diversas aplicações e com 

características peculiares, porém a principal característica de um dado ímã é dada pelo seu 

campo coercitivo Hc e pela sua indução remanente BBr. A  representa a curva de 

desmagnetização (relação entre H

Fig. 23

c e BrB ) para um ímã permanente linear, (Bastos; Sadowski, 

2003). 
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H 

B 

Hc 

Br 

 

Fig. 23 Curva de desmagnetização para um ímã permanente linear. 

 

O campo remanente BBr representa a magnetização residual apresentada pelo material, 

enquanto o campo coercitivo Hc representa a indução necessária (em sentido oposto ao de 

magnetização), para anular o campo residual presente no magneto. Então, a partir desses dois 

parâmetros é possível se determinar se um ímã é “forte” ou “fraco”. 

Outra característica muito importante que também deve ser levada em conta é a temperatura, 

visto que as propriedades magnéticas microscópicas intrínsecas ao material variam com 

relação a esse fator. Assim, a temperatura também afeta a magnetização. 

6.3 Principais tipos de ímãs 

Dentre os principais tipos de ímãs permanentes existentes estão os de terras-raras, os 

cerâmicos e os metálicos. 

6.3.1 Terras-raras 

Os principais tipos de ímãs de terras raras são o Neodímio Ferro Boro (NdFeB) e o Samário 

Cobalto (SmCo) e são os mais modernos atualmente.  
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O NdFeB apresenta as melhores propriedades dentre todos os ímãs e surgiu na década de 80 

através de um processo de produção conhecido como resfriamento rápido (melt spinning), 

porém apresenta uma menor resistência a aumento de temperatura quando comparado ao 

SmCo (Mieko; 1992). 

Já o SmCo está presente no mercado desde a década de 60, e são produzidos processando-se 

ligas pulverizadas e em seguida sintetizado-as em altas temperaturas. O elevado preço é um 

empecilho para este tipo de material, (Mieko; 1992). 

6.3.2 Ferrites 

Também são conhecidos como ímãs cerâmicos e estão presentes no mercado desde a década 

de 40. Apresenta a vantagem de possuírem o menor custo atualmente. 

São produzidos através da prensagem de ferrites submetidas a um forte campo magnético, e 

apresentam um forte campo coercivo e baixa indução remanescente, (Mieko; 1992). 

6.3.3 Alnicos 

São produzidos a partir de ligas de alumínio, níquel, cobalto e ferro (AlNiCo), apresentam a 

característica de alta indução remanente e baixo campo coercitivo e estão presentes no 

mercado desde a década de 30. 

6.4 Modelagem pelo MEF 

Para a formulação de ímãs permanentes pelo MEF supões agora que a relação constitutiva 

dada pela equação (7) é dada por: 

rB H Bμ= + . (136)

Onde BBr representa a indução residual presente no ímã permanente, e deve agora ser 

considerada na formulação do MEF. 

A indução remanente BBr está relacionada ao campo coercitivo Hc segundo a relação  a 

seguir: 

(137)
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r cB Hμ= − . (137)

Em (79) μ representa a permeabilidade magnética do meio. 

Essa aproximação é relativamente boa para ímãs do tipo SmCo e NdFeB (Bastos; Sadowski, 

2003). 

Escrevendo (136) em termos de H e aplicando (4): 

( )1
rB B

μ
∇× −  

(138)

Como para um ímã permanente a densidade de corrente J é igual a zero, tem-se então: 

1 1 0rA B
μ μ

∇× − ∇× = . 
(139)

O primeiro termo de (139) foi calculado na seção 3.5.2 e conduz ao sistema dado por (44).  

Escrevendo o segundo termo de (139) em função de seus componentes vetoriais tem-se o 

componente na direção z dado por: 

1 r r
r

B y BB
x y

x
μ μ μ

⎛ ⎞ ⎛∂ ∂
∇× = −⎜ ⎟ ⎜∂ ∂⎝ ⎠ ⎝

⎞
⎟
⎠

. 
(140)

Que pode ser escrito como: 

. e
rB∇ . (141)

Em que BBr
e se escreve como: 

e r r
r

B y B xB i j
μ μ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. 

(142)

Da mesma maneira que em (33),aplica-se o método de Galerkin em (141) e chega-se a: 

( ).
e

e e
l rW B d

Ω

∇ Ω∫∫ . 
(143)

Utilizando o teorema da divergência na equação (143), chega-se a: 
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. .
e

e e
l r l rN B d N B dS

Γ Ω

Γ − ∇∫ ∫∫  
(144)

Em que o primeiro termo corresponde à fronteira do domínio, e este termo deve ser 

computado apenas se a região de ímã permanente estiver sobre esta fronteira. 

O segundo termo de (144) é o termo correspondente à excitação do problema, não 

dependendo de A, e é dado por: 

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1.
e

r r
r e

r r
r

r r

b c b B y c B x
B y

b c d b B y c B x
B x

b c b B y c B x
μ μ

Ω

−⎡ ⎤ ⎡
⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢Ω = −⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢−Δ ⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ −⎣ ⎦ ⎣

∫∫
⎤
⎥
⎥
⎥⎦

. 

(145)
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Capítulo 7

 

7. DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

7.1 Modelagem da curva de magnetização 

Uma das grandes vantagens presentes na LMAGLIB com relação a outros softwares de 

elementos finitos está presente no módulo materials, onde estão implementadas diversas 

técnicas para a modelagem da não linearidade em materiais ferromagnéticos. Este módulo é 

utilizado pelo módulo formulation e assembler em conjunto de forma a levar em conta a não 

linearidade na formulação do problema e na construção da matriz global do sistema de 

equações. 

A figura a seguir mostra a estrutura de classes presente dentro deste módulo e cada tipo de 

modelagem da não linearidade da curva de magnetização. 

Fig. 24 Diagrama de classes correspondentes aos modelos de curva de magnetização presentes na 
LMAGLIB. 

 

Pela Fig. 24 nota-se que os tipos de modelagem são divididos em dois grupos básicos: 

analíticos e interpoladores. Conforme mencionado no capítulo 5 os modelos analíticos 

possuem uma única função que deve ser ajustada por meio de constantes próprias de cada 

modelo para contemplar o melhor ajuste à curva dada. Os modelos interpoladores aplicam 

uma função para cada par ordenado (x, y) de pontos da curva de magnetização. 
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7.1.1 A classe Magnetization Curve 

A classe Magnetization Curve é a classe mãe dos dois tipos possíveis de modelagem de 

magnetização: interpolação e analítica. 

Por ser a classe superior a todas as classes correspondentes aos modelos de magnetização, 

possui a característica de ser abstrata, ou seja, não se pode instanciar um objeto diretamente 

da classe Magnetization Curve, e os métodos declarados virtuais devem ser sobrecarregados a 

todas as suas classes filhas. 

 

Fig. 25 Parâmetros e métodos presentes na classe Magnetization Curve. 

 

A Fig. 25 representa um diagrama UML correspondente apenas à classe Magnetization Curve, 

onde podem ser vistos seus atributos e funções membro. 

Os argumentos X e Y correspondem a pontos referentes à curva de magnetização (B e H), np 

corresponde ao número de pontos dados para uma dada curva e Axis o número de direções de 

anisotropia presentes na formulação. Por exemplo, para um dado problema onde existe a 

característica isotrópica do material, Axis = 1. 

Os métodos declarados virtuais e que devem ser sobrecarregados nas classes dependentes da 

classe Magnetization Curve são: getValue() (retorna o valor de ν em função de B²), 
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getdValue() (retorna o valor de dν/dB² em função de B²), getModelType() (retorna o modelo 

de curva utilizado) e clone() (retorna um objeto do tipo Magnetization Curve). 

7.1.2 As classes Interpolation e Analytic 

As classes Interpolation e Analytic são classes filhas diretamente ligadas à classe 

Magnetization Curve, que distinguem o tipo de modelo de magnetização a ser aplicado em um 

determinado problema. Dessa forma as classes relativas aos modelos de interpolação (Cubic 

Spline e Akima) são filhas da classe Interpolation e as classes relativas aos modelos analíticos 

(SimpleAnalyticI, Marrocco e Exponential) são filhas da classe Analytic. 

O diagrama UML referente às classes Interpolation e Analytic pode ser visualizado na Fig. 

26. 

+Analytic()
+~Analytic()
+calcCoefs()
+getValue()
+getdValue()
+getModelType()
+clone()

materials::Analytic

+Interpolation()
+Interpolation()
+~Interpolation()
+getValue()
+getdValue()
+getModelType()
+setXValues()
+setYValues()
+getXValues()
+getYValues()
+setNumPoints()
+getNumPoints()
+clone()

mathematics::Interpolation

 

Fig. 26 Diagrama de classes UML correspondente às classes Analytic e Interpolation.  

 

7.2 Métodos de resolução de sistemas não lineares 

O módulo solvers presente na biblioteca LMAGLIB também é outra grande vantagem com 

relação a outros softwares de elementos finitos, devido à diversidade de métodos para a 

resolução de sistemas de equações que dispõe. Estão implementados métodos diretos, 

iterativos, pré-condicionadores e métodos de resolução de sistemas não lineares. 
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O diagrama UML correspondente aos métodos de resolução de sistemas lineares e não 

lineares utilizados neste trabalho podem ser visualizados na Fig. 27. 

solvers::Solver

solvers::LinearSolver solvers::NonLinearSolver

solvers::SuccessiveApproximationsolvers::NewtonRaphson

solvers::NRBrentMethodsolvers::NRLineSearch

solvers::DirectSolver

solvers::LUDecomposition

solvers::CG

solvers::ICCG

solvers::WaveletAMG

solvers::Preconditioner

BiCGBiCGSTAB

Fig. 27 Diagrama de classes correspondentes aos principais métodos de resolução de sistemas lineares 
e não lineares presentes na LMAGLIB. 

 

O módulo solver presente na LMAGLIB é divido em duas partes principais, que se referem ao 

tipo de sistema a ser resolvido: linear ou não linear. 

A classe Linear Solver referencia os métodos a serem utilizados na resolução de sistemas 

lineares, tais como decomposição LU e ICCG, e a classe Non Linear Solver os métodos de 

resolução de sistemas não lineares. As classes filhas da classe Non Linear Solver são as 

classes Newton Raphson, Successiv eAproximation, NR Line Search e NR Brent Method, 

relativas aos métodos descritos na seção 4.2. 

Os atributos necessários e métodos presentes em um objeto do tipo Non Linear Solver podem 

ser visualizados no diagrama UML dado na figura a seguir: 

 

Fig. 28 Diagrama UML referente à classe Non Linear Solver, onde podem ser visualizados os atributos 
e métodos presentes nesta classe. 
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7.3 Tratamento de ímãs permanentes 

O tratamento de ímãs permanentes presente na LMAGLIB está localizado no módulo 

materials e utiliza um atributo que faz referencia à classe Permanent Magnet para determinar 

se existe ou não magnetização. O diagrama UML correspondente é dado na Fig. 29. 

materials::MagnetizationCurve

materials::Marrocco

materials::Analytic

materials::SimpleAnalyticI mathematics::Exponential

mathematics::Interpolation

mathematics::Akima mathematics::CubicSpline

Material

PermanentMagnet
LinearCurve

Fig. 29 Diagrama UML referente às classes responsáveis pela propriedade física dos materiais. 

 

Os métodos e atributos presentes nas classes Material e Permanent Magnet são dados com 

mais detalhes na Fig. 30. 

Fig. 30 Diagrama UML referente às classes Material e Permanet Magnet. 
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O atributo Vector<double> M, presente na classe Permanent Magnet corresponde ao vetor 

magnetização M
r

, e é utilizado na classe Material a partir do atributo magnetization, que 

determina a magnetização do material. Os métodos getHc() e getBr() retornam 

respectivamente o campo magnético coercitivo e a indução magnética remanente, presentes 

no material com magnetização M
r

. 

 



88 

 

Capítulo 8

 

8. RESULTADOS 

8.1 Introdução 

Este capítulo tem como objetivo mostrar os resultados obtidos através da aplicação das curvas 

de magnetização estudadas no capítulo 5, e sua adequação aos diversos trechos, ou seja, no 

início da curva, “joelho” e saturação. Dessa forma pretende-se obter para cada caso a melhor 

modelagem de forma a se conseguir convergência e no menor número de iterações possível. 

Também são analisados os resultados dos métodos não lineares apresentados no capítulo 4, 

com ênfase especial no método de Newton-Raphson e Newton-Raphson utilizando o fator de 

relaxação, visto ser a técnica mais utilizada para o tratamento da não linearidade e com 

convergência em menor número de iterações. Foram contempladas também diversas técnicas 

de resolução de sistemas lineares associadas ao método de Newton-Raphson. 

Um exemplo de aplicação de ímãs permanentes também é apresentado e comparado ao 

resultado obtido analiticamente. 

Os casos testes utilizados foram descritos de maneira breve no capítulo 1.3 e compreendem a 

um núcleo ferromagnético com um entreferro, um motor de relutância chaveado, e um 

circuito magnético utilizando ímãs permanentes, limitado ao âmbito da magnetostática. 

Todos os exemplos abordados foram discretizados em elementos triangulares de 1ª ordem, a 

menos de menção em contrário. 

As características do processador utilizado e memória do sistema para todas as simulações são 

dadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 Características do processador e do sistema utilizado para todas as simulações. 

Processador Sistema 

AMD Athlon (TM) MP 1800 +1,53GHz 1024Mb RAM – WinXP 

 

8.2 Modelagem do material ferromagnético 

8.2.1 Aço carbono S45C 

O aço carbono S45C é um material muito utilizado na confecção de transformadores e 

núcleos ferromagnéticos devido a sua excelente propriedade magnética, fator esse relevante 

para estes tipos de dispositivos. Foi esse o material utilizado nas simulações do eletroímã e do 

núcleo ferromagnético. 

Os pontos experimentais referentes ao aço carbono S45C (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 

2005), são dados na tabela a seguir: 
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Tabela 2 Pontos experimentais da curva de magnetização do aço carbono S45C. 

ponto B(T) H(A/m) ponto B(T) H(A/m) 

0 0 0 17 1,417 4880 

1 0,109 520 18 1,446 5203 

2 0,235 731 19 1,474 5539 

3 0,378 944 20 1,642 8661 

4 0,520 1151 21 1,746 12000 

5 0,653 1378 22 1,814 15301 

6 0,773 1617 23 1,862 18706 

7 0,880 1860 24 1,900 22094 

8 0,972 2137 25 1,929 25461 

9 1,000 2418 26 1,953 28818 

10 1,118 2700 27 1,974 32212 

11 1,177 3000 28 1,990 35673 

12 1,230 3300 29 2,004 39001 

13 1,274 3614 30 2,017 42400 

14 1,316 3923 31 2,028 45793 

15 1,354 4240 32 2,039 49171 

16 1,388 4564 33 2,048 52489 

 

Os modelos matemáticos de curva de magnetização aplicados aos pontos experimentais 

foram: o modelo de O’Connor, modelo de Marrocco, exponencial, spline cúbica e modelo de 

Akima. 
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8.2.1.1 Modelo de O’Connor 

Os coeficientes para o modelo de O’Connor (analítico simples), foram obtidos através do 

método dos mínimos quadrados e resultaram: μr0 = 500, Js = 2,0 e α = 0,5. Com este ajuste, 

foram obtidas as curvas ν(B2) e dν/dB2(B2). As Fig. 31 e Fig. 32 ilustram o ajuste aos pontos 

experimentais da curva curva ν(B2) e a região de extrapolação, e a Fig. 33 ilustra a curva 

dν/dB2(B2). 
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Fig. 31 Ajuste do modelo de O’Connor para a curva ν(B2) aos pontos experimentais para o aço S45C. 
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Fig. 32 Região de extrapolação da curva da Fig. 31. 
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Fig. 33 Curva dν/dB2(B2) obtida para o aço carbono S45C, utilizando o modelo de O’Connor. 
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O erro relativo, obtido para cada ponto com relação aos dados experimentais da Tabela 2 é 

dado na Fig. 34. 
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Fig. 34 Erro relativo aos dados experimentais da curva ν(B2) obtido com o modelo de O’Connor. 

A partir do gráfico da Fig. 34 verifica-se um maior erro para os pontos iniciais da curva, e 

apresenta um em menor desvio para os pontos intermediários e finais da curva, com relação 

aos pontos experimentais. 

Com relação ao modelo de O’Connor, verifica-se que para valores próximos de zero e para 

valores próximos à região de saturação para a curva ν(B2), o erro relativo é maior do que para 

a região intermediária da curva. 

8.2.1.2 Modelo de Marrocco 

Através do ajuste pelo método dos mínimos quadrados para o modelo de Marrocco foram 

obtidos os seguintes coeficientes: ε = 0,0029; C = 8,99; α = 3,51 e τ = 47000. 

As Fig. 35 e Fig. 36 ilustram o ajuste da curva ν(B2) aos pontos experimentais e região de 

extrapolação, respectivamente. A curvas Fig. 37 ilustra a curva dν/dB2(B2). 
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Fig. 35 Ajuste do modelode Marrocco para a curva ν(B2) aos pontos experimentais para o aço S45C. 
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Fig. 36 Região de extrapolação da curva da Fig. 35. 
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Fig. 37 Curva dν/dB2(B2) obtida para o aço carbono S45C, utilizando o modelo de Marrocco. 

 

O erro relativo obtido para o modelo de Marrocco, com relação aos pontos experimentais, é 

dado na Fig. 38. 
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Fig. 38 Erro relativo na curva ν(B2) obtido com o modelo de Marrocco, com relação aos valores 
experimentais. 
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Pode-se verificar a partir da Fig. 38 que o erro relativo para os pontos iniciais da curva, assim 

como no modelo de O’Connor, é elevado. Para pontos intermediários, o modelo de O’Connor 

apresenta um melhor ajuste, porém para pontos próximos da região de saturação o modelo de 

Marrocco possui menores erros relativos. 

8.2.1.3 Modelo Exponencial 

Assim como para o modelo de O’Connor e modelo de Marrocco, as constantes para o modelo 

exponencial foram obtidas através de um ajuste utilizando o método dos mínimos quadrados. 

O ajuste resultou nos seguintes coeficientes: k1 = 9,84696, k2 = 1,84566 e k3 = 3080,78. Os 

resultados para as curvas ν(B2), sua derivada e erro relativo são dadas nas Fig. 40, Fig. 41 e 

Fig. 42. 

As Fig. 39 e Fig. 40 ilustram o ajuste da curva ν(B2) aos pontos experimentais e a região de 

extrapolação, respectivamente. A Fig. 41 ilustra a curva dν/dB²(B²). 
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Fig. 39 Ajuste do modelo de Marrocco para a curva ν(B2) aos pontos experimentais para o aço S45C. 
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Fig. 40 Região de extrapolação da curva da Fig. 39. 
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Fig. 41 Curva dν/dB2(B2) obtida para o aço carbono S45C, utilizando o modelo de exponencial. 
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Fig. 42 Erro relativo obtido para o modelo exponencial. 

 

Verifica-se que o modelo exponencial se ajusta muito bem à curva, como comprovam seus 

baixos erros relativos quando comparados ao modelo de O’Connor e a o modelo de Marrocco. 

Entretanto os valores obtidos pelo modelo exponencial começam a crescer de forma muito 

acentuada, acarretando em problemas de convergência para valores elevados de H. 

8.2.1.4 Spline cúbica 

Diferentemente dos modelos anteriores, a spline cúbica ajusta um polinômio de terceiro grau 

a cada par (x, y) dos pontos experimentais, como visto no capítulo 5.4.1. Dessa forma se 

obtém uma curva que contempla todos os pontos experimentais. Os resultados da aplicação 

desse modelo aos pontos experimentais da Tabela 2 são apresentados nas Fig. 43 (a) e (b). 
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Fig. 43 Ajuste de spline cúbica para as curvas (a) ν(B2), e (b) dν/dB2(B2), aos pontos experimentais do 
aço S45C. 

 

Nota-se um ajuste exato a cada ponto experimental por parte da spline cúbica, fato este já 

esperado devido às propriedades desse método. No entanto, para a curva dν/dB²(B²) verifica-

se uma grande oscilação na região inicial da curva, uma vez que a derivada possui valores 

negativos devido aos erros experimentais na obtenção dos pontos B H× . Este fato impede a 

aplicação deste método na modelagem da curva ν(B²), quando se utiliza o método de Newton-

Raphson, sendo necessário um ajuste aos pontos de forma que a curva dν/dB²(B²) possua 

valore positivo para qualquer ponto. 

A fim de contornar este problema substituíram-se os 17 pontos da indução magnética B 

iniciais da Tabela 2 por valores obtidos do modelo exponencial para os respectivos campos H, 

e em seguida aplicou-se a spline cúbica. As Fig. 44 e Fig. 45 ilustram o ajuste da curva ν(B²) 

aos pontos experimentais e região de extrapolação, respectivamente. A Fig. 46 ilustra a curva 

dν/dB²(B²). 
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Fig. 44 Ajuste de spline cúbica para a curva ν(B2), substituindo-se os 17 primeiros pontos 
experimentais de B por valores calculados pela fórmula exponencial. 
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Fig. 45 Região de extrapolação da curva da Fig. 44. 
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Fig. 46 Curva dν/dB2(B2) derivada da curva da Fig. 45. 

 

8.2.1.5 Akima 

Da mesma maneira que a interpolação por spline cúbica, o método de Akima ajusta 

polinômios cúbicos entre cada par (x, y) de pontos da curva experimental, como visto no 

capítulo 5.4.2.As curva ν(B2) e dν/dB²(B²) obtidas através do método de Akima são dadas nas 

Fig. 47 (a) e (b). 
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Fig. 47 Ajuste do modelo de Akima para as curvas (a) ν(B2) e (b) dν/dB2(B2) aos pontos experimentais 
do aço S45C. 

 

De maneira similar ao caso ocorrido para a spline cúbica, o método de Akima quando 

aplicado aos pontos experimentais do aço S45C apresenta valores negativos pra a derivada, 

impossibilitando a convergência quando se aplica o método de Newton-Raphson. Dessa 

forma utilizou-se o mesmo artifício utilizado para a interpolação por spline cúbica,: 

substituem-se os 17 pontos da indução magnética B iniciais da Tabela 2 por valores obtidos 

pelo modelo exponencial para os respectivos campos H. As Fig. 48 e Fig. 49 ilustram o ajuste 

da curva ν(B2) aos pontos experimentais, e região de extrapolação respectivamente. A Fig. 50 

ilustra a curva dν/dB2(B2). 
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Fig. 48 Ajuste do método de Akima para a curva ν(B2) com os primeiros 17 pontos experimentais 
substituídos por valores calculados pela fórmula exponencial. 
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Fig. 49 Ajuste do método de Akima para a curva ν(B2) com os primeiros 17 pontos experimentais 
substituídos por valores calculados pela fórmula exponencial. 
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Fig. 50 Derivada da curva ν(B2) da Fig. 49. 

 

8.2.2 Aço carbono S1008 

O aço carbono S1008 apresenta uma porcentagem de 8% de carbono em sua constituição, o 

que o torna uma excelente material para uso em dispositivos elétricos, principalmente em 

motores elétricos, devido ao seu baixo custo, excelente resistência física e características 

magnéticas interessantes. 

Os valores experimentais da curva de magnetização do aço S1008 (Maxwell2D, 2002), são 

dados na Tabela 3. 
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Tabela 3 Pontos experimentais correspondentes à curva de magnetização para o aço S1008. 

ponto B(T) H(A/m) 

0 0,8654 318,3 

1 1,1106 477,5 

2 1,2458 636,6 

3 1,331 795,8 

4 1,5 1591,5 

5 1,6 3183,1 

6 1,683 4774,6 

7 1,741 6366,2 

8 1,78 7957,7 

9 1,905 15915 

10 2,025 31831 

11 2,085 47746,5 

12 2,13 63662 

13 2,165 79577,5 

14 2,28 159155 

15 2,485 318310 

16 2,585 397887 

 

Todos os métodos de modelagem da curva B(H) apresentados foram aplicados ao conjunto de 

pontos da Tabela 3. Entretanto, diferentemente dos pontos da Tabela 2, não foi necessário 

artifício algum para a aplicação dos métodos de Akima e spline cúbica, pois as curvas de 

derivadas não produziram derivadas negativas. 

Os resultados para todos os métodos são apresentados a seguir. 
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8.2.2.1 Modelo de O’Connor 

Os coeficientes obtidos para o modelo de O’Connor (analítico simples), através do método 

dos mínimos quadrados foram:: μr0 = 2500, Js = 2,063 e α = 0,99. As Fig. 51e Fig. 52 

ilustram o ajuste da curva ν(B2) aos pontos experimentais e região de extrapolação 

respectivamente. As Fig. 53 e Fig. 54 ilustram a curva dν/dB2(B2) e erro relativo, 

respectivamente. 
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Fig. 51 Ajuste do modelo de O’Connor para a curva ν(B2), aos pontos experimentais do aço S1008. 
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Fig. 52 Região de extrapolação da curva da Fig. 51. 
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Fig. 53 Derivada da curva da Fig. 52. 
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Fig. 54 Erro relativo aos pontos experimentais obtido com o modelo de O’Connor, para o aço carbono 
S1008. 

 

Analisando o gráfico da Fig. 54 nota-se uma oscilação do erro relativo para os pontos iniciais 

e intermediários e um melhor ajuste com os coeficientes obtidos para os pontos na região de 

saturação da curva. 

8.2.2.2 Modelo de Marrocco 

Através do ajuste pelo método dos mínimos quadrados para o modelo de Marrocco foram 

obtidos os seguintes coeficientes: ε = 0; C = 0,8; α = 4,011 e τ = 10000. 

As Fig. 55 e Fig. 56 ilustram o ajuste da curva ν(B2) aos pontos experimentais e região de 

extrapolação, respectivamente. As Fig. 57 e Fig. 58 ilustram a curva dν/dB2(B2) e erro 

relativo, respectivamente. 

 



109 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4 5 6 7

10³

B²(T²)

ν(
m

/H
)

Marrocco
Experimental

 

Fig. 55 Ajuste do modelo de Marrocco para a curva ν(B2), para os pontos experimentais do aço S1008. 
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Fig. 56 Região de extrapolação da curva da Fig. 55. 
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Fig. 57 Derivada da curva da Fig. 56. 
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Fig. 58 Erro relativo aos valores experimentais com o modelo de Marrocco, para o aço carbono S1008. 
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Verifica-se que o erro relativo para o modelo de Marrocco dado na Fig. 58 é elevado para os 

pontos iniciais e decresce gradativamente a medida que se aproxima da saturação, semelhante 

ao modelo de O’Connor. 

8.2.2.3 Modelo exponencial 

Assim como para o modelo de O’Connor e modelo de Marrocco, as constantes para o modelo 

exponencial foram obtidas através de um ajuste utilizando o método dos mínimos quadrados. 

O ajuste resultou nos seguintes coeficientes: k1 = 8,015, k2 = 1,7 e k3 = 367,8. 

As Fig. 59 e Fig. 60 ilustram o ajuste da curva ν(B2) aos pontos experimentais e região de 

extrapolação, respectivamente. As Fig. 61 e Fig. 62 ilustram a curva dν/dB2(B2) e erro 

relativo, respectivamente. 
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Fig. 59 Ajuste do modelo exponencial para a curva ν(B2), para os pontos experimentais do aço S1008. 
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Fig. 60 Região de extrapolação da curva da Fig. 59. 
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Fig. 61 Derivada da curva da Fig. 60. 
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Fig. 62 Erro relativo aos pontos experimentais para o modelo exponencial, para o aço carbono S1008. 

 

Analisando o gráfico da Fig. 62 nota-se um bom ajuste para os pontos iniciais e 

intermediários da curva de magnetização, porém um grande desvio para os pontos 

correspondentes a saturação da curva. Isso se deve ao fato de no modelo exponencial, os 

valores de H crescerem muito rapidamente na região de saturação. 

8.2.2.4 Spline cúbica 

O ajuste por spline cúbica permite um erro relativo igual a zero para os pontos experimentais, 

tendo em vista a definição de spline. Dessa forma, a interpolação realizada para os pontos 

experimentais do aço S1008, para as curvas ν(B2) e região de extrapolação resultam nas 

curvas apresentadas nas Fig. 63 e Fig. 64. A Fig. 65 ilustra a curva dν(B2)/dB2. 
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Fig. 63 Ajuste de spline cúbica da curva ν(B2), para os pontos experimentais do aço S1008. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 5 10 15

10³

B²(T²)

ν(
m

/H
)

CubicSpline
Experimental

 

Fig. 64 Região de extrapolação da curva da Fig. 63. 
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Fig. 65 Curva obtida para dν/dB2(B2), utilizando-se spline cúbica. 

 

Observa-se pela Fig. 65 que os pontos experimentais BxH do aço S10008C não produziram 

derivadas negativas. Sendo assim, nenhum ajuste adicional foi necessário para ν(B2) e sua 

derivada. 

8.2.2.5 Akima 

O ajuste feito pelo método de Akima para ν(B2) e região de extrapolação pode ser visualizado 

nas Fig. 66 e Fig. 67. A Fig. 68 ilustra a curva dν(B2)/dB2. 
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Fig. 66 Ajuste do método de Akima de curva ν(B2), com os pontos experimentais do aço S1008. 
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Fig. 67 Região de extrapolação da curva da Fig. 66. 
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Fig. 68 Derivada da curva da Fig. 67. 

 

Como no caso da spline, nenhum ajuste adicional foi necessário, uma vez que não se produza 

nenhuma derivada negativa. 

8.3 Eletroímã 

8.3.1 Descrição 

O primeiro caso teste proposto corresponde a um eletroímã composto de núcleo 

ferromagnético fixo, bobina de cobre e armadura móvel de material ferromagnético. O 

conjunto é ilustrado na Fig. 69 (a) com dados dimensionais Na Fig. 69 (b) são destacadas as 

diferentes regiões magnéticas, quais sejam: verde – núcleo ferromagnético (aço S45C); 

vermelho – bobina de cobre excitada com densidade de corrente, com μ = μo; branco – vácuo 

(μ = μo). 
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(a) (b) 

Fig. 69 Dados dimensionais do eletroímã (a) e regiões utilizadas na simulação (b) (verde – núcleo 
ferromagnético; vermelho – bobina; branco – vácuo). 

 

A malha de elementos finitos utilizada foi gerada utilizando-se o algoritmo de Delaunay e 

pode ser vista na Fig. 70. As características da malha são dadas na Tabela 4, a seguir: 

Tabela 4 Características da malha de elementos finitos gerada pelo algoritmo de Delaunay para a 
geometria da Fig. 69. 

Elementos 2446 

nós 1244 
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Fig. 70 Malha de elementos finitos do eletroímã. 

 

8.3.2 Testes da modelagem B(H) e resultados numéricos 

Foram utilizados três valores de correntes de excitação distintas de modo a se obter valores de 

magnetização nas regiões inicial, intermediária e de saturação da curva de magnetização do 

material. Verificou-se o número de iterações necessárias para se alcançar a convergência para 

cada modelo proposto de curva ν(B²), bem como tempo de processamento. Como métodos de 

resolução do sistema de equações algébricas lineares foram utilizados os métodos ICCG, que 

corresponde a um método iterativo, com critério de parada tol = 10-6, e SuperLU que 

corresponde a um método direto. 

Utilizou-se também como critério de parada para o método de Newton-Raphson a tolerância 

de 10-4, e 10-2 para o método das aproximações sucessivas e número máximo de 100 iterações. 

Os resultados utilizando o método de Newton-Raphson clássico são dados na Tabela 5. 
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Tabela 5 Características de desempenho dos váris métodos de modelagem de curva de magnetização 
no método de Newton-Raphson clássico. 

NI(Ae) \ 
J(Ae/mm²) 

400 \ 2 1000 \ 5 20000 \ 100 

ICCG SuperLU ICCG SuperLU ICCG SuperLU Modelo\Solver 

iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) 

SimpleAnalyticI 6 4,7 6 5,9 9 7,2 9 8,8 100 79,4 100 87,9 

Marrocco 2 1,7 2 1,9 2 1,7 2 2,0 100 80,1 100 88,9 

Exponential 2 1,6 2 1,9 2 1,6 2 2,1 - - - - 

CubicSpline 2 1,8 2 2,4 2 1,8 2 2,5 100 86,9 100 95,3 

Akima 2 1,7 2 1,9 2 1,7 2 2,1 100 84,7 100 90,5 

 

Analisando-se a Tabela 5, verifica-se um pequeno número de iterações para se alcançar a 

convergência, que cresce à medida que se aproxima da região de saturação da curva. com 

f.m.m = 20000A.e de número máximo de iterações é alcançado antes da convergência, para 

todos os modelos. 

Com o método de O’Connor, nota-se um maior número de iterações para convergência, fator 

esse que se deve ao fato de oscilações na região de saturação da curva dν/dB². 

Com relação à utilização dos métodos ICCG e SuperLU, percebe-se um maior tempo de 

computação para o método direto, porém utilizando-se o SuperLU a solução obtida é a 

solução “real” do sistema. 

 A figura a seguir mostra a título de ilustração o mapa de cores da indução magnética no 

eletroímã para NI = 20.000A.e. 
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(T) 

Fig. 71 Indução magnética no eletroímã com NI = 20.000A.e. 

 

Uma comparação entre as diversas variantes do método de Newton-Raphson clássico, com 

fator de relaxação α = 1, busca linear – NR-LineSearch e minimização da norma do resíduo 

utilizando o método de Brent – NR-BrentMethod é apresentada na Tabela 6. Foi feita uma 

comparação entre o número de iterações de cada método e tempo de processamento utilizando 

SuperLU como solver linear, com NI = 1000A.e. O modelo de curva de magnetização adotado 

para esta comparação foi o modelo de O’Connor. 
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Tabela 6 Comparação entre as variantes do método de Newton-Raphson ( NI = 1000A.e, utilizando 
modelo de O’Connor). 

Método Nº iterações – tempo(s) 

NRTradicional 5 – 8,812 

NRLineSearch 5 – 9,719 

NRBrentMethod 5 – 10,282 

 

Segundo a Tabela 6 nota-se que não há melhora com relação ao número de iterações quando 

se aplica a otimização do fator de relaxação devido ao fato do valor ótimo ser 

aproximadamente um (α = 1), para todas as iterações, conforme mostrado na Fig. 72. 

Entretanto verifica-se uma melhora de desempenho utilizando-se elementos de segunda 

ordem, quando se obtém a convergência desejada em 2 iterações com t = 8,9s. 

Com relação ao tempo de processamento é observado um pior pois foi necessário um maior 

número de passos efetuados pelos métodos NR-LineSearch e NR-BrentMethod, com relação 

ao método NR-Tradicional. 

Pode-se verificar pela Fig. 72 que o método das aproximações sucessivas possui um 

desempenho bem inferior quando comparado ao método de Newton-Raphson para este 

problema, convergindo em 100 iterações no tempo de t = 44,1s. 

A figura a seguir dá o logaritmo decimal (log) da tolerância e o fator de relaxação ótimo 

obtido por cada método em cada iteração, utilizando-se o modelo de O’Connor. 
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Fig. 72 Evolução das iterações dos métodos de Newton-Raphson em função da tolerância (a) e fator de 
relaxação (b) na simulação do eletroímã. 

 

A Fig. 73 exibe um traçado das linhas de campo magnético obtidas da simulação do 

eletroímã. 
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Fig. 73 Linhas equipotenciais de B obtidas com NI = 1000A.e, com o modelo de O’Connor de curva 
de magnetização. 

 

8.4 Núcleo ferromagnético 

8.4.1 Características dimensionais 

O segundo caso teste corresponde a um núcleo ferromagnético (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 

2005), com um pequeno entreferro. O material do núcleo é o aço . 
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A Fig. 74 (a) e (b) mostra um desenho esquemático com as dimensões e regiões físicas de 

metade do núcleo ferromagnético simulado, em que se explora a simetria do mesmo. 

(a) (b) 

  

Fig. 74 Núcleo ferromagnético (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005). (a) Dados dimensionais e (b) 
regiões de simulação. 

 

Nota-se a presença de um entreferro de 1 mm de dimensão, fato este que gera uma transição 

entre uma região de baixa relutividade e uma de alta relutividade. 

A região em vermelho da Fig. 74 (b) corresponde à região com densidade de corrente (μbob = 

μo), a região verde ao aço S45C e a região branca refere-se ao ar. 

As características da malha de elementos finitos gerada através do algoritmo de Delaunay são 

dadas na Tabela 7. 

Tabela 7 Características da malha gerada pelo algoritmo de Delaunay para a geometria da Fig. 74. 

Elementos 6080 

Nós 3104 
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Fig. 75 Malha de elementos finitos para o núcleo ferromagnético com entreferro. 

 

8.4.2 Testes da modelagem B(H) e resultados numéricos 

Assim como no caso do eletroímã, variou-se o modelo de curva de magnetização e verificou-

se o número de iterações e o tempo de processamento necessário para alcançar a 

convergência. Os resultados são apresentados na Tabela 8. 

Também foram realizadas comparações utilizando um método direto (SuperLU) e um método 

iterativo (ICCG), com critério de parada tol = 10-6. 

O critério de parada adotado para o método de Newton-Raphson é tol = 10-3, e número 

máximo de iterações igual a 100. 
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Tabela 8 Resultados obtidos variando-se a corrente e o modelo da curva de magnetização para o 
método de Newton-Raphson. 

NI(Ae) \ 
J(Ae/mm²) 

60 \ 3,75 100 \ 6,25 800 \ 50 

ICCG SuperLU ICCG SuperLU ICCG SuperLU Modelo\Solver 

iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) 

SimpleAnalyticI 9 22,0 9 23,3 12 29,4 12 34,1 19 46,8 19 57,7 

Marrocco 4 7,7 4 7,8 6 15,6 6 16,6 61 158,5 61 164,5 

Exponential 2 4,9 2 5,25 4 7,5 4 8,1 - - - - 

CubicSpline 2 5,0 2 4,9 4 10,0 4 10,1 40 100,8 61 152,6 

Akima 2 4,8 2 4,9 4 9,7 4 10,5 40 98,3 61 153,6 

 

Nota-se que para o modelo de O’Connor existe a necessidade de um número maior de 

iterações e consequentemente mais tempo de processamento para alcançar a convergência 

com baixas correntes. No entanto para correntes elevadas o modelo se mostra mais eficiente 

do que os demais. 

O modelo de Marrocco se mostra ineficiente para correntes elevadas, devido ao fato de 

crescer quadraticamente para correntes elevadas, necessitando de um grande número de 

iterações para atingir a convergência. 

Assim como o modelo de Marrocco, o modelo exponencial também apresenta ineficiência 

para correntes elevadas, onde sequer apresenta convergência. 

Da mesma forma que para o eletroímã, o método de resolução linear SuperLU apresenta um 

maior tempo de convergência, influindo assim no tempo de computação total do método de 

Newton-Raphson. 

O mapa de cores da indução magnética para com NI = 800A.e, utilizando-se o modelo de 

Marrocco é ilustrado na Fig. 76. 
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(T) 

Fig. 76 Indução magnética para NI = 800A.e no núcleo da Fig. 74. Nota-se a grande variação de 
relutividade magnética na transição entre o núcleo e o entreferro. 

 

Os resultados de desempenho com os métodos de Newton-Raphson, Newton-Raphson com 

busca linear (NR-LineSearch) e Newton-Raphson utilizando aproximações quadráticas 

sucessivas (NR-BrentMethod) são dados na Tabela 9, para uma excitação de NI = 100A.e. 

Tabela 9 Comparação entre as variantes do método de Newton-Raphson com NI = 100A.e e modelo 
de Marrocco. 

Método Nº de iterações – tempo(s)  

NRTradicional 12 – 34,11 

NRLineSearch 7 – 22,094 

NRBrentMethod 8 – 25,969 
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Diferentemente do que ocorreu no eletroímã, a norma quadrática do resíduo tem um mínimo 

diferente de um para cada iteração do método de Newton-Raphson, conforme a mostrado na 

Fig. 77 (a). 

Pôde-se verificar um ganho significativo em número de iterações e em tempo de 

processamento para a resolução do problema utilizando os métodos NR-LineSearch e NR-

BrentMethod, com relação ao NR-Tradicional, e ao NR-Tradicional utilizando elementos de 

segunda ordem. (interpolação quadrática no elemento). 

(a) (b) 
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Fig. 77 Evolução das iterações dos métodos de Newton-Raphson em função do fator de relaxação (a) e 
da tolerância (b) na simulação do núcleo ferromagnético com entreferro com NI = 100A.e e modelo de 

Marrocco.  

 

A Fig. 77 apresenta a evolução das iterações para todas as variantes do método de Newton-

Raphson, bem como para o método das aproximações sucessivas. A Fig. 77 (a) mostra o fator 

de relaxação e a (b) o log da tolerância desejada. Verificou-se que para os métodos NR-

LineSearch e NR-BrentMethod a convergência é atingida em 7 e 8 iterações, respectivamente, 

devido ao fator de relaxação otimizado a cada iteração, enquanto que para o método de 
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Newton-Raphson clássico foram necessárias 12 iterações. Ao se utilizar elementos de segunda 

ordem a convergência foi atingida em 6 iterações, porém com tempo mais elevado (t = 87,9s). 

Assim como para o exemplo do eletroímã estudado na seção anterior, o método das 

aproximações sucessivas teve um desempenho inferior ao método de Newton-Raphson, 

convergindo em 100 iterações em 179,2s. 

As linhas de campo obtidas podem ser visualizadas na Fig. 78. Os resultados conferem com 

os obtidos por Fujirawa (2005). 

Fig. 78 Linhas equipotenciais de indução no núcleo ferromagnético com entreferro ( NI = 100A.e, 
modelo de Marrocco). 
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8.5 Motor de relutância chaveado 

8.5.1 Características construtivas e dimensionais 

O terceiro caso teste utilizado consiste em um motor de relutância chaveado (Abe, 1997). 

Embora seja necessária uma simulação no regime variável no tempo para se estudar este 

dispositivo, será realizada apenas uma simulação magnetostática do mesmo, com intuito de se 

analisar apenas o desempenho numérico das técnicas apresentadas. Isso corresponde a simular 

o motor num determinado instante.  

As características geométricas e dimensionais do motor, bem como o modelo geométrico para 

simulação são mostradas nas Fig. 79 (a) e (b). Os valores dos parâmetros da Fig. 79 (a) são 

dados na Tabela 10. 

(a) (b) 

2 3

14

5 6 

Fig. 79 Dados geométricos do motor de relutância chaveado. 

 

Na Fig. 79 (b) a região verde é composta de material ferromagnético, o aço carbono S1008. A 

região em vermelho corresponde às bobinas. No instante em que o motor foi simulado, apenas 

a bobina 2 encontrava-se excitada. Maiores detalhes deste dispositivo encontram-se em (Abe, 

1997). 
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Tabela 10 Dados dimensionais do motor de relutância chaveado. 

R1 = 5mm �r = 36o 

R2 = 25mm �s = 32o 

R3 = 25,25mm espiras = 150 

R4 = 50mm entreferro = 0,25mm 

R5 = 58mm comprimento do pacote = 50mm 

 

A malha de elementos finitos deste motor é ilustrada na Fig. 80. Seus dados mais relevantes 

são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 Dados da malha de elementos finitos do motor de relutância chaveado. 

Elementos 9920 

nós 5001 
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Fig. 80 Malha de elementos finitos do motor de relutância chaveado. 

 

8.5.2 Resultados numéricos 

Assim como nos casos anteriores, analisou-se o comportamento dos modelos de curvas de 

magnetização com relação a o número de iterações e ao tempo de processamento, bem como 

o comportamento dos métodos ICCG (iterativo, com critério de parada tol = 10-6), e SuperLU 

(direto). 
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O critério de parada para o método de Newton-Raphson é tol = 10-3, e número máximo de 100 

iterações. 

Os resultados numéricos obtidos podem ser visualizados na Tabela 12. 

Tabela 12 Resultados obtidos variando-se a corrente e o modelo da curva de magnetização para o 
método de Newton-Raphson. 

NI(Ae) \ 
J(Ae/mm²) 

61,35 \ 1,00 368,1 \ 6,0 3067,5 \ 50,0 

ICCG SuperLU ICCG SuperLU ICCG SuperLU Modelo\Solver 

iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) iter t(s) 

SimpleAnalyticI 4 25,0 4 21,3 9 54,8 9 54,4 46 255,3 46 307,4 

Marrocco 2 12,3 2 12,1 10 59,2 10 53,7 100 700,3 100 726,6 

Exponential 2 12,2 2 9,9 5 30,2 5 27,3 - - - - 

CubicSpline 4 23,6 4 20,4 12 69,4 12 66,7 61 38,5 61 433,0 

Akima 4 23,0 4 20,9 12 67,5 12 69,7 61 377,3 61 420,3 

 

Nota-se que para o modelo de O’Connor converge em um número maior de iterações para 

baixas correntes, porém apresenta convergência para correntes elevadas, diferentemente dos 

modelos de Marrocco e exponencial. 

Para os modelos interpoladores (spline cúbica e Akima) nota-se uma lenta convergência, 

devido ao fato de grande oscilação na curva dν/dB². 

Nota-se também um maior tempo de processamento necessário para convergência quando se 

utilizou o método de resolução de sistemas lineares ICCG ao invés do SuperLU, contrariando 

os exemplos anteriores. Este fato está relacionado à esparsidade da matriz, que nesse caso não 

é acentuada. Nesse caso apresenta convergência mais lenta. 
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A Fig. 81 mostra o mapa de cores para a indução magnética obtida com NI = 368,1A.e, 

utilizando-se spline cúbica para modelagem da curva ν(B2). Na Fig. 83 é mostrada um esboço 

das linhas de campo (equipotenciais). 

 

(T) 

Fig. 81 Indução magnética no motor de relutância chaveado para NI = 368,1A.e com spline cúbica 
para modelagem da curva ν(B2). 

 

Os resultados de desempenho com os métodos de Newton-Raphson, Newton-Raphson com 

busca linear (NR-LineSearch) e Newton-Raphson utilizando aproximações quadráticas 

sucessivas (NR-BrentMethod) são dados na Tabela 13, para uma excitação de NI = 200A.e. 
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Tabela 13 Comparação entre as variantes do método de Newton-Raphson com NI = 200A.e e modelo 
de Marrocco. 

Método Nº de iterações – tempo(s)  

NRTradicional 4 – 20,4 

NRLineSearch 4 – 32,4 

NRBrentMethod 4 – 33,2 

 

Da mesma foram que para o eletroímã, verifica-se que o número de iterações para os três 

métodos é igual, devido ao fato do fator de relaxação ótimo ser próximo de 1, como pode ser 

visto na Fig. 82. 

Utilizando elementos de segunda ordem, o método de N-R não converge para o motor de 

relutância chaveado. 
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Fig. 82 Evolução das iterações dos métodos de Newton-Raphson em função do fator de relaxação (a) e 
da tolerância (b) na simulação do núcleo ferromagnético com entreferro com NI = 100A.e, utilizando 

spline cúbica. 
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Fig. 83 Linhas de campo no motor de relutância chaveado, com NI= 368,1A.e e spline cúbica para 
ajuste da curva νxB2. 

 

8.6  Estudo do efeito do método de resolução do sistema linear no método de Newton-

Raphson 

De forma a se obter um menor custo computacional para a resolução do problema proposto, 

pode ao invés de aplicar métodos que diminuam o número de iterações do método de Newton-

Raphson, como o NR-LineSearch e o NR-BrentMethod, pode-se aplicar métodos mais 

eficientes de forma que o sistema A.x = b, conforme equação (146), seja resolvido de forma 

mais eficiente. 
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Uma alternativa proposta é a utilização do método wavelet-based multigrid, que tem mostrado 

excelentes performances com relação ao custo computacional, (Pereira; Verardi; Nabeta, 

2006). 

O método wavelet-based multigrid é um pré-condicionador que é aplicado a sistemas 

matriciais e usa métodos de compactação de imagem de forma a diminuir o tamanho de 

matrizes, de forma que a nova matriz obtida após a compactação seja equivalente matriz 

anterior. Dessa forma minimiza o tempo de resolução de sistemas lineares. 

Aplicando-se o método wavelet-based multigrid para as matrizes geradas pelo MEF e em 

seguida aplicando-se um método iterativo para a resolução do sistema (147), para NI = 

368,1A.e obtém-se uma convergência em 9 iterações utilizando-se o método de Newton-

Raphson com fator de relaxação igual a 1, e o modelo de O’Connor para o aço S1008, para 

modelagem da curva ν(B2). 

O impacto final do método de resolução do sistema (148) no método de Newton-Raphson foi 

verificada da seguinte forma: inicialmente variou-se o método linear e verificou-se o número 

de iterações necessárias para sua convergência e tempo de processamento em um passo do 

método N-R.. Assim tem-se o número total de iterações realizadas pelo método linear para 

todas as iterações do N-R., e o tempo total de processamento. 

A Tabela 14 mostra os resultados comparando-se os métodos CG utilizando o wavelet-based 

multigrid como pré-condicionador, ICCG, BiCGSTAB, BiCGSTAB utilizando o wavelet-based 

multigrid como pré-condicionador e BiCGSTAB utilizando Cholesky como pré-

condicionador, para resolução do sistema (149), e o impacto da variação do solver linear no 

método de Newton-Raphson 
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Tabela 14 Impacto da variação do método de resolução do sistema linear no método de Newton-
Raphson. 

Método 
Numérico 

Pré-condicionador Média de 
iterações 

lineares para 
cada passo 

do N.R. 

Total de 
iterações 
lineares 

Tempo(s), 
para 

convergência 
do N.R. 

Tempo 
relativo ao 

linear solver 
mais rápido 

CG Wavelet-based 
multigrid(AMG) 

104 936 108,718 0,578 

CG Incomplete 
Cholesky(IC) 

180 1620 50,75 1,0 

BiCGSTAB Wavelet-based 
multigrid(AMG) 

49 441 95,094 0,273 

BiCGTAB Incomplete 
Cholesky(IC) 

172 1548 70,329 0,956 

 

A convergência obtida para os métodos ICCG e wavelet-based multigrid pode ser observada 

na Fig. 84. 
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Fig. 84 Resultados obtidos para convergência dos métodos CG utilizando o wavelet-based multigrid 
como pré-condicionador, ICCG, BiCGSTAB, BiCGSTAB utilizando o wavelet-based multigrid como 

pré-condicionador e BiCGSTAB utilizando Cholesky como pré condicionador, para o passo 1 do N-R. 

 

Nota-se que segundo a Tabela 14 pode-se obter uma melhora significativa quando se aplica o 

pré-condicionador Cholesky com relação ao wavelet-based multigrid, como pode ser visto 

para o caso do método BiCGSTAB, onde a diferença chega a 1107 iterações porém nota-se 

uma perda de tempo quando comparado aos métodos utilizando o pré-condicionador IC. Esse 

fato se deve a implementação inicial que não está otimizada, ao contrário da implementação 

do IC se encontram na forma otimizada. 

Porém, levando-se em conta o número de iterações nota-se que o método pré-condicionador 

wavelet-based multigrid tem um grande potencial, quando comparado ao ICCG para a 

resolução de sistemas lineares utilizados pelo método de Newton-Raphson, (Pereira; 

Rodrigues Filho; Silva; Nabeta, 2007). 

8.7 Circuito magnético utilizando ímã permanente 

8.7.1 Descrição 

O quarto caso teste corresponde a um circuito magnético apresentado em (Bastos; Sadowski, 

2003), que apresenta solução analítica. As dimensões correspondentes ao circuito magnético 
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são dadas na Fig. 85. 

ímã permanente 

Fig. 85 Circuito magnético com ímã permanente de profundidade 2cm. 

 

O ímã permanente da Fig. 85 é do tipo ferrite com indução magnética residual BBr = 0,4T. O 

circuito apresenta ainda cinco entre ferros com dimensões de 0,2cm e 0,4cm. 

O material do ao núcleo do circuito magnético é o aço carbono S45C. Neste exemplo não há 

bobinas e a excitação é produzida pelo próprio ímã permanente. 

Além de contemplar ímãs permanentes, este exemplo servirá para validar numericamente os 

resultados da simulação. 

8.7.2 Resultados 

Foram realizadas duas simulações do circuito magnético da Fig. 85. Na primeira simulação 

assumiu-se uma permeabilidade constante no aço, de valor μ = 10.000μο. Na segunda 

utilizou-se a característica do aço carbono S45C como material, levando-se em conta, assim, a 

não linearidade. 

Os dados da discretização em elementos finitos são mostrados na tabela Tabela 15. 
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Tabela 15 Dados das malha de elementos finitos do circuito magnético com ímã permanente. 

Elementos 8116 

Nós 4092 

 

8.7.2.1 Simulação com núcleo linear 

A simulação considerando o núcleo linear foi realizada com μ = 10.000μο. O método de 

resolução do sistema linear foi o ICCG com tol = 10-7. 

O traçado da indução magnética resultante é ilustrado nas Fig. 86 e Fig. 87. 

 

(T) 

Fig. 86 Indução magnética no circuito magnético com ímã permanente e com núcleo linear. 

 

A distribuição das linhas de campo obtida é dada na figura a seguir: 
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Fig. 87 Linhas de campo no circuito magnético com ímã permanente. 

 

Uma comparação entre os resultados obtidos pelo calculo analítico (μ=10.000μo) e a 

simulação pelo MEF para a indução magnética pode ser visualizada na Tabela 16 para os 

entre ferros 1, 2, 3 e 4, da Fig. 85. 

Tabela 16 Tabela comparativa entre os resultados analítico e numérico da indução magnética nos entre 
ferros 1, 2, 3 e 4 do circuito magnético das Fig. 85, utilizando-se μ=10.000μo. 

Entreferro \ B(T) Analítico MEF Erro (%) 

1 0,343 0,337 0,6 

2 0,514 0,530 1,6 

3 0,274 0,241 3,3 

4 0,137 0,144 0,7 
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8.7.2.2 Simulação com núcleo real 

A simulação considerando núcleo não linear foi realizada com os dados do aço carbono S45C. 

Foi utilizado o modelo de O’Connor como modelo de curva de magnetização. 

O método de resolução do sistema não linear é o método de Newton-Raphson com fator de 

relaxação igual a 1 e com critério de parada tol = 10-4. 

A convergência foi obtida após 6 iterações em 24 segundos. A evolução das iterações é 

mostrada na Fig. 88. 
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Fig. 88 Evolução das iterações do método de N-R. no caso do circuito magnético da Fig. 85. 

 

Por se tratar de um material que apresenta saturação, a indução magnética produzida pelo ímã 

permanente decresce, fato este que pode ser visualizado na figura correspondente à indução 

magnética do circuito, dada na Fig. 89.  

O traçado da indução magnética para a indução de material não linear é mostrada na Fig. 89. 

Nota-se um nível menor de induções com relação ao caso linear, Fig. 86. 
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(T) 

Fig. 89 Indução magnética no circuito magnético com ímã permanente e núcleo não linear. 

 

As linhas de campo nos entre ferros 1, 2, 3 e 4 podem ser visualizadas detalhadamente na Fig. 

90. 
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(1) (2) 

 

(3) (4) 

 
Fig. 90 Linhas de campo nos entreferros 1, 2, 3 e 4 do circuito magnético com ímã permanente.. 
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Capítulo 9

 

9. CONCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

O uso de equações diferencias para o tratamento de fenômenos relativos ao comportamento da 

natureza como foi dito anteriormente no capítulo 1 é amplamente empregado em todas as área 

da ciência. Em especial este trabalho está situado dentro do amplo escopo do 

eletromagnetismo que tem sua formulação clássica dada pelas equações de Maxwell. 

Dessa forma neste trabalho foi apresenta a formulação matemática do comportamento dos 

campos eletromagnéticos utilizando a formulação do método dos elementos finitos para casos 

magnetostáticos, ou seja, onde a corrente elétrica que está relacionada ao campo magnético 

não possui variação com relação ao tempo. 

Também foi apresentado um estudo sobre modelagem de curvas de magnetização νxB2 para 

materiais com características não lineares, ou seja, materiais com características 

ferromagnéticas que possuem um ponto de saturação com relação a sua permeabilidade 

magnética, conforme foi detalhado no capítulo 5.2. Os modelos correspondentes à modelagem 

da curva de magnetização estudados foram classificados em duas categorias principais, 

analíticos e de interpolação. Dentro dos modelos analíticos analisados estão: de O’Connor, 

modelo de Marrocco e modelo exponencial. Para os modelos de interpolação foram 

analisados a spline cúbica e o método de Akima. 

Os modelos para curva de magnetização foram analisados para os aços S45C e S1008 em 

cada modelo verifica-se a precisão dos mesmos, que varia ao longo da curva. Dessa forma 

reafirma-se a importância de se ter várias opções para o tratamento da não linearidade dos 

materiais. 

Os modelos do tipo interpoladores apresentaram um resultado inferior quando comparado o 

número de interações necessárias para alcançar o critério de parada no método de N-R e 

tempo de computação, segundo Tabela 5, Tabela 8 e Tabela 12, e também problemas de não 
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convergência segundo Fig. 43 e Fig. 47. Porém, quando comparados os erros relativos para 

cada ponto, os métodos interpoladores apresentam vantagem por possuírem erro relativo nulo. 

Os métodos analíticos apresentam-se superiores aos interpoladores por serem mais robustos, 

convergindo independentemente dos pontos da curva de magnetização do material, porém não 

se ajustam perfeitamente à curva, apresentando erros para os pontos, segundo Fig. 34, Fig. 

38e Fig. 42 para o aço S45C e Fig. 54, Fig. 58 e Fig. 62 para o aço S1008. Os modelos 

analíticos também apresentam a desvantagem do cálculo de constantes, que são normalmente 

complicados. 

Além do estudo magnetostático e do tratamento da não linearidade de materiais, também 

foram abordados os materiais do tipo ímãs permanentes e uma formulação pelo MEF para 

estes materiais, tendo em vista o seu amplo uso na engenharia atual. Dessa forma, utilizou-se 

um caso teste que possui solução analítica de forma a comparar o resultado obtido pelo MEF 

com a solução real do problema. 

Realizou-se um cálculo considerando um circuito magnético real (com curva de magnetização 

dada pela Fig. 32) e um cálculo utilizando um núcleo considerado ideal (μ = 10.000H/m), e 

verificou-se a conformidade dos resultados obtidos analiticamente com os resultados obtidos 

através da formulação apresentada no capítulo 6. 

Com relação ao tipo de método numérico a ser aplicado de forma a se resolver o sistema de 

equações gerado pelo método dos elementos finitos, verificou-se a necessidade de um 

processo iterativo, visto que a permeabilidade magnética do material ferromagnético varia 

com relação ao campo magnético. Dessa forma optou-se por utilizar o método de Newton-

Raphson devido ao fato de sua convergência ser quadrática próxima a solução, ao contrário do 

método das aproximações sucessivas, que converge mais lentamente. 

Ainda com relação ao método de Newton-Raphson para a resolução do sistema não linear de 

equações, foram testadas algumas variantes utilizando o fator de relaxação α. Dessa forma, 

verificou-se que o processo de convergência pode ser acelerado consideravelmente segundo 

Tabela 6 e Tabela 9, assim como o tempo de computação relativo ao método. As principais 

variantes do método de Newton-Raphson testadas foram os métodos com busca linear e o 

método utilizando aproximações quadráticas sucessivas. Ambos têm o objetivo de obter o 
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fator de relaxação α ótimo através da variação desse fator com a norma quadrática do resíduo 

gerado pelo método dos elementos finitos, equação (49). 

Como conclusão aos testes realizados, pode-se afirmar que uma maior precisão na modelagem 

de dispositivos eletromagnéticos só é conseguida à custa de menor desempenho no N-R. Por 

essa razão, os métodos interpoladores, que oferecem maior precisão por modelar de maneira 

mais fiel as características dos materiais ferromagnéticos, necessitam do fator de relaxação no 

N-R para acelerar sua convergência. 

Tem-se então um compromisso a ser assumido na escolha do método: desempenho versus 

precisão , que dependerá sempre da decisão do usuário. 

De um modo geral a utilização do MEF se justifica pela sua precisão em modelar 

adequadamente os dispositivos eletromagnéticos. 

Entretanto, essa precisão só é garantida se as características físicas dos materiais, que 

correspondem aos dados de entrada para o método, que representam corretamente o 

comportamento do material. 

Sendo assim, os modelos interpoladores devem ser priorizados, juntamente com algum 

método de determinação do fator de relaxação ótimo a fim de se reduzir as iterações do N-R. 

Os demais modelos devem ser usados quando ocorrer divergência com os métodos 

interpoladores. 

O último estudo realizado utilizou um método de resolução de sistemas lineares mais 

eficiente, de forma a se acelerar o método de Newton-Raphson. Dessa forma utilizou-se o 

método ainda em desenvolvimento, wavelet-based multigrid, e se obteve um desempenho 

melhor, comparado ao ICCG, com relação ao número de iterações. No entanto com relação a 

tempo de processamento o método wavelet-based multigrid apresenta resultados inferiores, 

devido ao fato de não estar ainda computacionalmente otimizado, por ser um método recente, 

ainda em fase de desenvolvimento, aocontrário do método ICCG. 

Um passo importante a ser dado em seguida a esse trabalho é o desenvolvimento e aplicação 

da formulação magnetostática em três dimensões, o que possibilitaria uma abrangência maior 

e uma maior proximidade com casos testes reais. 
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Além da formulação magnetostática pelo MEF em três dimensões, o emprego das técnicas de 

resolução de sistemas não lineares, tais como a minimização do resíduo de forma a se obter o 

fator de relaxação ótimo, em uma formulação 3D seria necessária. Assim também como a 

formulação para o tratamento de ímãs permanentes. 

Também é desejável um estudo mais aprofundado de novos métodos de resolução de sistemas 

de equações, tais como o método wavelet-based multigrid, que vem apresentando excelentes 

resultados para sistemas matriciais esparsos. 

Dessa forma, o trabalho futuro a ser desenvolvido é grande e está longe de seu final, tendo em 

vista também recentes descobertas da ciência, o que torna a tarefa de simular a realidade 

através de um computador utilizando equações matemáticas um trabalho sem fim. 
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	Capítulo 1
	1. INTRODUÇÃO
	Equações diferenciais parciais (EDP) são usualmente empregadas em grande parte dos estudos relativos ao comportamento da natureza. Isso se deve ao caráter variacional das grandezas físicas relacionadas à grande parte dos problemas, como por exemplo o espaço, cuja variação com relação ao tempo é representada pela velocidade e sua segunda variação é dada pela aceleração. Todavia, a aplicação das EDP não é tão simples, devido à grande complexidade apresentada pelos domínios de aplicação.
	O foco desde trabalho está nas equações de Maxwell para a magnetostática, cuja aplicação esbarra na dificuldade da aplicação direta. Assim, utiliza-se o método dos elementos finitos (MEF) como sendo uma poderosa ferramenta para resolução de EDP aplicadas a domínios complexos.
	O princípio básico do método dos elementos finitos consiste em subdividir o domínio de estudo em elementos menores, e na aplicação direta das equações de Maxwell para a magnetostática em cada elemento da discretização. Dessa forma obtém-se uma solução aproximada para cada elemento, que pode ser melhorada conforme se aumenta a subdivisão do domínio.
	Uma vez definido o método de resolução do problema (MEF), outra questão que surge está relacionada aos diferentes tipos de materiais, visto que as grandezas em estudo são o campo magnético e o potencial vetor magnético, além de grandezas derivadas. Diferentes materiais se comportam de maneiras distintas segundo a presença de campos e podem possuir características lineares ou não lineares. Cada tipo específico de material possui técnicas diferentes de abordagem e formulações específicas. No caso de materiais cuja magnetização apresenta caráter não linear é necessário conhecer a curva de magnetização do material e para materiais cuja característica de magnetização é linear, apenas a permeabilidade magnética deve ser conhecida.
	A curva de magnetização do material é obtida de forma experimental, ou seja, o que se tem na verdade é um conjunto de pontos. Surge daí, então, a necessidade de se buscar técnicas de interpolação e ajuste de curvas adequadas.
	1.1 Objetivos

	O método dos elementos finitos começou ser empregado por volta de 1965 na área da engenharia mecânica (Martin; Carey, 1973) e mostrou-se uma poderosa ferramenta numérica para a resolução de EDP, tanto em domínios simples como em domínios complicados e expandiu-se para diversas áreas do conhecimento, devido à flexibilidade e formulação abrangente, consolidando-se assim no meio científico.
	Apesar de ser um método abrangente e robusto, em problemas específicos que apresentam não linearidade, o método se depara com problemas de convergência da solução, em que se pode inclusive obter uma solução errada, ou simplesmente não convergência para o problema. Para tanto, diversas técnicas e ferramentas matemáticas foram desenvolvidas de forma a contornar esses problemas específicos. 
	A motivação do trabalho encontra-se na resolução de casos com não linearidade magnética, ou seja, onde o domínio de estudo apresente materiais com características ferromagnéticas não lineares (curva de magnetização não linear), visto que para esse caso específico existem vários casos de não convergência e oscilações numéricas e conseqüentemente, maiores tempos de processamento. O estudo desse caso específico apresenta grande importância, já que a grande maioria dos equipamentos eletromecânicos (máquinas elétricas, transformadores, etc), apresenta materiais em sua composição cuja característica é não linear.
	Outra motivação do trabalho se encontra no fato de um grande número de equipamentos eletromecânicos também apresentarem materiais com magnetização residual em sua constituição, seja para redução de custo ou por outro motivo, o que também torna necessário um estudo mais detalhado dos materiais tipo ímãs permanentes.
	São estudados, então, modelos de curva de magnetização, métodos numéricos para a resolução do sistema de equações obtido através do MEF e materiais do tipo ímãs permanentes.
	Os modelos de curva de magnetização podem ser divididos em duas categorias, analíticos e de interpolação. Dentre os modelos analíticos destacam-se os modelos de O’Connor, exponencial e Marrocco , e dentre os de interpolação pode-se citar spline cúbica e Akima. Nos modelos analíticos são ajustados coeficientes tendo em vista os pontos experimentais e de forma a se obter a melhor aproximação possível. Assim as curvas são bem comportadas e contínuas, sendo esse um pré-requisito para uma convergência adequada. Os modelos de interpolação utilizam curvas analíticas para cada ponto de forma a se ter uma curva contemplando todos os pontos, porém pode conter descontinuidades, dificultando assim a convergência ou criando oscilações na solução.
	Com relação à solução do sistema de equações, existem métodos específicos para sistemas não lineares, sendo os principais o método de Newton-Raphson e o método das aproximações sucessivas (Silvester; Ferrari, 1990), também conhecido como método do ponto fixo. Com relação ao método de Newton-Raphson, um fator importante está relacionado ao fator de relaxação, visto que esse influencia diretamente o tempo de processamento e a convergência do método, merecendo também um estudo aprofundado. Esses dois métodos também podem ser combinados de forma a minimizar o tempo de processamento e o número de iterações. 
	O objetivo do trabalho está em comparar os diferentes modelos de curvas de magnetização e determinar em qual condição um dado modelo tem vantagem sobre outro; aplicar os métodos de Newton-Raphson e aproximações sucessivas para cada curva de magnetização, além de um estudo sobre o fator de relaxação, e combinação entre os métodos; analisar o comportamento de ímãs permanentes em dispositivos elétricos que apresentam materiais não lineares em sua constituição.
	1.2 Descrição do Problema

	De forma a se comparar os modelos de magnetização estudados e métodos de resolução de sistemas não lineares foram utilizados quatro exemplos que retratam aplicações usuais da área de engenharia elétrica. O primeiro problema trata de um eletroímã clássico, onde em um núcleo ferromagnético tem-se uma bobina enrolada. O segundo problema trata de um núcleo ferromagnético com um entreferro e uma bobina enrolada ao seu redor. O terceiro problema trata de um motor de relutância chaveado com 6 pólos no rotor e 4 no estator. E o quarto problema refere-se a um circuito magnético contendo um ímã permanente.
	Um esboço dos dispositivos propostos como exemplo pode ser visto na Fig. 1 .
	Com relação ao motor de relutância chaveado, esse é tratado segundo a formulação magnetostática do método dos elementos finitos, não se levando em conta a rotação do rotor, visto que o objetivo do trabalho é o de estudar a convergência do MEF em casos magnetostáticos.
	 
	 
	 
	 
	Fig. 1 Geometrias dos problemas propostos para os testes de convergência utilizando o MEF. Respectivamente são: (a) eletroímã clássico, (b) núcleo ferromagnético, (c) motor de relutância chaveado, e (d) circuito magnético contendo ímã permanente.
	Verifica-se que o grau de complexidade das geometrias, assim como o número de regiões com densidade de corrente vai aumentando gradativamente para cada problema.
	1.3 Estrutura do Trabalho

	A organização dos tópicos deste trabalho foi organizada da seguinte forma:
	O Capítulo 2 dá o estado da arte da magnetostática não linear, assim como uma revisão literária do que já foi proposto até então, além de métodos e técnicas desenvolvidas até o presente momento.
	No Capítulo 3 é inicialmente dada uma descrição das equações de Maxwell para a magnetostática, apresentando a formulação matemática do método dos elementos finitos para a magnetostática, utilizando a formulação de Galerkin (Silvester; Ferrari, 1990).
	No Capítulo 4 são descritos os métodos numéricos utilizados para a resolução do sistema de equações. Serão abordados os métodos lineares de decomposição de Gauss e ICCG (Incomplet Cholesk Conjugate Gradient) e os métodos de Newton-Raphson e aproximações sucessivas, ou ponto fixo, para os casos não lineares. Neste capítulo também são abordados o fator de relaxação e alguns métodos para a otimização deste fator de relaxação.
	O aprofundamento sobre não linearidade e modelos de curvas de magnetização é estudado no Capítulo 5, onde primeiramente serão focados os modelos analíticos e em seguida os modelos de interpolação.
	Uma breve introdução aos materiais que apresentam uma magnetização residual Br é dada no Capítulo 6, assim como uma formulação para o tratamento desse tipo de material pelo método dos elementos finitos.
	O Capítulo 7 trata da arquitetura de software utilizada e bibliotecas adicionais para cálculos e análise dos resultados.
	No Capítulo 8 são dados detalhes dos problemas propostos e resultados das simulações realizadas, assim como comparação entre modelos de curvas de magnetização, e também a comparação entre os diferentes métodos numéricos, fator de relaxação e discussões.
	Finalmente no Capítulo 9 são dadas as conclusões e considerações finais do trabalho.
	 Capítulo 2
	2. ESTADO DA ARTE
	2.1 Estado da arte do MEF

	Desde que o homem começou a estudar e a entender a natureza o conceito básico do método dos elementos finitos, por ser amplo e geral, tem sido empregado. Esse conceito pode ser descrito como: traduzir um problema complexo em um problema simples. No caso do MEF, transformar uma geometria complexa para a aplicação direta das equações de Maxwell e um grande número de domínios simples, onde é possível se aplicar de forma direta as mesmas equações.
	Um exemplo da aplicação do conceito do MEF na antiguidade é dado pelo cálculo do valor de  pelo engenheiro chinês Tsu Chung Chik, como estando entre 3,1415926 e 3,1415927 no ano de 480 AC. O método utilizado foi através do cálculo do volume de uma esfera, onde a esfera foi subdividida em inúmeros elementos tetraédricos (Martin; Carey, 1973).
	Portanto o refinamento matemático começou a surgir por volta de 1940, onde dentro da engenharia aeronáutica começou a surgir o problema de se minimizar o peso das estruturas dos aviões e melhorar a resistência dos materiais. Nessa época já se obtinham matrizes como resultado dessa análise, porém a formulação ainda não era genérica e era aplicada apenas a problemas específicos.
	Em 1967 as idéias de uma aplicação mais abrangente do MEF foram divulgadas através do trabalho de O.C. Zienkiewicz e Y. K. Cheung (Zienkiewicz; Cheung, 1967). Nesse trabalho substituiu-se o conceito físico pela matemática equivalente, ou seja, o problema passava a ser descrito matematicamente, e em todo problema que possuísse uma formulação variacional poderia ser aplicado o MEF. Dessa forma o MEF extrapolou as fronteiras da engenharia de estruturas e se expandiu para diversas áreas, dentre elas a engenharia elétrica.
	Atualmente uma formulação muito utilizada, e que será abordada neste trabalho, é a formulação desenvolvida pelo engenheiro mecânico Boris Grigoryevich Galerkin, nascido em Polotsk, Rússia em 1871, região atualmente pertencente à Bielorrúisa (Silvester; Ferrari, 1990), e é conhecida como formulação de Galerkin. Esse método desenvolvido por Galerkin permite partir da equação diferencial do problema e chegar a um sistema matricial. Para cada elemento da discretização a equação diferencial do problema é substituída por um pequeno sistema matricial, que pode ser resolvido utilizando técnicas de álgebra linear.
	2.2 Estado da arte dos modelos de curvas de magnetização

	Dentro da formulação do MEF existem inúmeros métodos do tratamento da não linearidade, haja vista a grande aplicação de materiais ferromagnéticos com magnetização não linear em diversos casos de estudo.
	A teoria de interpolação de um dado conjunto de pontos é muito antiga, como por exemplo a interpolação por polinômios de Lagrange, que viveu em meados do século XVIII (Ueberhuber, 1997). Assim, dentro do MEF os primeiros estudos feitos foram utilizando polinômios interpoladores. P. P. Silvester e R. L. Ferrari discutem a utilização de splines cúbicas interpolantes como um dos métodos precursores para a modelagem da curva de magnetização dentro do MEF (Silvester; Ferrari, 1990).
	Em 1970 Hiroshi Akima, publicou um trabalho propondo um novo método para interpolação polinomial utilizando procedimentos locais, não sendo assim mais necessário o cálculo de determinantes, condição necessária para a utilização de spline.
	Em 1974 foi proposto por John R. Brauer (Brauer, 1974) um modelo analítico específico para a curva de magnetização, e não mais polinômios genéricos. O modelo utiliza uma função exponencial para relacionar a relutividade magnética do material ao campo magnético. A grande vantagem desse modelo é a simplicidade da curva, sendo necessário o cálculo de apenas três constantes, e a facilidade de se obter a derivada, visto que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial multiplicada por uma constante.
	Porém em 1976, R. Glovinski e A. Marrocco publicam um trabalho sobre não linearidade tendo utilizado uma formulação diferente para a curva de magnetização. Nesse trabalho a curva agora depende de quatro constantes que são determinadas pelo método dos mínimos quadrados, utilizando os pontos experimentais. 
	Já em 1985 foi proposto um novo modelo analítico (Connor, Shelledy, Heim, 1985), conhecido como de O’Connor, cuja principal vantagem é a convergência para altos valores de corrente, ou seja, com material saturado. Atualmente esse modelo é utilizado inclusive em softwares comerciais, como é o exemplo do software de elementos finitos Flux (Flux2D, 2005)
	2.3 Estado da arte da modelagem de ímãs permanentes

	Com a crescente aplicação e utilização de ímãs permanentes na confecção de dispositivos elétricos surgiu a necessidade de uma formulação matemática adequada para tais materiais. Dessa forma, Binns em 1975 propôs uma formulação baseada no princípio variacional, porém restrita apenas a ímãs retangulares.
	Essa limitação foi contornada em (Fouad; Nehl; Demerdash, 1981) onde também são levados em conta a geometrias diferenciadas, porém uma limitação apresentada por esse modelo é o não tratamento da não linearidade da curva de desmagnetização, presente em alguns ímãs permanentes.
	Em 1984, Weiss apresenta uma formulação que trata também a anisotropia do material, e em 1989 Qishan apresenta um estudo onde é levada em conta a não linearidade da curva de desmagnetização do ímã.
	Atualmente, são estudados aplicações de ímãs permanentes em motores elétricos e estudos sobre perdas, como em (Zhao; Wang, 2005).
	A formulação do MEF para ímãs permanentes apresentada neste trabalho é a utilizada em (Bastos; Sadowski, 2003), e possui a vantagem de ser aplicável a geometrias diferenciadas, porém possui a limitação de tratar apenas ímãs permanentes lineares, ou seja, onde a indução magnética resultante varia linearmente com o campo magnético.
	2.4 Estado da arte dos métodos numéricos não lineares

	Para a resolução numérica do sistema de equações não lineares são dois os principais métodos estudados: Newton-Raphson e aproximações sucessivas, também conhecido como método do ponto fixo.
	Do ponto de vista de convergência, o método das aproximações sucessivas não é tão estável e atualmente está obsoleto (Silvester; Ferrari, 1990). Com relação ao método de Newton-Raphson, inúmeros artifícios têm sido empregados de forma a acelerar sua convergência e diminuir o tempo de computação. Na última década foram publicados diversos trabalhos pelo pesquisador japonês K. Fujiwara, da universidade de Okayama, Japão. Dentre estes trabalhos se destacam a relevância dada ao fator de relaxação na aceleração do método de N-R (Nakata; Takahashi; Fujiwara; Okamoto, 1992). Em 1998 Lutz Jänicke e Arnulf Kost fazem um estudo detalhado sobre problemas de convergência para problemas não lineares utilizando também o método de Newton-Raphson. Atualmente foram publicados dois trabalhos tratando novamente o fator de relaxação, o primeiro tratando a otimização do fator de relaxação utilizando uma busca linear (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005), e o outro utilizando um método conhecido como método de Brent para a obtenção do fator de relaxação ótimo (Koh; Ryu; Fujiwara, 2006), os quais são abordados neste trabalho.
	 Capítulo 3
	3. MODELAGEM DA MAGNETOSTÁTICA PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
	3.1 Introdução

	O eletromagnetismo clássico é regido por um conjunto de quatro equações que em sua formulação permitem explicar a relação entre carga e campo elétrico, carga e corrente, campo magnético e corrente e o caráter não divergente dos campos magnéticos. Esse conjunto de equações foi formalizado matematicamente pelo físico inglês James Clerk Maxwell e publicados em sua obra, datada de 1873, composta de dois volumes, (Maxwell, 1873) vol 1 e vol 2.
	Esse conjunto de equações pode ser aplicado para todo o eletromagnetismo clássico e rege todos os fenômenos de campos magnéticos e elétricos em termos de tempo e espaço, porém possui uma limitação: a dificuldade de aplicação direta em domínios complexos. Dessa forma o método dos elementos finitos surge como uma útil ferramenta numérica, cujo princípio consiste em dividir o domínio complexo em pequenos domínios simples, que permitam a aplicação direta das equações de Maxwell.
	Dentro da formulação do MEF em duas dimensões é usual utilizar tipos predefinidos de elementos para discretizar o domínio de estudo, sendo os tipos mais comuns os elementos triangulares e quadriláteros. A discretização é um fator fundamental, visto que os elementos precisam ser pequenos o suficiente para minimizar o erro associado ao método.
	Após a discretização do domínio, têm-se as coordenadas geométricas de cada nó associado a um dado elemento e, de posse desses resultados, monta-se uma matriz local para cada elemento cujos valores dependem apenas da posição geométrica de cada nó. A característica física de cada elemento, ou seja se o elemento da discretização está em uma região ferromagnética ou em vácuo, aparece na forma de um coeficiente multiplicando a matriz do elemento.
	Após a montagem da matriz do elemento para todo o domínio, monta-se a matriz global que contém as matrizes de todos os elementos, e resolve-se o sistema de equações. Com o resultado obtido é possível obter grandezas como campo magnético, potencial vetor magnético, entre outras, para cada ponto do domínio e grandezas globais como força e torque.
	Na Fig. 2 é mostrada a discretização de um eletroímã, onde cada triângulo corresponde a um elemento, e cada elemento está em uma região física determinada, sendo que um elemento não compartilha duas regiões.
	 
	Fig. 2 Exemplo da discretização de um domínio complicado em domínios mais simples, de forma a possibilitar a aplicação do MEF.
	3.2 Equação diferencial de Poisson

	O início da teoria das equações diferenciais tem início com Isaac Newton (1642-1727), e Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), no século XVII, nos primórdios do cálculo diferencial e integral.   Ince (1956 apud Boyce; DiPrima, 1977, p. 4) afirma em seu tratado sobre equações diferenciais ordinárias: 
	“O nosso ainda obscuro conhecimento sobre o nascimento e a infância da ciência das equações diferenciais se resume a uma data memorável, o décimo primeiro dia de novembro de 1675, quando Leibniz escreveu pela primeira vez a equação:”
	  ,
	(1)
	E completa dando importância significativa ao feito da seguinte forma:
	“... deste modo, não apenas resolvendo uma equação diferencial simples, o que representava em si mesmo um fato trivial, mas criando uma poderosa ferramenta, o sinal de integral, o que representou um ato de grande significação”.
	Dessa forma surgiu essa poderosa ferramenta relacionando diferenciação e integração, e também a solução de vários problemas, visto que em ciência e engenharia uma grande gama de formulações envolve esse conceito.
	Dentro desse estudo sobre magnetostática em duas dimensões, a equação diferencial que rege o fenômeno é a equação diferencial parcial de Poisson, e sua forma geral para duas variáveis é dada a seguir: 
	 .
	(2)
	3.3 Equações de Maxwell para a magnetostática

	Todo o eletromagnetismo clássico pode ser sumarizado em um conjunto de quatro equações que descrevem o comportamento dos campos magnéticos e elétricos em função do tempo e do espaço. São elas as leis de Gauss, Faraday e Ampère, e também a divergência nula dos campos magnéticos. Esse conjunto de equações em sua forma mais geral representa todo o eletromagnetismo até o início do século passado. s equações de Maxwell em sua forma diferencial são dadas a seguir:
	  (Lei de Gauss),
	(3)
	  (convergência de B),
	(4)
	  (Lei de Faraday),
	(5)
	  (Lei de Ampère).
	(6)
	Onde  ,  ,   e   são entidades vetoriais que representam respectivamente a indução magnética (densidade de fluxo magnético), o campo elétrico, densidade de corrente e campo magnético. O termo variante no tempo somado à densidade de corrente   na equação correspondente à Lei de Ampère corresponde a corrente de deslocamento e foi introduzido por Maxwell em sua formulação. O campo induzido   se relaciona ao campo   através da seguinte relação constitutiva:
	 
	(7)
	Onde  corresponde ao relutividade magnética e  a permeabilidade magnética do meio.
	Na magnetostática são utilizadas apenas as equações que descrevem o comportamento dos campos magnéticos em regime não variável no tempo, ou seja, apenas as equações (4) e (6), e nessa última o termo dependente da variação do campo elétrico em função do tempo se anula.
	Portanto, as equações que descrevem o comportamento dos campos magnéticos estáticos, e que serão utilizadas dentro do estudo realizado neste trabalho são as seguintes: 
	 ,
	(8)
	 .
	(9)
	A equação (8) refere-se ao fato das linhas de campo magnético não divergirem, ou seja, elas são fechadas. E a equação (9) relaciona o campo magnético com a densidade de corrente elétrica em uma determinada região.
	A figura a seguir mostra cada uma das equações de Maxwell para a magnetostática. Na Fig. 3 (a) tem-se uma visualização das linhas de campo magnético em um cabo condutor de corrente, onde percebe-se que todas as linhas são fechadas, e em (b) a Lei de Ampère, onde uma densidade de corrente elétrica está relacionada ao campo magnético.
	 
	 
	Fig. 3 Linhas de campo magnético em um cabo condutor de corrente (a), e da relação entre corrente e campo magnético (b).
	De posse dessas equações, o passo seguinte é a formulação do método dos elementos finitos para a magnetostática.
	3.4 Princípio do método dos elementos finitos

	O método dos elementos finitos consiste basicamente em se subdividir o domínio de estudo em diversos subdomínios, ou seja, em elementos pequenos o bastante para que o erro associado a essa subdivisão seja o menor possível. Em cada elemento do domínio é aplicada uma função interpoladora, também conhecida como função base, ou função de forma, de maneira a se ter uma solução em todo o elemento. A escolha dessa função de interpolação está intimamente relacionada ao erro do método e, portanto deve ser escolhida adequadamente.
	3.4.1 Funções base contínuas

	Seja a solução da equação diferencial em estudo dada por (x) em um domínio onde a fronteira é dada por . Portanto, tem-se que encontrar funções de aproximação  que satisfaçam as condições de contorno na fronteira do domínio , ou seja:
	 
	(10)
	Dessa forma a função aproximação é exata na fronteira do domínio de estudo .
	Introduz-se assim um conjunto de funções de interpolação Nm, onde m = 0, 1, 2, ..., M, linearmente independentes de tal forma que a solução aproximada   seja a soma dessas funções.
	 
	(11)
	Onde as constantes am são coeficientes a serem ajustados de forma a se obter uma boa aproximação da função   e com a propriedade de que   em . A aproximação deve ser melhorada conforme se aumenta o parâmetro m, ou seja, aumentando-se o número de funções base.
	Uma maneira de se escolher os coeficientes am é escolher alguns pontos do domínio e aplicar a condição de que   para esses pontos escolhidos. Assim obtém-se um sistema linear cujas incógnitas são os valores dos coeficientes am.
	3.4.2 Método dos Resíduos Ponderados

	O método dos resíduos ponderados constitui uma formulação mais geral do método dos elementos finitos comparado à utilização de funções base contínuas, onde é necessário escolher as funções de interpolação Nm convenientemente. 
	Nessa formulação utiliza-se a minimização do resíduo, definido por:
	 .
	(12)
	Sendo o resíduo   função da posição dentro do domínio .
	Também se introduz a função Wl, l = 1, 2, 3, conhecida por função peso, ou ponderação, de tal forma que a minimização do resíduo   é dada por:
	 .
	(13)
	Aplicando-se a minimização do resíduo para cada elemento e=1, 2, ..., E, tem-se:
	 .
	(14)
	Utilizando-se como funções de ponderação as próprias funções de aproximação ou função base, Nl, tem-se o método de Galerkin.
	3.5 Formulação do método dos elementos finitos para a magnetostática
	3.5.1 Equação de Poisson para a magnetostática


	A formulação utilizada neste trabalho é a do potencial vetor magnético que surge através de um artifício matemático a partir de (8), onde de uma identidade vetorial tem-se que o divergente do rotacional de um vetor é igual a zero, ou seja,
	 .
	(15)
	Logo,
	 .
	(16)
	Dessa forma é introduzido o potencial vetor magnético   que assim como o campo induzido   está relacionado à densidade de corrente  .
	Para o caso bidimensional, ou seja, em problemas com simetria plana, tem-se que:
	 ,
	(17)
	e
	 .
	(18)
	Assim, a partir deste momento o símbolo A corresponderá ao componente Az do potencial vetor magnético e J corresponderá a componente Jz da densidade de corrente, a não ser que se referencie o contrário.
	Substituindo (16) em (9), e considerando os meios isotrópicos, obtém-se:
	   .
	(19)
	Seja a seguinte identidade vetorial (Griffiths; 1989):
	  .
	(20)
	E aplicando-se (20) em (19) tem-se:
	 .
	(21)
	Aplicando-se a condição de calibre de Coloumb (Griffiths; 1989), em (21):
	 .
	(22)
	Também se pode concluir diretamente que para casos bi-dimensionais a equação (22) é satisfeita.
	Tem-se então a seguinte equação diferencial:
	 ,
	(23)
	ou
	 .
	(24)
	3.5.2 Aplicação do método de Galerkin na magnetostática

	Inicialmente é feita a discretização do domínio em elementos, que no caso bidimensional o mais simples é o triangular. Na Fig. 4 é dado um elemento triangular de uma discretização.
	 
	Fig. 4 Elemento triangular de uma discretização onde os nós do elemento estão numerados.
	Como a formulação apresentada neste trabalho consiste apenas em casos bidimensionais o potencial vetor magnético   é representado apenas pela componente na direção z, ou seja, Az. Assim, a partir deste momento o símbolo A corresponderá ao componente Az do potencial vetor magnético, a não ser que se referencie o contrário.
	É feito em seguida uma aproximação de primeira ordem para o valor do potencial vetor magnético para o elemento:
	 .
	(25)
	Onde x e y são as coordenadas geométricas dos nós do elemento triangular.
	Substituindo a solução aproximada na equação de Poisson para a magnetostática, tem-se:
	 .
	(26)
	Sendo R o resíduo da solução aproximada.
	Aplicando-se a equação (25) para cada nó do elemento tem-se:
	  .
	(27)
	Em que A1, A2, e A3 são as soluções exatas da equação (25) nos nós 1, 2 e 3, respectivamente.
	Resolvendo o sistema (27) em função das constantes a, b e c e simplificando, chega-se a:
	  
	(28)
	Sendo:
	  ,
	(29)
	Que é demonstrada função de forma do elemento triangular de ordem um. As constantes ak, bk e ck, k = 1, 2, 3, são dadas por:
	  
	(30)
	A área do elemento triangular  é dada por:
	   .
	(31)
	De posse das funções de forma  , o passo seguinte é aplicar o método dos resíduos ponderados à equação (26).
	Substituindo (26) em (13), para cada elemento e tem-se:
	 .
	(32)
	Nesse ponto é necessário escolher as funções peso  , de forma a se prosseguir com o desenvolvimento matemático. Assim usa-se o método de Galerkin (Silvester; Ferrari, 1990), o qual diz que a melhor escolha para as funções peso são as próprias funções de forma:
	     .
	(33)
	Portanto, aplicando (33) em (32) tem-se:
	 .
	(34)
	Para facilitar o cálculo da integral do lado esquerdo em (34) utiliza-se o teorema de Green, de forma a diminuir a ordem de derivação.
	 
	(35)
	Portanto, aplicando (35) em (34):
	 .
	(36)
	O símbolo T dado em (36) corresponde a operação matemática de transposição de uma matriz.
	O gradiente na direção normal é dado por:
	 .
	(37)
	Finalmente substituindo (37) em (36):
	 .
	(38)
	A equação (38) é chamada de forma fraca do problema e é aplicada a cada elemento da discretização. O termo à esquerda é conhecido como matriz de rigidez do elemento, o primeiro termo a direita dá as condições de contorno do elemento, e o segundo termo a esquerda é responsável por fontes externas.
	3.6 Montagem do sistema local de equações

	Para resolver as integrais da equação (38) é preciso primeiramente calcular os termos   e  . Portanto, calculando-se o gradiente de (28) e (29), obtém-se:
	 ,
	(39)
	e
	 .
	(40)
	Substituindo (39) e (40) em (38), o termo à esquerda resulta:
	 .
	(41)
	Em notação matricial pode-se escrever:
	 .
	(42)
	O primeiro termo à direita de (38) se anula admitindo-se condição de Neumann homogênea. Supondo uma discretização fina o suficiente, a densidade de corrente J pode ser considerada constante dentro do elemento, e portanto o segundo termo da esquerda de (38) torna-se:
	 .
	(43)
	Assim, têm-se as seguintes matrizes e vetores elementares:
	 .
	(44)
	3.7 Montagem do sistema global de equações e condições de contorno

	De posse das matrizes locais de todos os elementos do domínio, o objetivo agora é montar a matriz global contendo todos os sistemas locais e resolver o sistema global. De forma a organizar a montagem do sistema global, introduz-se uma tabela de conectividade para organizar em nível global todos os nós do sistema.
	Cada elemento possui uma coordenada local para cada nó, que no caso do triângulo vale 1, 2 ou 3, tomando-se o sentido anti-horário como referência para a seqüência dos vértices. Porém na montagem do sistema global, cada nó de um dado elemento possui uma numeração global que varia de 1 até M, onde M é o número total de nós dos elementos.
	A Fig. 5 mostra um exemplo onde se pode distinguir a numeração local e global de cada elemento. Portanto, a partir dessa numeração organizada em uma tabela de conectividade monta-se o sistema de equações globais.
	 
	Fig. 5 Exemplo de um domínio discretizado em quatro elementos, onde são mostrados as numerações locais e globais dos elementos.
	A tabela de conectividade correspondente à Fig. 5 é dada a seguir na Fig. 6.
	 
	Fig. 6 Tabela de conectividade relativa à Fig. 5, onde se pode relacionar a numeração local e global dos nós do elemento.
	Finalmente é possível montar o sistema global de equações para todo o domínio, como segue:
	 .
	(45)
	As condições de contorno são introduzidas diretamente dentro do sistema global, visto em (45), e dessa forma elimina-se a equação correspondente a linha em que foi introduzido o valor já conhecido. Por exemplo, conhecidos os valores correspondentes a segunda e terceira linhas da matriz global, portanto essas linhas são eliminadas do sistema. Finalmente depois da introdução das condições de contorno, o passo seguinte é a resolução do sistema matricial.
	No sistema (45) os termos eij da matriz são dados por:
	 .
	(46)
	Em que a característica , para elementos em regiões de material ferromagnético, tem comportamento não linear, ou seja, depender da própria solução, tornando o sistema (46) não linear, o que exige técnicas iterativas de solução.
	 Capítulo 4
	4. MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES E NÃO LINEARES
	4.1 Introdução

	De forma a resolver o sistema de equações dado pelo sistema matricial (45), obtido através da formulação do método dos elementos finitos para um dado problema, é necessário utilizar métodos numéricos, visto que o sistema pode atingir centenas de milhares de equações, tornando impossível sua resolução de maneira manual. Além disso, a propriedade  dos materiais ferromagnéticos, em (45) não é constante, o que conduz a um sistema de equações não linear, exigindo um método iterativo de solução.
	Um sistema de equações pode ser linear ou não linear, sendo que existem métodos distintos para ambos os casos. Métodos de resolução de sistemas de equações lineares estão fora do escopo deste trabalho, e será dada apenas uma breve descrição de dois deles decomposição LU e método dos gradientes conjugados.
	Com relação aos métodos para a resolução de sistemas não lineares será dado um maior aprofundamento. São dois os principais: método das aproximações sucessivas e método de Newton-Raphson. Também será dada ênfase ao fator de relaxação presente nos método de sobre-relaxação e sub-relaxação, dada sua importância para a convergência e aceleração do método.
	4.2 Métodos numéricos para sistemas não lineares

	Dentro da formulação do método dos elementos finitos cada elemento precisa de uma característica física, sumarizada pela permeabilidade magnética do meio. Esse fator relativo à característica do material é utilizado na montagem da matriz local para cada elemento, como visto na equação (42). Para grande parte dos materiais a permeabilidade permanece constante em função do campo  , porém em determinados materiais ditos ferromagnéticos a permeabilidade magnética deixa de ser constante, variando com relação a  . Portanto seria necessário conhecer o valor de   e se determinar a permeabilidade (B) antes de se obter a solução do sistema. Faz-se necessário então um processo iterativo e sistemas desse tipo são tidos como não lineares, visto que A é função de  e é função de B.
	4.2.1 Método das aproximações sucessivas

	Um dos processos iterativos para a resolução de sistemas tais que A((B)) é o método das aproximações sucessivas, também conhecido como método do ponto fixo. Contudo já é considerado obsoleto no contexto do método dos elementos finitos, porém é útil em outras áreas devido a sua simplicidade, e quando o método de Newton-Raphson encontra difícil formulação.
	O processo iterativo proposto é muito simples e inicialmente se supõe um valor qualquer para o vetor solução x. Geralmente faz-se o vetor solução nula no passo inicial:
	 .
	(47)
	Em seguida utiliza-se uma aproximação x0 para x e se obtém uma solução aproximada xk. O sistema global [S] é obtido utilizando-se xk, e tem-se assim um processo iterativo. O processo é repetido n vezes até se obter a convergência desejada.
	O critério de convergência utilizado corresponde a norma euclidiana de xk+1, e é dado em (48).
	  .
	(48)
	Um fluxograma do método das aproximações sucessivas é dado na Fig. 7.
	  
	Fig. 7 Fluxograma do método das aproximações sucessivas.
	A grande desvantagem desse método é o fato de convergir lentamente e consumir muito de tempo de processamento.
	4.2.2 Método de Newton-Raphson (N-R)

	O método de Newton-Raphson apresenta grande vantagem quando comparado ao método das aproximações sucessivas, visto que é consideravelmente mais estável além, de convergir mais rapidamente. Outra grande vantagem apresentada por este método é o fato teórico de possuir convergência quadrática próximo à solução.
	A formulação do método consiste em se obter o resíduo do sistema [S].[A] = [b] dado por:
	 .
	(49)
	Em seguida expande-se (49) em série de Taylor em torna da origem, e truncando para elementos de ordem maior do que um tem-se:
	   .
	(50)
	Sendo: 
	 ,
	(51)
	e
	 .
	(52)
	P(Ak) é a matriz jacobiano do sistema a ser determinada em cada passo de iteração.
	Supondo-se que no passo k+1 o resíduo se anule:
	  .
	(53)
	Reordenando os termos em (53):
	 .
	(54)
	Onde:
	 .
	(55)
	Modifica-se então o termo genérico da matriz S de forma que:
	 .
	(56)
	Em que é o inverso da permeabilidade magnética do meio, ou relutividade magnética do material. Dessa forma o resíduo para um elemento qualquer é dada a por:
	 .
	(57)
	Então, o termo genérico do jacobiano P(Ak):
	 .
	(58)
	Desenvolvendo a equação (16), tem-se:
	 .
	(59)
	Elevando-se a relação (59) ao quadrado, chega-se a:
	 .
	(60)
	Utilizando as relações (28) e (29), resulta:
	 ,
	(61)
	ou
	 .
	(62)
	Derivando-se a equação (62) com relação a A, tem-se:
	 .
	(63)
	E substituindo (63) em (58), chega-se ao termo genérico do jacobiano P(A):
	 .
	(64)
	Dessa forma tem-se um processo iterativo tal que:
	 .
	(65)
	Sendo  denominado fator de relaxação do método e tem a propriedade de facilitar e acelerar a convergência. Para o caso tradicional, utiliza-se  = 1. Uma abordagem mais aprofundada sobre o fator de relaxação será dada nas seções seguintes.
	O valor de k é calculado a partir do sistema linear obtido da equação (54) utilizando-se o jacobiano calculado em (64). Então para cada iteração do método de Newton-Raphson é necessário o cálculo de um sistema linear de equações.
	O critério de parada utilizado é o mesmo aplicado ao método das aproximações sucessivas, e é dado em (66).
	 .
	(66)
	Um fluxograma do método de Newton-Raphson é mostrado na Fig. 8.
	  
	Fig. 8 Fluxograma do processo iterativo de Newton-Raphson, sendo  o fator de relaxação, e igual a um para o método tradicional.
	4.2.3 Fator de relaxação

	O fator de relaxação dado pela equação (65) apresenta suma importância dentro do processo de convergência do método de Newton-Raphson. O fator  apresenta a característica de acelerar o processo de convergência e até permitir a convergência em casos de divergência. O processo iterativo de Newton-Raphson pode ser simplificado como dado uma curva , busca-se no passo xk+1 alcançar de maneira mais eficiente possível o ponto xsol, dado na Fig. 9.
	  
	Fig. 9 Comparação entre os métodos de N-R sem fator de relaxação, e com fator de relaxação.
	A Fig. 9 mostra explicitamente a diferença entre o método de Newton-Raphson convencional e aquele utilizando o fator de relaxação . Verifica-se que para alcançar uma mesma precisão com relação à solução exata xsol da curva f(x) = , são necessárias duas iterações do método tradicional e apenas uma iteração utilizando o mesmo método com fator de relaxação. Neste exemplo  é maior do que a unidade, então se diz que o método é de sobre-relaxação. Se  for menor do que um diz-se que o método é sub-relaxação.
	Entretanto, uma dificuldade comum encontrada é sumarizada na seguinte pergunta: como encontrar o fator de relaxação ideal de forma que método convirja o mais rápido possível?
	A resposta para esta pergunta é muito variada, tendo em vista que a melhor escolha para o fator de relaxação  ainda é objeto de estudos recentes em artigos acadêmicos, e permanece uma questão em aberto.
	4.2.3.1 Método de Newton-Raphson com sub-relaxação

	Tradicionalmente é usual atribuir um valor inicial ao fator de relaxação e à medida que o erro decresce, varia-se o parâmetro  através de operadores condicionais. O método de sub-relaxação, como dito anteriormente, utiliza valores de  menores do que um.
	O modo mais usual de aplicação do método de sub-relaxação em um problema não linear é atribuir um valor inicial ao fator de relaxação e condicioná-lo ao erro do método. Um exemplo da variação do fator de relaxação é ilustrado na Fig. 10.
	  
	Fig. 10 Diagrama esquemático da variação do parâmetro  durante o processo iterativo de Newton-Raphson com sub-relaxação.
	Verifica-se que o valor de  está condicionado ao erro da solução alcançada para cada iteração, em que o critério de parada adotado é  = 10-3. Essa forma de se utilizar o fator de relaxação é a mais comum, porém não é eficiente para todos os problemas, sendo que em alguns casos, o número de iterações, e conseqüentemente o tempo associado aumenta.
	4.2.3.2 Método de Newton-Raphson com sobre-relaxação

	Da mesma maneira apresentada na seção anterior, o método com sobre relaxação também é usualmente aplicado de forma que o fator de relaxação está condicionado ao erro associado ao método. Um fluxograma equivalente ao utilizado para o método sub-relaxação é dado na Fig. 11.
	  
	Fig. 11 Diagrama esquemático da variação do parâmetro  durante o processo iterativo de Newton-Raphson com sobre-relaxação.
	A utilização deste método nem sempre garante a convergência mais rápida. Isso se deve ao fato de que em uma dada iteração, o fator de relaxação ótimo seria um valor menor do que a unidade, exigindo assim mais iterações, caso nesse momento seja maior do que um
	Alguns métodos recentes, no entanto, vêm mostrando bons resultados e um ganho significativo no número de iterações e no tempo de processamento. Isso se deve ao ajuste de  a cada iteração. Dentre eles estão os métodos de busca linear por minimização dos resíduos e a aproximação residual usando funções quadráticas sucessivas.
	4.2.3.3 Método de Newton-Raphson utilizando busca linear

	O método de busca linear (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005) vem mostrando grandes resultados quando comparado aos métodos tradicionais e àqueles com sobre e sub-relaxação. A idéia básica para se obter o fator de relaxação consiste no cálculo de  ótimo a cada iteração do método de Newton-Raphson.
	Verifica-se que existe uma relação entre o fator de relaxação  e a norma do resíduo R ao quadrado, dado pela equação (49), de forma que o melhor valor de  seria o que acarretaria na menor norma do resíduo. Dessa forma é necessário então ajustar uma função objetivo W a esta relação e determinar o mínimo de W.
	A busca linear consiste em se ajustar uma reta à derivada da função objetivo. Dessa forma, em casos em que a relação entre norma do resíduo e fator de relaxação é quadrática a obtenção do mínimo é exata, e nos casos em que essa relação não ser exatamente quadrática este ajuste obtém uma boa precisão. Assim, dada a aproximação:
	 .
	(67)
	O mínimo da função f() é dado por:
	 .
	(68)
	O cálculo da norma do resíduo em função de , cuja forma geral é dado pela equação(49), para cada iteração é dado por:
	 .
	(69)
	A Fig. 12 a seguir correspondente ao método de busca linear para otimização do fator de relaxação.   
	Fig. 12 Ilustração do método de aproximação linear para uma função objetivo W.
	Nela verifica-se a aproximação linear para a derivada da função objetivo W, em que aproxk é a aproximação obtida para o mínimo de W e optk é o valor ótimo para o mínimo.
	Uma outra vantagem associada à aproximação linear se deve ao fato de para se obter a reta referente à derivada de W são necessários apenas dois pontos, o que torna o método eficiente do ponto de vista de tempo de processamento.
	Um fluxograma correspondente ao processo do cálculo do fator de relaxação  utilizando a busca linear por minimização da norma do resíduo é mostrado na Fig. 13.
	  
	Fig. 13 Fluxograma do processo de busca linear para o cálculo do fator de relaxação ótimo para cada iteração do método de Newton-Raphson.
	4.2.3.4 Método de Newton-Raphson utilizando aproximações quadráticas sucessivas

	O método de aproximações quadráticas sucessivas (Koh; Ryu; Fujiwara, 2006) tem o mesmo objetivo que o método da busca linear, porém proporciona melhores resultados quando a dependência   não é quadrática. Este método utiliza o algoritmo de Brent (1975) de forma a se obter o mínimo da função  . Dessa forma, evita-se o cálculo de derivadas e diminui-se assim o tempo de processamento.
	A idéia básica consiste em calcular três pontos da curva  tal que  =   tendo-se assim um conjunto   e ajustar uma parábola do tipo   a estes pontos. Determina-se então o mínimo dessa parábola  . O passo seguinte consiste em comparar, dentre todos os quatro conjuntos de pontos obtidos o maior resíduo e descartá-lo. Tem-se novamente um conjunto de três pontos e novamente é ajustada uma parábola. Esse processo iterativo estende-se até se obter a norma do resíduo ao quadrado igual a zero ou menor do que um determinado valor previamente estipulado.
	A Fig. 14 mostra o processo de aproximações por parábolas até o mínimo da função  ser obtido. O fluxograma correspondente ao método é apresentado na Fig. 15.
	  
	Fig. 14 Figura ilustrativa exibindo o processo de minimização por ajustes de funções quadráticas sucessivas.
	  
	Fig. 15 Fluxograma do processo de aproximação quadrática sucessiva para o cálculo do fator de relaxação ótimo em cada iteração do método de Newton-Raphson.
	4.3 Métodos numéricos para resolução de sistemas lineares

	Os métodos numéricos para resolução de sistemas lineares podem ser subdivididos em basicamente dois tipos: diretos e indiretos, ou iterativos.
	Os métodos diretos são aqueles que, a partir de um número conhecido de passos, pode-se obter a solução exata sem erros de arredondamento (Sperandio; Mendes; Silva, 2003), porém o custo computacional pode ser determinado previamente, conhecendo-se o número de passos e o tamanho do sistema envolvido. Dentre os métodos diretos estão a eliminação de Gauss, decomposição LU, regra de Cramer, entre outros.
	Para os métodos iterativos, não é possível de se determinar exatamente o número de iterações e possuem um erro associado, o qual determina a convergência do método ou não. Entretanto possuem a vantagem de terem um custo computacional menos elevado e são em geral mais rápidos do que os métodos diretos, pois pode-se explorar a esparsidade das matrizes, característica essa presente nas matrizes geradas pelo sistema (45). Dentre os métodos iterativos estão gradientes conjugados (CG), o ICCG (incomplete Cholesky conjugate gradient), gradientes bi-conjugado (Bi-CG), e gradientes bi-conjugado estável (Bi-CGStab) (Saad, 2000).
	4.3.1 Decomposição LU

	O método de decomposição LU é um método direto e consiste em decompor a matriz A do sistema linear A.x = b de forma que se possa obter um pivotamento direto. Dessa forma, dado um sistema linear de equações do seguinte tipo:
	 .
	(70)
	Sendo A uma matriz n x n, x o vetor de incógnitas de dimensão n e b um vetor de dimensão n.
	O método de decomposição LU consiste em decompor a matriz A em duas matrizes, uma triangular inferior, Lnxn, e outra superior Unxn, de forma que:
	 .
	(71)
	Assim:
	 .
	(72)
	Onde:
	 ,
	(73)
	 .
	(74)
	Essa forma de se obter os coeficientes é denominada método de Doolittle (Sperandio; Mendes; Silva, 2003).
	A matriz L é triangular inferior e a matriz U triangular superior. Portanto na forma explicita tem-se:
	  .
	(75)
	Substituindo (71) em (70), tem-se:
	 .
	(76)
	E fazendo:
	 .
	(77)
	Tem-se:
	 .
	(78)
	De forma explicita tem-se:
	  ,
	(79)
	e
	   .
	(80)
	Fazendo o pivotamento direto em (79) e reverso em (80), obtém-se de maneira direta os valores yi e xi:
	 , i = 1, ..., n,
	(81)
	e
	 , i = n, n-1, ..., 1.
	(82)
	4.3.2 Método dos gradientes conjugados 

	Diferentemente da decomposição LU, o método dos gradientes conjugados (CG) é um método iterativo que possui convergência em até n iterações (Saad, 2000), onde n é o número de equações do sistema. Dessa forma, no pior caso, o CG converge no mesmo número de iterações que os métodos diretos, sendo, portanto um método de convergência mais rápida. Porém, uma desvantagem está relacionada ao erro associado, visto que é um método iterativo.
	O princípio básico do método dos gradientes está no fato de ser um método de otimização, onde o mínimo a ser determinado é a solução do sistema de equações lineares.
	O sistema a ser resolvido é dado a seguir:
	 .
	(83)
	O passo inicial do CG é dado por k = 0, sendo rk um vetor residual dado em função de uma solução arbitrária xk.
	 
	(84)
	O passo seguinte consiste no cálculo do vetor solução xk+1.
	 
	(85)
	Sendo  um escalar a ser determinado.
	A partir desse ponto introduz-se a função erro f(xk), que deve ser minimizada a cada iteração. O vetor erro é dado por (xk – x), em que x é a solução exata do sistema de equações lineares. Sendo assim, f(xk) é dado por:
	 .
	(86)
	De forma que a cada iteração xk se aproxima da solução, e o módulo do vetor erro (xk – x) diminui a cada iteração.
	Além disso xk depende do parâmetro escalar . A função dada por (86) tende a ter um mínimo, e  deve ser determinado minimizando-se f(xk+rk) com relação a . Dessa forma:
	 .
	(87)
	Portanto chega-se à iteração seguinte e tem-se xk+1.
	Para as iterações seguintes, ou seja, k > 0, introduz-se o vetor passo pk, de forma que rk e pk são ortogonais, pk e pk+1 são mutuamente conjugados em relação à matriz A, ou seja:
	 .
	(88)
	O vetor pk que dá o passo de convergência é dado por:
	 .
	(89)
	Onde  é um escalar determinado através da ortogonalidade ente rk e pk. Portanto  é dado por:
	 .
	(90)
	Assim a equação (85) toma a seguinte forma:
	 .
	(91)
	Portanto a equação (87) para o cálculo de  deve ser modificada levando-se em conta pk. Logo:
	 .
	(92)
	A seguinte relação para o cálculo de  é valida:
	 .
	(93)
	O cálculo do vetor residual rk é feito modificando-se a equação (84), e dado por:
	 ,
	(94)
	ou
	 .
	(95)
	Porém a convergência do método depende do fato da matriz ser bem condicionada ou não, fato este que está ligado a pequenas variações na matriz A, ou no vetor b causarem grandes erros no vetor solução. De forma a melhorar o condicionamento da matriz, utilizam-se pré-condicionadores, ou seja, métodos que transformam a matriz A em uma matriz equivalente , melhor condicionada, e que produza a mesma solução de A.
	Existem diversos métodos de pré-condicionamento, dentre os quais se destacam a fatorização incompleta de Cholesky e o pré-condicionamento por decomposição LU. Uma referência mais aprofundada sobre métodos de pré-condicionamento é dada em Saad (2000).
	4.3.3 Wavelet-based multigrid

	Esta seção tem por objetivo apenas retratar os principais aspectos qualitativos do método numérico sem aprofundamento matemático, pois foge do escopo deste trabalho, e também por se tratar de um método recente, ainda em desenvolvimento. Maiores detalhes com relação ao método pode ser obtido em (Pereira; Verardi; Nabeta, 2006).
	O método numérico wavelet-based multigrid consiste em uma poderosa ferramenta numérica para a resolução de sistemas de equações. O principio básico do método é a aplicação de transformadas do tipo wavelet em uma dada matriz S, tal que S.x = b tornando-a em uma matriz S’ tal que o sistema possua a mesma solução.
	O principio básico do método consiste em aplicar transformadas do tipo wavelet em uma dada matriz S, tal que:
	  S.x = b,
	(96)
	produzindo uma matriz S’ da forma que.
	  S’.x = b,
	(97)
	seja resolvido em um menor tempo de processamento e com menos consumo de memória.
	Um equivalente do método wavelet-based multigrid, pode-se dizer, consiste na aplicação de filtros na compactação de imagens.
	A aplicação de filtros na matriz S se dá de duas formas: filtros passa baixa, que consiste em filtros que eliminam os componentes da matriz S que produzem oscilação de freqüência baixa no erro do sistema (96) (erros estes que não prejudicam a convergência do método), e filtros passa alta, que eliminam as componentes de alta freqüência, que produzem oscilações que prejudicam a convergência de (96)
	A Fig. 16 ilustra a aplicação dos filtros passa alta (H) e passa baixa (G) para um dado vetor.
	 
	Fig. 16 Figura ilustrativa de transformada wavelet discreta em 3 níveis em um vetor, onde o símbolo   representa a decimalização pelo fator 2 (Pereira; Verardi; Nabeta, 2006).
	 Capítulo 5
	5. MODELAGEM DA CURVA DE MAGNETIZAÇÃO
	5.1 Introdução

	Para modelagem da curva de magnetização existem diversos métodos que tratam da não linearidade, sendo a principal diferença entre os métodos o caráter analítico ou de interpolação. Neste capítulo serão estudados tanto métodos analíticos como de interpolação. Dentro da família dos métodos analíticos estudados está o método de O’Connor, o modelo exponencial e método de Marrocco. Entre os métodos de interpolação os principais estudados aqui são os métodos de Akima e spline cúbica interpoladora. Os modelos utilizados permitem que a curva   seja representada por uma função f(B) = H, e também f(B2) = H/B visto que essa função é necessária dentro da formulação do método de Newton-Raphson para o tratamento da não linearidade.
	5.2 Materiais ferromagnéticos

	A primeira tentativa de explicar porque determinados tipos de materiais apresentariam estranhamente um campo magnético constante foi dada por Ampère (Nussenzveig, 2001), sugerindo que esse fenômeno estivesse ligado a existência de correntes microscópicas, assim dessa forma, esse campo surgiria a partir de um somatório de micro correntes de magnetização, da mesma maneira que o campo magnético surge através de uma corrente elétrica em um fio condutor.
	Portanto para um material que já possua uma magnetização inicial  , o campo resultante será o somatório do campo produzido por correntes externas   mais o campo intrínseco do material.
	   
	(98)
	Onde   é a permeabilidade magnética do vácuo e   é o vetor magnetização do material.
	A figura Fig. 17mostra como o somatório de micro correntes produziria um campo global   constante.
	  
	Fig. 17 Correntes de magnetização, propostas por Ampère, em um dado material magnético.
	Os materiais que apresentam uma característica linear, ou seja, a relação entre o campo   e o campo   seja uma reta são de dois tipos, diamagnéticos e paramagnéticos. Os materiais que não possuem essa característica linear são chamados de não lineares e são do tipo ferromagnéticos.
	Com relação aos materiais ferromagnéticos,para se entender qualitativamente a não linearidade da relação entre campo   e o campo  , é necessário um ponto de vista microscópico da composição do material.
	Uma amostra macroscópica de um pedaço de ferro é composta de inúmeros micro cristais cuja estrutura é cúbica, e com uma orientação aleatória. A anisotropia natural do cristal sugere que existam regiões preferenciais de orientação de  . Em 1907, Pierre Weiss (Nussenzveig, 2001) postulou a existência de domínios, onde os spins estão todos alinhados, gerando assim uma pequena região de fácil magnetização, saturando  . O tamanho típico desses domínios seria da ordem de aproximadamente 10-6 a 10-2cm3. Um micro cristal seria formado de vários domínios alinhados em diversas direções aleatórias, como mostra a Fig. 18.
	 (a)
	 ((b)
	 (c)
	 (d)
	Fig. 18 Domínios de Weiss para um micro cristal e relação entre B e H, nota-se a orientação aleatória das magnetizações em (a), onde o campo H é próximo de zero. Em (b) existe um pequeno campo H e os domínios preferenciais se alinham facilmente. Em (c) é necessário um maior campo H para o alinhamento dos domínios magnéticos não preferenciais e finalmente em (d) tem se a saturação do material.
	Em uma amostra cristalina inicialmente desmagnetizada, os micro cristais estão alinhados aleatoriamente. Aplicando-se um campo magnético externo H as regiões de fácil magnetização com aproximadamente a mesma orientação de H são favorecidas, levando a um aumento de domínios nessa direção, assim a susceptibilidade inicial é grande.
	Para valores mais elevados de H defeitos de vários tipos na estrutura cristalina, como tensões internas, impurezas, etc., funcionam como barreiras para o alinhamento dos domínios em direções não preferenciais, assim a susceptibilidade cresce mais lentamente, levando a saturação do material. Portanto para um pequeno aumento de B é necessário um crescimento considerável de H. A partir desse ponto, o alinhamento passa ser irreversível e começa a haver dissipação de energia na forma de atritos internos ao material, originando um efeito histerético da curva, efeito este visível aplicando-se um campo variável H gerado por corrente alternada.
	5.3 Modelos analíticos

	Dentro dos métodos analíticos para a modelagem da curva de magnetização se encontram os métodos que possuem uma fórmula matemática específica, de forma a modelar a não linearidade da curva B(H) mais adequadamente possível, ou seja, aproximar a curva o máximo possível dos dados experimentais. Portanto a curva não satisfaz os pontos experimentais, apenas aproxima uma expressão analítica aos dados. Dentro dessa fórmula já especificada o trabalho consiste em calcular as constantes de forma que o erro do ajuste seja o menor possível. Uma característica muito importante desse tipo de modelo se deve ao fato da continuidade da função ajustada e a continuidade de sua derivada, fato este imprescindível para a convergência do sistema.
	5.3.1 Modelo exponencial

	O modelo exponencial de interpolação foi proposto por Brauer em 1974, o qual buscava um modelo simples para o tratamento da curva de relutividade em função do campo magnético ao quadrado,  , e propôs utilizar uma curva do tipo exponencial em que é necessário determinar-se três constantes, k1, k2 e k3.
	  
	(99)
	A derivada da equação (99) pode ser obtida facilmente:
	   .
	(100)
	A vantagem desse modelo se deve ao fato da formulação simplificada da curva exponencial, e também da derivada, além da continuidade de ambas. Na Fig. 19 pode se visualizar uma curva do tipo modelo exponencial.
	 
	Fig. 19 Modelo exponencial para a curva 
	O ajuste das constantes pode ser feito de várias formas, sendo uma delas pelo método dos mínimos quadrados. Como se trata de uma equação não linear, é feito uma aproximação não linear para o método dos mínimos quadrados.
	Brauer propõe em seu trabalho (Brauer, 1974) um ajuste das constantes utilizando três pontos da curva, e resolvendo o sistema linear, segundo seu trabalho um bom ajuste seria utilizar um ponto próximo da origem, um no “joelho” da curva e um terceiro na região de saturação.
	5.3.2 Modelo de Marrocco

	Em 1976 R. Glowinski e A. Marrocco apresentam um trabalho onde, no tratamento da não linearidade do problema, foi introduzida a seguinte equação para a curva de magnetização:
	 .
	(101)
	Onde  c,  e T são constantes a serem determinadas. Nesse mesmo trabalho o autor propõe o método dos mínimos quadrados para o cálculo das constantes da equação.
	Na Fig. 20 tem-se uma curva do tipo   utilizando-se (101), onde os valores para as constantes são os mesmos utilizados no trabalho original onde foi proposto o modelo.
	 
	Fig. 20 Modelo de Marrocco para a curva  .
	A derivada da curva também pode ser obtida diretamente através de (101):
	     .
	(102)
	O modelo de Marrocco apresenta a vantagem de a função ser contínua, derivável e monotônica, assegurando uma convergência quadrática para o método de Newton-Raphson, porém possui a desvantagem de não convergir para valores elevados de H (Labbe; 1996).
	5.3.3 Modelo analítico simples ou de O’Connor

	Esse modelo foi introduzido em 1985 por D. J. O'Connor, F. B. Shelledy e D. E. Heim em um trabalho sobre modelagem matemática de uma cabeça de leitura magnetoresistiva para um driver de fita. O modelo originalmente contempla a curva de magnetização  , porém a função proposta possui a propriedade de ser inversível, ou seja, pode ser colocada na forma que permite o cálculo da curva  , como segue:
	 .
	(103)
	Em que:
	 .
	(104)
	Sendo que a constante r0 determina a inclinação da curva quando próxima do zero, Js é o campo de saturação do material e  determina a abertura do “joelho” da curva.
	Dessa forma, invertendo-se a equação (103), pode-se obter H(B), como dado a seguir:
	 ,
	(105)
	 .
	(106)
	E finalmente a curva d/dB² pode ser obtida a partir da definição de  da seguinte forma:
	 
	(107)
	A Fig. 21 dá uma visão geral do formato de uma curva do modelo analítico para a curva de magnetização de um dado material.
	 
	Fig. 21 Curva de magnetização  obtida pelo modelo de O’Connor.
	A curva do modelo de O’Connor é bem comportada e contínua, assim como sua derivada e sua inversa. Por ser uma modelagem que se ajusta bem mesmo para valores elevados de H, é muito utilizada, como, por exemplo, no software comercial Flux (Flux2D, 2005) que utiliza esse modelo no tratamento da não linearidade de materiais. Porém, uma desvantagem que apresenta esse modelo é o grande número de operações elementares realizadas para se obter o valor da curva em um determinado ponto.
	5.4 Métodos de interpolação

	Os modelos de interpolação para a aproximação tanto da curva de magnetização como da curva de relutividade não possuem uma fórmula única para toda a curva. Como são de interpolação o objetivo desse tipo de modelo é obter uma curva que passe por todos os pontos do domínio. Para tanto, utiliza-se uma função diferente para cada par de pontos  . O ajuste dessas funções, porém, requer um maior tempo computacional, dado o maior número de operações e em alguns casos apresentam problemas de continuidade, tanto na curva quando em sua derivada, sendo essa uma grande dificuldade para a convergência do método. Apesar dessa dificuldade, dois métodos bastante utilizados merecem serem citados, pois contornam essas dificuldades: a interpolação por spline cúbica e o método de interpolação de Akima.
	5.4.1 Spline cúbica

	As splines cúbicas são amplamente utilizadas para a interpolação de conjuntos de dados por possuírem um comportamento sem oscilações, fato este presente na interpolação com polinômios de grau elevado, além de apresentar continuidade tanto na primeira como na segunda derivada.
	Esse tipo de interpolação vem sendo usado há muitos anos, porém uma formulação matemática detalhada surgiu apenas no final da década de sessenta (Sperandio; Mendes; Silva, 2003).
	Dada uma spline cúbica S definida em  ,  , onde S` e S`` são sua primeira e segunda derivadas, S deve-se satisfazer as seguintes condições:
	(i)
	 ,  ;
	(108)
	(ii)
	S(x), S’(x) e S’’(x) são funções contínuas em  ;
	(109)
	(iii)
	Em cada subintervalo   , k = 1, 2, ..., n-1, S(x) é um polinômio cúbico, isto é,  ;
	(110)
	(iv)
	 , k = 1, 2, 3, ..., n-1, j = 0, 1, 2, tendo em vista a condição de continuidade.
	(111)
	Da propriedade (iii) tem-se a existências de 4n constantes a serem determinadas, de forma a se obter S no intervalo  . De (i), tem-se (n-1) condições, e de (iv) tem-se (3n-1) condições, que somam (4n-2) equações, o que dá dois graus de liberdade para a escolha das constantes: ak, bk, ck e dk, k = 1, 2, 3, ..., n-1.
	Para se obter o valor da função S e um intervalo arbitrário , utiliza-se a condição de continuidade da função, condição (iv):
	 .
	(112)
	Onde k = 1, 2, 3, ..., n-1. Logo, aplicando-se (113) em (110), e fazendo hk = xk+1-xk:
	 .
	(113)
	A primeira e segunda derivadas de S se escreve como:
	 ,
	(114)
	 .
	(115)
	Fazendo x = xk e x = xk-1 em (115):
	 ,
	(116)
	 .
	(117)
	Fazendo novamente x = xk em (110) e aplicando (108), tem -se:
	 .
	(118)
	Substituindo (116), (117) e (118) em (113):
	 
	(119)
	Dessa forma, obtêm-se todas as constantes em função do conjunto de pontos (x, f(x)) e da segunda derivada de S. Agora é preciso se obter o valor de  , para k = 1, 2, ..., n-1.
	Impondo-se finalmente a condição de continuidade da primeira derivada, substituindo o valor das constantes ak, bk, ck e dk, e chamando  = gk, k = 1, 2, ..., n-1:
	 .
	(120)
	A partir de (120) obtém-se, então, um sistema linear (121),que deve ser resolvido, de forma a se obter os coeficientes gk , k = 1, 2, ..., n-1.
	 
	(121)
	Em (121) o termo bn se escreve como:
	 .
	(122)
	Nota-se, portanto, que o sistema (121) tem n-2 equações para n incógnitas, dessa forma, é comum se impor:
	 
	(123)
	Com essa imposição de duas constantes a spline S é chamada de spline natural.
	Com relação à região de extrapolação do conjunto de dados, utilizam-se os três últimos pontos (x, f(x)), aos quais se ajusta um polinômio do segundo grau do tipo  .
	 
	Fig. 22 Comportamento de uma spline cúbica a partir de um conjunto de pontos (x, y).
	5.4.2 Método de Akima

	Em 1970, o matemático japonês Hiroshi Akima introduziu um novo conceito de interpolação. O seu método, assim como o método de spline cúbica, utiliza polinômios de grau três entre os pontos, porém, ao invés de ser aplicado no conjunto de dados como um todo, é aplicado apenas localmente. Dessa forma evita-se o cálculo de um sistema linear de grau n, sendo n é o número de pontos (x, y) do conjunto de dados. Diminui-se assim consideravelmente a complexidade e o tempo computacional do método, sendo essa uma grande vantagem dessa técnica com relação a spline cúbica.
	O princípio do método consiste em obter a inclinação da curva em cada ponto, garantindo-se assim a continuidade da primeira e segunda derivadas. Assume-se que a inclinação da curva para um dado ponto é dada por cinco pontos, sendo o ponto em questão o ponto central, mais dois pontos de cada lado. Utiliza-se um polinômio de grau três entre cada par de pontos (x, y), que é obtido através da inclinação da curva nos pontos e de suas coordenadas.
	Dado um conjunto de cinco pontos 1, 2, 3, 4 e 5 em um plano, a inclinação da curva no ponto central é dada por:
	 .
	(124)
	Sendo m4, m3, m2, m1 as inclinações das retas dadas pelos seguimentos  ,  ,   e  , respectivamente. Uma prova mais aprofundada da determinação da inclinação t pode ser vista na referência corresponde ao trabalho de Akima (1970).
	A inclinação da curva em 3 depende, então apenas das inclinações de quatro segmentos de reta, independentes da largura do intervalo.
	Quando m4 = m3 e m2 = m1, a equação (124) não é suficiente para se determinar t. Nesse caso toma-se t como sendo um valor em m2 e m3. O que geralmente é feito é atribuir a t o valor da média geométrica desses valores, de forma a se obter uma fórmula geral nesse caso específico, ou seja:
	  .
	(125)
	Obtendo-se a inclinação da curva para o conjunto de pontos, têm-se quatro condições para se determinar o polinômio de grau três, quais sejam:
	  em x = x1,
	(126)
	  em x = x2.
	(127)
	Utiliza-se então um polinômio da seguinte forma:
	 .
	(128)
	Sendo as constantes p0, p1, p2 e p3 são determinadas pelas condições (126) e (127), e dadas por:
	 ,
	(129)
	 ,
	(130)
	 ,
	(131)
	e
	 .
	(132)
	Para se obter a extrapolação da curva, utiliza-se dois pontos extras, de forma que o ponto final se torne o central. Assume-se que os três últimos pontos e os outros dois a serem determinados estão sobre a curva dada por:
	 .
	(133)
	Sendo g0, g1 e g2 são constantes a serem determinadas.
	Assumindo que:
	 .
	(134)
	Podem-se calcular assim as ordenadas correspondentes aos dois pontos finais a serem inseridos, como segue:
	 .
	(135)
	É possível, portando, se obter o valor das constantes das ordenadas dos pontos inseridos 5 e 6, e obter-se assim o polinômio de segunda ordem correspondente à extrapolação da curva.
	 Capítulo 6
	6. MODELAGEM DE ÍMAS PERMANENTES NO MEF
	6.1 Introdução

	Existem relatos de 3500 anos atrás que em uma determinada região da Ásia menor conhecida como Magnésia apresentava alguns materiais com características peculiares, eles se atraíam entre si e também atraíam ferro, níquel e cobalto. Na Grécia antiga, também, Thales de Milleto afirmava que a interação entre a magnetita e o ferro era conhecida desde 600 A.C., (Sinnecker, 2000).
	Esse metal peculiar foi então nomeado de magnetita, e desde então é utilizado em uma infinidade de aplicações.
	Especialmente na engenharia a utilização de materiais com campo magnético intrínseco apresenta grande utilidade e eficiência sendo que dessa forma é possível se eliminar uma fonte de corrente e, conseqüentemente, sua respectiva dissipação de energia em forma de calor. Dessa maneira os ímãs permanentes apresentam uma grande evolução na construção de motores e transformadores, além de outros dispositivos elétricos.
	6.2 Campo coercitivo (Hc) e indução remanente (Br)

	Existe uma grande diversidade de ímãs permanentes para diversas aplicações e com características peculiares, porém a principal característica de um dado ímã é dada pelo seu campo coercitivo Hc e pela sua indução remanente Br. A Fig. 23 representa a curva de desmagnetização (relação entre Hc e Br) para um ímã permanente linear, (Bastos; Sadowski, 2003).
	  
	Fig. 23 Curva de desmagnetização para um ímã permanente linear.
	O campo remanente Br representa a magnetização residual apresentada pelo material, enquanto o campo coercitivo Hc representa a indução necessária (em sentido oposto ao de magnetização), para anular o campo residual presente no magneto. Então, a partir desses dois parâmetros é possível se determinar se um ímã é “forte” ou “fraco”.
	Outra característica muito importante que também deve ser levada em conta é a temperatura, visto que as propriedades magnéticas microscópicas intrínsecas ao material variam com relação a esse fator. Assim, a temperatura também afeta a magnetização.
	6.3 Principais tipos de ímãs

	Dentre os principais tipos de ímãs permanentes existentes estão os de terras-raras, os cerâmicos e os metálicos.
	6.3.1 Terras-raras

	Os principais tipos de ímãs de terras raras são o Neodímio Ferro Boro (NdFeB) e o Samário Cobalto (SmCo) e são os mais modernos atualmente. 
	O NdFeB apresenta as melhores propriedades dentre todos os ímãs e surgiu na década de 80 através de um processo de produção conhecido como resfriamento rápido (melt spinning), porém apresenta uma menor resistência a aumento de temperatura quando comparado ao SmCo (Mieko; 1992).
	Já o SmCo está presente no mercado desde a década de 60, e são produzidos processando-se ligas pulverizadas e em seguida sintetizado-as em altas temperaturas. O elevado preço é um empecilho para este tipo de material, (Mieko; 1992).
	6.3.2 Ferrites

	Também são conhecidos como ímãs cerâmicos e estão presentes no mercado desde a década de 40. Apresenta a vantagem de possuírem o menor custo atualmente.
	São produzidos através da prensagem de ferrites submetidas a um forte campo magnético, e apresentam um forte campo coercivo e baixa indução remanescente, (Mieko; 1992).
	6.3.3 Alnicos

	São produzidos a partir de ligas de alumínio, níquel, cobalto e ferro (AlNiCo), apresentam a característica de alta indução remanente e baixo campo coercitivo e estão presentes no mercado desde a década de 30.
	6.4 Modelagem pelo MEF

	Para a formulação de ímãs permanentes pelo MEF supões agora que a relação constitutiva dada pela equação (7) é dada por:
	 .
	(136)
	Onde Br representa a indução residual presente no ímã permanente, e deve agora ser considerada na formulação do MEF.
	A indução remanente Br está relacionada ao campo coercitivo Hc segundo a relação (137) a seguir:
	 .
	(137)
	Em (79)  representa a permeabilidade magnética do meio.
	Essa aproximação é relativamente boa para ímãs do tipo SmCo e NdFeB (Bastos; Sadowski, 2003).
	Escrevendo (136) em termos de H e aplicando (4):
	 
	(138)
	Como para um ímã permanente a densidade de corrente J é igual a zero, tem-se então:
	 .
	(139)
	O primeiro termo de (139) foi calculado na seção 3.5.2 e conduz ao sistema dado por (44). 
	Escrevendo o segundo termo de (139) em função de seus componentes vetoriais tem-se o componente na direção z dado por:
	 .
	(140)
	Que pode ser escrito como:
	 .
	(141)
	Em que Bre se escreve como:
	 .
	(142)
	Da mesma maneira que em (33),aplica-se o método de Galerkin em (141) e chega-se a:
	 .
	(143)
	Utilizando o teorema da divergência na equação (143), chega-se a:
	 
	(144)
	Em que o primeiro termo corresponde à fronteira do domínio, e este termo deve ser computado apenas se a região de ímã permanente estiver sobre esta fronteira.
	O segundo termo de (144) é o termo correspondente à excitação do problema, não dependendo de A, e é dado por:
	 .
	(145)
	 Capítulo 7
	7. DETALHES DE IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL
	7.1 Modelagem da curva de magnetização

	Uma das grandes vantagens presentes na LMAGLIB com relação a outros softwares de elementos finitos está presente no módulo materials, onde estão implementadas diversas técnicas para a modelagem da não linearidade em materiais ferromagnéticos. Este módulo é utilizado pelo módulo formulation e assembler em conjunto de forma a levar em conta a não linearidade na formulação do problema e na construção da matriz global do sistema de equações.
	A figura a seguir mostra a estrutura de classes presente dentro deste módulo e cada tipo de modelagem da não linearidade da curva de magnetização.
	 
	Fig. 24 Diagrama de classes correspondentes aos modelos de curva de magnetização presentes na LMAGLIB.
	Pela Fig. 24 nota-se que os tipos de modelagem são divididos em dois grupos básicos: analíticos e interpoladores. Conforme mencionado no capítulo 5 os modelos analíticos possuem uma única função que deve ser ajustada por meio de constantes próprias de cada modelo para contemplar o melhor ajuste à curva dada. Os modelos interpoladores aplicam uma função para cada par ordenado (x, y) de pontos da curva de magnetização.
	7.1.1 A classe Magnetization Curve

	A classe Magnetization Curve é a classe mãe dos dois tipos possíveis de modelagem de magnetização: interpolação e analítica.
	Por ser a classe superior a todas as classes correspondentes aos modelos de magnetização, possui a característica de ser abstrata, ou seja, não se pode instanciar um objeto diretamente da classe Magnetization Curve, e os métodos declarados virtuais devem ser sobrecarregados a todas as suas classes filhas.
	 
	Fig. 25 Parâmetros e métodos presentes na classe Magnetization Curve.
	A Fig. 25 representa um diagrama UML correspondente apenas à classe Magnetization Curve, onde podem ser vistos seus atributos e funções membro.
	Os argumentos X e Y correspondem a pontos referentes à curva de magnetização (B e H), np corresponde ao número de pontos dados para uma dada curva e Axis o número de direções de anisotropia presentes na formulação. Por exemplo, para um dado problema onde existe a característica isotrópica do material, Axis = 1.
	Os métodos declarados virtuais e que devem ser sobrecarregados nas classes dependentes da classe Magnetization Curve são: getValue() (retorna o valor de  em função de B²), getdValue() (retorna o valor de d/dB² em função de B²), getModelType() (retorna o modelo de curva utilizado) e clone() (retorna um objeto do tipo Magnetization Curve).
	7.1.2 As classes Interpolation e Analytic

	As classes Interpolation e Analytic são classes filhas diretamente ligadas à classe Magnetization Curve, que distinguem o tipo de modelo de magnetização a ser aplicado em um determinado problema. Dessa forma as classes relativas aos modelos de interpolação (Cubic Spline e Akima) são filhas da classe Interpolation e as classes relativas aos modelos analíticos (SimpleAnalyticI, Marrocco e Exponential) são filhas da classe Analytic.
	O diagrama UML referente às classes Interpolation e Analytic pode ser visualizado na Fig. 26.
	 
	Fig. 26 Diagrama de classes UML correspondente às classes Analytic e Interpolation. 
	7.2 Métodos de resolução de sistemas não lineares

	O módulo solvers presente na biblioteca LMAGLIB também é outra grande vantagem com relação a outros softwares de elementos finitos, devido à diversidade de métodos para a resolução de sistemas de equações que dispõe. Estão implementados métodos diretos, iterativos, pré-condicionadores e métodos de resolução de sistemas não lineares.
	O diagrama UML correspondente aos métodos de resolução de sistemas lineares e não lineares utilizados neste trabalho podem ser visualizados na Fig. 27.
	  
	Fig. 27 Diagrama de classes correspondentes aos principais métodos de resolução de sistemas lineares e não lineares presentes na LMAGLIB.
	O módulo solver presente na LMAGLIB é divido em duas partes principais, que se referem ao tipo de sistema a ser resolvido: linear ou não linear.
	A classe Linear Solver referencia os métodos a serem utilizados na resolução de sistemas lineares, tais como decomposição LU e ICCG, e a classe Non Linear Solver os métodos de resolução de sistemas não lineares. As classes filhas da classe Non Linear Solver são as classes Newton Raphson, Successiv eAproximation, NR Line Search e NR Brent Method, relativas aos métodos descritos na seção 4.2.
	Os atributos necessários e métodos presentes em um objeto do tipo Non Linear Solver podem ser visualizados no diagrama UML dado na figura a seguir:
	 
	Fig. 28 Diagrama UML referente à classe Non Linear Solver, onde podem ser visualizados os atributos e métodos presentes nesta classe.
	7.3 Tratamento de ímãs permanentes

	O tratamento de ímãs permanentes presente na LMAGLIB está localizado no módulo materials e utiliza um atributo que faz referencia à classe Permanent Magnet para determinar se existe ou não magnetização. O diagrama UML correspondente é dado na Fig. 29.
	  
	Fig. 29 Diagrama UML referente às classes responsáveis pela propriedade física dos materiais.
	Os métodos e atributos presentes nas classes Material e Permanent Magnet são dados com mais detalhes na Fig. 30.
	 
	Fig. 30 Diagrama UML referente às classes Material e Permanet Magnet.
	O atributo Vector<double> M, presente na classe Permanent Magnet corresponde ao vetor magnetização  , e é utilizado na classe Material a partir do atributo magnetization, que determina a magnetização do material. Os métodos getHc() e getBr() retornam respectivamente o campo magnético coercitivo e a indução magnética remanente, presentes no material com magnetização  .
	 Capítulo 8
	8. RESULTADOS
	8.1 Introdução

	Este capítulo tem como objetivo mostrar os resultados obtidos através da aplicação das curvas de magnetização estudadas no capítulo 5, e sua adequação aos diversos trechos, ou seja, no início da curva, “joelho” e saturação. Dessa forma pretende-se obter para cada caso a melhor modelagem de forma a se conseguir convergência e no menor número de iterações possível.
	Também são analisados os resultados dos métodos não lineares apresentados no capítulo 4, com ênfase especial no método de Newton-Raphson e Newton-Raphson utilizando o fator de relaxação, visto ser a técnica mais utilizada para o tratamento da não linearidade e com convergência em menor número de iterações. Foram contempladas também diversas técnicas de resolução de sistemas lineares associadas ao método de Newton-Raphson.
	Um exemplo de aplicação de ímãs permanentes também é apresentado e comparado ao resultado obtido analiticamente.
	Os casos testes utilizados foram descritos de maneira breve no capítulo 1.3 e compreendem a um núcleo ferromagnético com um entreferro, um motor de relutância chaveado, e um circuito magnético utilizando ímãs permanentes, limitado ao âmbito da magnetostática.
	Todos os exemplos abordados foram discretizados em elementos triangulares de 1ª ordem, a menos de menção em contrário.
	As características do processador utilizado e memória do sistema para todas as simulações são dadas na Tabela 1.
	Tabela 1 Características do processador e do sistema utilizado para todas as simulações.
	Processador
	Sistema
	AMD Athlon (TM) MP 1800 +1,53GHz
	1024Mb RAM – WinXP
	8.2 Modelagem do material ferromagnético
	8.2.1 Aço carbono S45C


	O aço carbono S45C é um material muito utilizado na confecção de transformadores e núcleos ferromagnéticos devido a sua excelente propriedade magnética, fator esse relevante para estes tipos de dispositivos. Foi esse o material utilizado nas simulações do eletroímã e do núcleo ferromagnético.
	Os pontos experimentais referentes ao aço carbono S45C (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005), são dados na tabela a seguir:
	Tabela 2 Pontos experimentais da curva de magnetização do aço carbono S45C.
	ponto
	B(T)
	H(A/m)
	ponto
	B(T)
	H(A/m)
	0
	0
	0
	17
	1,417
	4880
	1
	0,109
	520
	18
	1,446
	5203
	2
	0,235
	731
	19
	1,474
	5539
	3
	0,378
	944
	20
	1,642
	8661
	4
	0,520
	1151
	21
	1,746
	12000
	5
	0,653
	1378
	22
	1,814
	15301
	6
	0,773
	1617
	23
	1,862
	18706
	7
	0,880
	1860
	24
	1,900
	22094
	8
	0,972
	2137
	25
	1,929
	25461
	9
	1,000
	2418
	26
	1,953
	28818
	10
	1,118
	2700
	27
	1,974
	32212
	11
	1,177
	3000
	28
	1,990
	35673
	12
	1,230
	3300
	29
	2,004
	39001
	13
	1,274
	3614
	30
	2,017
	42400
	14
	1,316
	3923
	31
	2,028
	45793
	15
	1,354
	4240
	32
	2,039
	49171
	16
	1,388
	4564
	33
	2,048
	52489
	Os modelos matemáticos de curva de magnetização aplicados aos pontos experimentais foram: o modelo de O’Connor, modelo de Marrocco, exponencial, spline cúbica e modelo de Akima.
	8.2.1.1 Modelo de O’Connor

	Os coeficientes para o modelo de O’Connor (analítico simples), foram obtidos através do método dos mínimos quadrados e resultaram: r0 = 500, Js = 2,0 e  = 0,5. Com este ajuste, foram obtidas as curvas (B2) e d/dB2(B2). As Fig. 31 e Fig. 32 ilustram o ajuste aos pontos experimentais da curva curva (B2) e a região de extrapolação, e a Fig. 33 ilustra a curva d/dB2(B2).
	 
	Fig. 31 Ajuste do modelo de O’Connor para a curva (B2) aos pontos experimentais para o aço S45C.
	 
	Fig. 32 Região de extrapolação da curva da Fig. 31.
	 
	Fig. 33 Curva d/dB2(B2) obtida para o aço carbono S45C, utilizando o modelo de O’Connor.
	O erro relativo, obtido para cada ponto com relação aos dados experimentais da Tabela 2 é dado na Fig. 34.
	 
	Fig. 34 Erro relativo aos dados experimentais da curva (B2) obtido com o modelo de O’Connor.
	A partir do gráfico da Fig. 34 verifica-se um maior erro para os pontos iniciais da curva, e apresenta um em menor desvio para os pontos intermediários e finais da curva, com relação aos pontos experimentais.
	Com relação ao modelo de O’Connor, verifica-se que para valores próximos de zero e para valores próximos à região de saturação para a curva (B2), o erro relativo é maior do que para a região intermediária da curva.
	8.2.1.2 Modelo de Marrocco

	Através do ajuste pelo método dos mínimos quadrados para o modelo de Marrocco foram obtidos os seguintes coeficientes:  = 0,0029; C = 8,99;  = 3,51 e  = 47000.
	As Fig. 35 e Fig. 36 ilustram o ajuste da curva (B2) aos pontos experimentais e região de extrapolação, respectivamente. A curvas Fig. 37 ilustra a curva d/dB2(B2).
	 
	Fig. 35 Ajuste do modelode Marrocco para a curva (B2) aos pontos experimentais para o aço S45C.
	 
	Fig. 36 Região de extrapolação da curva da Fig. 35.
	 
	Fig. 37 Curva d/dB2(B2) obtida para o aço carbono S45C, utilizando o modelo de Marrocco.
	O erro relativo obtido para o modelo de Marrocco, com relação aos pontos experimentais, é dado na Fig. 38.
	 
	Fig. 38 Erro relativo na curva B2) obtido com o modelo de Marrocco, com relação aos valores experimentais.
	Pode-se verificar a partir da Fig. 38 que o erro relativo para os pontos iniciais da curva, assim como no modelo de O’Connor, é elevado. Para pontos intermediários, o modelo de O’Connor apresenta um melhor ajuste, porém para pontos próximos da região de saturação o modelo de Marrocco possui menores erros relativos.
	8.2.1.3 Modelo Exponencial

	Assim como para o modelo de O’Connor e modelo de Marrocco, as constantes para o modelo exponencial foram obtidas através de um ajuste utilizando o método dos mínimos quadrados. O ajuste resultou nos seguintes coeficientes: k1 = 9,84696, k2 = 1,84566 e k3 = 3080,78. Os resultados para as curvas B2), sua derivada e erro relativo são dadas nas Fig. 40, Fig. 41 e Fig. 42.
	As Fig. 39 e Fig. 40 ilustram o ajuste da curva (B2) aos pontos experimentais e a região de extrapolação, respectivamente. A Fig. 41 ilustra a curva d/dB²(B²).
	 
	Fig. 39 Ajuste do modelo de Marrocco para a curva (B2) aos pontos experimentais para o aço S45C.
	 
	Fig. 40 Região de extrapolação da curva da Fig. 39.
	 
	Fig. 41 Curva d/dB2(B2) obtida para o aço carbono S45C, utilizando o modelo de exponencial.
	 
	Fig. 42 Erro relativo obtido para o modelo exponencial.
	Verifica-se que o modelo exponencial se ajusta muito bem à curva, como comprovam seus baixos erros relativos quando comparados ao modelo de O’Connor e a o modelo de Marrocco. Entretanto os valores obtidos pelo modelo exponencial começam a crescer de forma muito acentuada, acarretando em problemas de convergência para valores elevados de H.
	8.2.1.4 Spline cúbica

	Diferentemente dos modelos anteriores, a spline cúbica ajusta um polinômio de terceiro grau a cada par (x, y) dos pontos experimentais, como visto no capítulo 5.4.1. Dessa forma se obtém uma curva que contempla todos os pontos experimentais. Os resultados da aplicação desse modelo aos pontos experimentais da Tabela 2 são apresentados nas Fig. 43 (a) e (b).
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 43 Ajuste de spline cúbica para as curvas (a) (B2), e (b) d/dB2(B2), aos pontos experimentais do aço S45C.
	Nota-se um ajuste exato a cada ponto experimental por parte da spline cúbica, fato este já esperado devido às propriedades desse método. No entanto, para a curva d/dB²(B²) verifica-se uma grande oscilação na região inicial da curva, uma vez que a derivada possui valores negativos devido aos erros experimentais na obtenção dos pontos  . Este fato impede a aplicação deste método na modelagem da curva (B²), quando se utiliza o método de Newton-Raphson, sendo necessário um ajuste aos pontos de forma que a curva d/dB²(B²) possua valore positivo para qualquer ponto.
	A fim de contornar este problema substituíram-se os 17 pontos da indução magnética B iniciais da Tabela 2 por valores obtidos do modelo exponencial para os respectivos campos H, e em seguida aplicou-se a spline cúbica. As Fig. 44 e Fig. 45 ilustram o ajuste da curva (B²) aos pontos experimentais e região de extrapolação, respectivamente. A Fig. 46 ilustra a curva d/dB²(B²).
	 
	Fig. 44 Ajuste de spline cúbica para a curva (B2), substituindo-se os 17 primeiros pontos experimentais de B por valores calculados pela fórmula exponencial.
	 
	Fig. 45 Região de extrapolação da curva da Fig. 44.
	 
	Fig. 46 Curva d/dB2(B2) derivada da curva da Fig. 45.
	8.2.1.5 Akima

	Da mesma maneira que a interpolação por spline cúbica, o método de Akima ajusta polinômios cúbicos entre cada par (x, y) de pontos da curva experimental, como visto no capítulo 5.4.2.As curva (B2) e d/dB²(B²) obtidas através do método de Akima são dadas nas Fig. 47 (a) e (b).
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 47 Ajuste do modelo de Akima para as curvas (a) (B2) e (b) d/dB2(B2) aos pontos experimentais do aço S45C.
	De maneira similar ao caso ocorrido para a spline cúbica, o método de Akima quando aplicado aos pontos experimentais do aço S45C apresenta valores negativos pra a derivada, impossibilitando a convergência quando se aplica o método de Newton-Raphson. Dessa forma utilizou-se o mesmo artifício utilizado para a interpolação por spline cúbica,: substituem-se os 17 pontos da indução magnética B iniciais da Tabela 2 por valores obtidos pelo modelo exponencial para os respectivos campos H. As Fig. 48 e Fig. 49 ilustram o ajuste da curva(B2) aos pontos experimentais, e região de extrapolação respectivamente. A Fig. 50 ilustra a curva ddB2(B2).
	 
	Fig. 48 Ajuste do método de Akima para a curva (B2) com os primeiros 17 pontos experimentais substituídos por valores calculados pela fórmula exponencial.
	 
	Fig. 49 Ajuste do método de Akima para a curva (B2) com os primeiros 17 pontos experimentais substituídos por valores calculados pela fórmula exponencial.
	 
	Fig. 50 Derivada da curva (B2) da Fig. 49.
	8.2.2 Aço carbono S1008

	O aço carbono S1008 apresenta uma porcentagem de 8% de carbono em sua constituição, o que o torna uma excelente material para uso em dispositivos elétricos, principalmente em motores elétricos, devido ao seu baixo custo, excelente resistência física e características magnéticas interessantes.
	Os valores experimentais da curva de magnetização do aço S1008 (Maxwell2D, 2002), são dados na Tabela 3.
	Tabela 3 Pontos experimentais correspondentes à curva de magnetização para o aço S1008.
	ponto
	B(T)
	H(A/m)
	0
	0,8654
	318,3
	1
	1,1106
	477,5
	2
	1,2458
	636,6
	3
	1,331
	795,8
	4
	1,5
	1591,5
	5
	1,6
	3183,1
	6
	1,683
	4774,6
	7
	1,741
	6366,2
	8
	1,78
	7957,7
	9
	1,905
	15915
	10
	2,025
	31831
	11
	2,085
	47746,5
	12
	2,13
	63662
	13
	2,165
	79577,5
	14
	2,28
	159155
	15
	2,485
	318310
	16
	2,585
	397887
	Todos os métodos de modelagem da curva B(H) apresentados foram aplicados ao conjunto de pontos da Tabela 3. Entretanto, diferentemente dos pontos da Tabela 2, não foi necessário artifício algum para a aplicação dos métodos de Akima e spline cúbica, pois as curvas de derivadas não produziram derivadas negativas.
	Os resultados para todos os métodos são apresentados a seguir.
	8.2.2.1 Modelo de O’Connor

	Os coeficientes obtidos para o modelo de O’Connor (analítico simples), através do método dos mínimos quadrados foram:: r0 = 2500, Js = 2,063 e  = 0,99. As Fig. 51e Fig. 52 ilustram o ajuste da curva (B2) aos pontos experimentais e região de extrapolação respectivamente. As Fig. 53 e Fig. 54 ilustram a curva d/dB2(B2) e erro relativo, respectivamente.
	 
	Fig. 51 Ajuste do modelo de O’Connor para a curva (B2), aos pontos experimentais do aço S1008.
	 
	Fig. 52 Região de extrapolação da curva da Fig. 51.
	 
	Fig. 53 Derivada da curva da Fig. 52.
	 
	Fig. 54 Erro relativo aos pontos experimentais obtido com o modelo de O’Connor, para o aço carbono S1008.
	Analisando o gráfico da Fig. 54 nota-se uma oscilação do erro relativo para os pontos iniciais e intermediários e um melhor ajuste com os coeficientes obtidos para os pontos na região de saturação da curva.
	8.2.2.2 Modelo de Marrocco

	Através do ajuste pelo método dos mínimos quadrados para o modelo de Marrocco foram obtidos os seguintes coeficientes:  = 0; C = 0,8;  = 4,011 e  = 10000.
	As Fig. 55 e Fig. 56 ilustram o ajuste da curva (B2) aos pontos experimentais e região de extrapolação, respectivamente. As Fig. 57 e Fig. 58 ilustram a curva d/dB2(B2) e erro relativo, respectivamente.
	 
	Fig. 55 Ajuste do modelo de Marrocco para a curva (B2), para os pontos experimentais do aço S1008.
	 
	Fig. 56 Região de extrapolação da curva da Fig. 55.
	 
	Fig. 57 Derivada da curva da Fig. 56.
	 
	Fig. 58 Erro relativo aos valores experimentais com o modelo de Marrocco, para o aço carbono S1008.
	Verifica-se que o erro relativo para o modelo de Marrocco dado na Fig. 58 é elevado para os pontos iniciais e decresce gradativamente a medida que se aproxima da saturação, semelhante ao modelo de O’Connor.
	8.2.2.3 Modelo exponencial

	Assim como para o modelo de O’Connor e modelo de Marrocco, as constantes para o modelo exponencial foram obtidas através de um ajuste utilizando o método dos mínimos quadrados. O ajuste resultou nos seguintes coeficientes: k1 = 8,015, k2 = 1,7 e k3 = 367,8.
	As Fig. 59 e Fig. 60 ilustram o ajuste da curva (B2) aos pontos experimentais e região de extrapolação, respectivamente. As Fig. 61 e Fig. 62 ilustram a curva d/dB2(B2) e erro relativo, respectivamente.
	 
	Fig. 59 Ajuste do modelo exponencial para a curva (B2), para os pontos experimentais do aço S1008.
	 
	Fig. 60 Região de extrapolação da curva da Fig. 59.
	 
	Fig. 61 Derivada da curva da Fig. 60.
	 
	Fig. 62 Erro relativo aos pontos experimentais para o modelo exponencial, para o aço carbono S1008.
	Analisando o gráfico da Fig. 62 nota-se um bom ajuste para os pontos iniciais e intermediários da curva de magnetização, porém um grande desvio para os pontos correspondentes a saturação da curva. Isso se deve ao fato de no modelo exponencial, os valores de H crescerem muito rapidamente na região de saturação.
	8.2.2.4 Spline cúbica

	O ajuste por spline cúbica permite um erro relativo igual a zero para os pontos experimentais, tendo em vista a definição de spline. Dessa forma, a interpolação realizada para os pontos experimentais do aço S1008, para as curvas (B2) e região de extrapolação resultam nas curvas apresentadas nas Fig. 63 e Fig. 64. A Fig. 65 ilustra a curva d(B2)/dB2.
	 
	Fig. 63 Ajuste de spline cúbica da curva (B2), para os pontos experimentais do aço S1008.
	 
	Fig. 64 Região de extrapolação da curva da Fig. 63.
	 
	Fig. 65 Curva obtida para d/dB2(B2), utilizando-se spline cúbica.
	Observa-se pela Fig. 65 que os pontos experimentais BxH do aço S10008C não produziram derivadas negativas. Sendo assim, nenhum ajuste adicional foi necessário para (B2) e sua derivada.
	8.2.2.5 Akima

	O ajuste feito pelo método de Akima para (B2) e região de extrapolação pode ser visualizado nas Fig. 66 e Fig. 67. A Fig. 68 ilustra a curva d(B2)/dB2.
	 
	Fig. 66 Ajuste do método de Akima de curva (B2), com os pontos experimentais do aço S1008.
	 
	Fig. 67 Região de extrapolação da curva da Fig. 66.
	 
	Fig. 68 Derivada da curva da Fig. 67.
	Como no caso da spline, nenhum ajuste adicional foi necessário, uma vez que não se produza nenhuma derivada negativa.
	8.3 Eletroímã
	8.3.1 Descrição


	O primeiro caso teste proposto corresponde a um eletroímã composto de núcleo ferromagnético fixo, bobina de cobre e armadura móvel de material ferromagnético. O conjunto é ilustrado na Fig. 69 (a) com dados dimensionais Na Fig. 69 (b) são destacadas as diferentes regiões magnéticas, quais sejam: verde – núcleo ferromagnético (aço S45C); vermelho – bobina de cobre excitada com densidade de corrente, com  = o; branco – vácuo ( = o).
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 69 Dados dimensionais do eletroímã (a) e regiões utilizadas na simulação (b) (verde – núcleo ferromagnético; vermelho – bobina; branco – vácuo).
	A malha de elementos finitos utilizada foi gerada utilizando-se o algoritmo de Delaunay e pode ser vista na Fig. 70. As características da malha são dadas na Tabela 4, a seguir:
	Tabela 4 Características da malha de elementos finitos gerada pelo algoritmo de Delaunay para a geometria da Fig. 69.
	Elementos
	2446
	nós
	1244
	 
	Fig. 70 Malha de elementos finitos do eletroímã.
	8.3.2 Testes da modelagem B(H) e resultados numéricos

	Foram utilizados três valores de correntes de excitação distintas de modo a se obter valores de magnetização nas regiões inicial, intermediária e de saturação da curva de magnetização do material. Verificou-se o número de iterações necessárias para se alcançar a convergência para cada modelo proposto de curva (B²), bem como tempo de processamento. Como métodos de resolução do sistema de equações algébricas lineares foram utilizados os métodos ICCG, que corresponde a um método iterativo, com critério de parada tol = 10-6, e SuperLU que corresponde a um método direto.
	Utilizou-se também como critério de parada para o método de Newton-Raphson a tolerância de 10-4, e 10-2 para o método das aproximações sucessivas e número máximo de 100 iterações.
	Os resultados utilizando o método de Newton-Raphson clássico são dados na Tabela 5.
	Tabela 5 Características de desempenho dos váris métodos de modelagem de curva de magnetização no método de Newton-Raphson clássico.
	NI(Ae) \ J(Ae/mm²)
	400 \ 2
	1000 \ 5
	20000 \ 100
	Modelo\Solver
	ICCG
	SuperLU
	ICCG
	SuperLU
	ICCG
	SuperLU
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	SimpleAnalyticI
	6
	4,7
	6
	5,9
	9
	7,2
	9
	8,8
	100
	79,4
	100
	87,9
	Marrocco
	2
	1,7
	2
	1,9
	2
	1,7
	2
	2,0
	100
	80,1
	100
	88,9
	Exponential
	2
	1,6
	2
	1,9
	2
	1,6
	2
	2,1
	-
	-
	-
	-
	CubicSpline
	2
	1,8
	2
	2,4
	2
	1,8
	2
	2,5
	100
	86,9
	100
	95,3
	Akima
	2
	1,7
	2
	1,9
	2
	1,7
	2
	2,1
	100
	84,7
	100
	90,5
	Analisando-se a Tabela 5, verifica-se um pequeno número de iterações para se alcançar a convergência, que cresce à medida que se aproxima da região de saturação da curva. com f.m.m = 20000A.e de número máximo de iterações é alcançado antes da convergência, para todos os modelos.
	Com o método de O’Connor, nota-se um maior número de iterações para convergência, fator esse que se deve ao fato de oscilações na região de saturação da curva d/dB².
	Com relação à utilização dos métodos ICCG e SuperLU, percebe-se um maior tempo de computação para o método direto, porém utilizando-se o SuperLU a solução obtida é a solução “real” do sistema.
	 A figura a seguir mostra a título de ilustração o mapa de cores da indução magnética no eletroímã para NI = 20.000A.e.
	 
	Fig. 71 Indução magnética no eletroímã com NI = 20.000A.e.
	Uma comparação entre as diversas variantes do método de Newton-Raphson clássico, com fator de relaxação  = 1, busca linear – NR-LineSearch e minimização da norma do resíduo utilizando o método de Brent – NR-BrentMethod é apresentada na Tabela 6. Foi feita uma comparação entre o número de iterações de cada método e tempo de processamento utilizando SuperLU como solver linear, com NI = 1000A.e. O modelo de curva de magnetização adotado para esta comparação foi o modelo de O’Connor.
	Tabela 6 Comparação entre as variantes do método de Newton-Raphson ( NI = 1000A.e, utilizando modelo de O’Connor).
	Método
	Nº iterações – tempo(s)
	NRTradicional
	5 – 8,812
	NRLineSearch
	5 – 9,719
	NRBrentMethod
	5 – 10,282
	Segundo a Tabela 6 nota-se que não há melhora com relação ao número de iterações quando se aplica a otimização do fator de relaxação devido ao fato do valor ótimo ser aproximadamente um ( = 1), para todas as iterações, conforme mostrado na Fig. 72. Entretanto verifica-se uma melhora de desempenho utilizando-se elementos de segunda ordem, quando se obtém a convergência desejada em 2 iterações com t = 8,9s.
	Com relação ao tempo de processamento é observado um pior pois foi necessário um maior número de passos efetuados pelos métodos NR-LineSearch e NR-BrentMethod, com relação ao método NR-Tradicional.
	Pode-se verificar pela Fig. 72 que o método das aproximações sucessivas possui um desempenho bem inferior quando comparado ao método de Newton-Raphson para este problema, convergindo em 100 iterações no tempo de t = 44,1s.
	A figura a seguir dá o logaritmo decimal (log) da tolerância e o fator de relaxação ótimo obtido por cada método em cada iteração, utilizando-se o modelo de O’Connor.
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 72 Evolução das iterações dos métodos de Newton-Raphson em função da tolerância (a) e fator de relaxação (b) na simulação do eletroímã.
	A Fig. 73 exibe um traçado das linhas de campo magnético obtidas da simulação do eletroímã.
	 
	Fig. 73 Linhas equipotenciais de B obtidas com NI = 1000A.e, com o modelo de O’Connor de curva de magnetização.
	8.4 Núcleo ferromagnético
	8.4.1 Características dimensionais


	O segundo caso teste corresponde a um núcleo ferromagnético (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005), com um pequeno entreferro. O material do núcleo é o aço .
	A Fig. 74 (a) e (b) mostra um desenho esquemático com as dimensões e regiões físicas de metade do núcleo ferromagnético simulado, em que se explora a simetria do mesmo.
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 74 Núcleo ferromagnético (Fujiwara; Okamoto; Kameari, 2005). (a) Dados dimensionais e (b) regiões de simulação.
	Nota-se a presença de um entreferro de 1 mm de dimensão, fato este que gera uma transição entre uma região de baixa relutividade e uma de alta relutividade.
	A região em vermelho da Fig. 74 (b) corresponde à região com densidade de corrente (bob = o), a região verde ao aço S45C e a região branca refere-se ao ar.
	As características da malha de elementos finitos gerada através do algoritmo de Delaunay são dadas na Tabela 7.
	Tabela 7 Características da malha gerada pelo algoritmo de Delaunay para a geometria da Fig. 74.
	Elementos
	6080
	Nós
	3104
	 
	Fig. 75 Malha de elementos finitos para o núcleo ferromagnético com entreferro.
	8.4.2 Testes da modelagem B(H) e resultados numéricos

	Assim como no caso do eletroímã, variou-se o modelo de curva de magnetização e verificou-se o número de iterações e o tempo de processamento necessário para alcançar a convergência. Os resultados são apresentados na Tabela 8.
	Também foram realizadas comparações utilizando um método direto (SuperLU) e um método iterativo (ICCG), com critério de parada tol = 10-6.
	O critério de parada adotado para o método de Newton-Raphson é tol = 10-3, e número máximo de iterações igual a 100.
	Tabela 8 Resultados obtidos variando-se a corrente e o modelo da curva de magnetização para o método de Newton-Raphson.
	NI(Ae) \ J(Ae/mm²)
	60 \ 3,75
	100 \ 6,25
	800 \ 50
	Modelo\Solver
	ICCG
	SuperLU
	ICCG
	SuperLU
	ICCG
	SuperLU
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	SimpleAnalyticI
	9
	22,0
	9
	23,3
	12
	29,4
	12
	34,1
	19
	46,8
	19
	57,7
	Marrocco
	4
	7,7
	4
	7,8
	6
	15,6
	6
	16,6
	61
	158,5
	61
	164,5
	Exponential
	2
	4,9
	2
	5,25
	4
	7,5
	4
	8,1
	-
	-
	-
	-
	CubicSpline
	2
	5,0
	2
	4,9
	4
	10,0
	4
	10,1
	40
	100,8
	61
	152,6
	Akima
	2
	4,8
	2
	4,9
	4
	9,7
	4
	10,5
	40
	98,3
	61
	153,6
	Nota-se que para o modelo de O’Connor existe a necessidade de um número maior de iterações e consequentemente mais tempo de processamento para alcançar a convergência com baixas correntes. No entanto para correntes elevadas o modelo se mostra mais eficiente do que os demais.
	O modelo de Marrocco se mostra ineficiente para correntes elevadas, devido ao fato de crescer quadraticamente para correntes elevadas, necessitando de um grande número de iterações para atingir a convergência.
	Assim como o modelo de Marrocco, o modelo exponencial também apresenta ineficiência para correntes elevadas, onde sequer apresenta convergência.
	Da mesma forma que para o eletroímã, o método de resolução linear SuperLU apresenta um maior tempo de convergência, influindo assim no tempo de computação total do método de Newton-Raphson.
	O mapa de cores da indução magnética para com NI = 800A.e, utilizando-se o modelo de Marrocco é ilustrado na Fig. 76.
	 
	Fig. 76 Indução magnética para NI = 800A.e no núcleo da Fig. 74. Nota-se a grande variação de relutividade magnética na transição entre o núcleo e o entreferro.
	Os resultados de desempenho com os métodos de Newton-Raphson, Newton-Raphson com busca linear (NR-LineSearch) e Newton-Raphson utilizando aproximações quadráticas sucessivas (NR-BrentMethod) são dados na Tabela 9, para uma excitação de NI = 100A.e.
	Tabela 9 Comparação entre as variantes do método de Newton-Raphson com NI = 100A.e e modelo de Marrocco.
	Método
	Nº de iterações – tempo(s) 
	NRTradicional
	12 – 34,11
	NRLineSearch
	7 – 22,094
	NRBrentMethod
	8 – 25,969
	Diferentemente do que ocorreu no eletroímã, a norma quadrática do resíduo tem um mínimo diferente de um para cada iteração do método de Newton-Raphson, conforme a mostrado na Fig. 77 (a).
	Pôde-se verificar um ganho significativo em número de iterações e em tempo de processamento para a resolução do problema utilizando os métodos NR-LineSearch e NR-BrentMethod, com relação ao NR-Tradicional, e ao NR-Tradicional utilizando elementos de segunda ordem. (interpolação quadrática no elemento).
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 77 Evolução das iterações dos métodos de Newton-Raphson em função do fator de relaxação (a) e da tolerância (b) na simulação do núcleo ferromagnético com entreferro com NI = 100A.e e modelo de Marrocco. 
	A Fig. 77 apresenta a evolução das iterações para todas as variantes do método de Newton-Raphson, bem como para o método das aproximações sucessivas. A Fig. 77 (a) mostra o fator de relaxação e a (b) o log da tolerância desejada. Verificou-se que para os métodos NR-LineSearch e NR-BrentMethod a convergência é atingida em 7 e 8 iterações, respectivamente, devido ao fator de relaxação otimizado a cada iteração, enquanto que para o método de Newton-Raphson clássico foram necessárias 12 iterações. Ao se utilizar elementos de segunda ordem a convergência foi atingida em 6 iterações, porém com tempo mais elevado (t = 87,9s).
	Assim como para o exemplo do eletroímã estudado na seção anterior, o método das aproximações sucessivas teve um desempenho inferior ao método de Newton-Raphson, convergindo em 100 iterações em 179,2s.
	As linhas de campo obtidas podem ser visualizadas na Fig. 78. Os resultados conferem com os obtidos por Fujirawa (2005).
	 
	Fig. 78 Linhas equipotenciais de indução no núcleo ferromagnético com entreferro ( NI = 100A.e, modelo de Marrocco).
	8.5 Motor de relutância chaveado
	8.5.1 Características construtivas e dimensionais


	O terceiro caso teste utilizado consiste em um motor de relutância chaveado (Abe, 1997). Embora seja necessária uma simulação no regime variável no tempo para se estudar este dispositivo, será realizada apenas uma simulação magnetostática do mesmo, com intuito de se analisar apenas o desempenho numérico das técnicas apresentadas. Isso corresponde a simular o motor num determinado instante. 
	As características geométricas e dimensionais do motor, bem como o modelo geométrico para simulação são mostradas nas Fig. 79 (a) e (b). Os valores dos parâmetros da Fig. 79 (a) são dados na Tabela 10.
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 79 Dados geométricos do motor de relutância chaveado.
	Na Fig. 79 (b) a região verde é composta de material ferromagnético, o aço carbono S1008. A região em vermelho corresponde às bobinas. No instante em que o motor foi simulado, apenas a bobina 2 encontrava-se excitada. Maiores detalhes deste dispositivo encontram-se em (Abe, 1997).
	Tabela 10 Dados dimensionais do motor de relutância chaveado.
	R1 = 5mm
	r = 36o
	R2 = 25mm
	s = 32o
	R3 = 25,25mm
	espiras = 150
	R4 = 50mm
	entreferro = 0,25mm
	R5 = 58mm
	comprimento do pacote = 50mm
	A malha de elementos finitos deste motor é ilustrada na Fig. 80. Seus dados mais relevantes são apresentados na Tabela 11.
	Tabela 11 Dados da malha de elementos finitos do motor de relutância chaveado.
	Elementos
	9920
	nós
	5001
	 
	Fig. 80 Malha de elementos finitos do motor de relutância chaveado.
	8.5.2 Resultados numéricos

	Assim como nos casos anteriores, analisou-se o comportamento dos modelos de curvas de magnetização com relação a o número de iterações e ao tempo de processamento, bem como o comportamento dos métodos ICCG (iterativo, com critério de parada tol = 10-6), e SuperLU (direto).
	O critério de parada para o método de Newton-Raphson é tol = 10-3, e número máximo de 100 iterações.
	Os resultados numéricos obtidos podem ser visualizados na Tabela 12.
	Tabela 12 Resultados obtidos variando-se a corrente e o modelo da curva de magnetização para o método de Newton-Raphson.
	NI(Ae) \ J(Ae/mm²)
	61,35 \ 1,00
	368,1 \ 6,0
	3067,5 \ 50,0
	Modelo\Solver
	ICCG
	SuperLU
	ICCG
	SuperLU
	ICCG
	SuperLU
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	iter
	t(s)
	SimpleAnalyticI
	4
	25,0
	4
	21,3
	9
	54,8
	9
	54,4
	46
	255,3
	46
	307,4
	Marrocco
	2
	12,3
	2
	12,1
	10
	59,2
	10
	53,7
	100
	700,3
	100
	726,6
	Exponential
	2
	12,2
	2
	9,9
	5
	30,2
	5
	27,3
	-
	-
	-
	-
	CubicSpline
	4
	23,6
	4
	20,4
	12
	69,4
	12
	66,7
	61
	38,5
	61
	433,0
	Akima
	4
	23,0
	4
	20,9
	12
	67,5
	12
	69,7
	61
	377,3
	61
	420,3
	Nota-se que para o modelo de O’Connor converge em um número maior de iterações para baixas correntes, porém apresenta convergência para correntes elevadas, diferentemente dos modelos de Marrocco e exponencial.
	Para os modelos interpoladores (spline cúbica e Akima) nota-se uma lenta convergência, devido ao fato de grande oscilação na curva d/dB².
	Nota-se também um maior tempo de processamento necessário para convergência quando se utilizou o método de resolução de sistemas lineares ICCG ao invés do SuperLU, contrariando os exemplos anteriores. Este fato está relacionado à esparsidade da matriz, que nesse caso não é acentuada. Nesse caso apresenta convergência mais lenta.
	A Fig. 81 mostra o mapa de cores para a indução magnética obtida com NI = 368,1A.e, utilizando-se spline cúbica para modelagem da curva (B2). Na Fig. 83 é mostrada um esboço das linhas de campo (equipotenciais).
	 
	Fig. 81 Indução magnética no motor de relutância chaveado para NI = 368,1A.e com spline cúbica para modelagem da curva(B2).
	Os resultados de desempenho com os métodos de Newton-Raphson, Newton-Raphson com busca linear (NR-LineSearch) e Newton-Raphson utilizando aproximações quadráticas sucessivas (NR-BrentMethod) são dados na Tabela 13, para uma excitação de NI = 200A.e.
	Tabela 13 Comparação entre as variantes do método de Newton-Raphson com NI = 200A.e e modelo de Marrocco.
	Método
	Nº de iterações – tempo(s) 
	NRTradicional
	4 – 20,4
	NRLineSearch
	4 – 32,4
	NRBrentMethod
	4 – 33,2
	Da mesma foram que para o eletroímã, verifica-se que o número de iterações para os três métodos é igual, devido ao fato do fator de relaxação ótimo ser próximo de 1, como pode ser visto na Fig. 82.
	Utilizando elementos de segunda ordem, o método de N-R não converge para o motor de relutância chaveado.
	(a)
	(b)
	 
	 
	Fig. 82 Evolução das iterações dos métodos de Newton-Raphson em função do fator de relaxação (a) e da tolerância (b) na simulação do núcleo ferromagnético com entreferro com NI = 100A.e, utilizando spline cúbica.
	 
	Fig. 83 Linhas de campo no motor de relutância chaveado, com NI= 368,1A.e e spline cúbica para ajuste da curva xB2.
	8.6  Estudo do efeito do método de resolução do sistema linear no método de Newton-Raphson

	De forma a se obter um menor custo computacional para a resolução do problema proposto, pode ao invés de aplicar métodos que diminuam o número de iterações do método de Newton-Raphson, como o NR-LineSearch e o NR-BrentMethod, pode-se aplicar métodos mais eficientes de forma que o sistema A.x = b, conforme equação (146), seja resolvido de forma mais eficiente.
	Uma alternativa proposta é a utilização do método wavelet-based multigrid, que tem mostrado excelentes performances com relação ao custo computacional, (Pereira; Verardi; Nabeta, 2006).
	O método wavelet-based multigrid é um pré-condicionador que é aplicado a sistemas matriciais e usa métodos de compactação de imagem de forma a diminuir o tamanho de matrizes, de forma que a nova matriz obtida após a compactação seja equivalente matriz anterior. Dessa forma minimiza o tempo de resolução de sistemas lineares.
	Aplicando-se o método wavelet-based multigrid para as matrizes geradas pelo MEF e em seguida aplicando-se um método iterativo para a resolução do sistema (147), para NI = 368,1A.e obtém-se uma convergência em 9 iterações utilizando-se o método de Newton-Raphson com fator de relaxação igual a 1, e o modelo de O’Connor para o aço S1008, para modelagem da curva (B2).
	O impacto final do método de resolução do sistema (148) no método de Newton-Raphson foi verificada da seguinte forma: inicialmente variou-se o método linear e verificou-se o número de iterações necessárias para sua convergência e tempo de processamento em um passo do método N-R.. Assim tem-se o número total de iterações realizadas pelo método linear para todas as iterações do N-R., e o tempo total de processamento.
	A Tabela 14 mostra os resultados comparando-se os métodos CG utilizando o wavelet-based multigrid como pré-condicionador, ICCG, BiCGSTAB, BiCGSTAB utilizando o wavelet-based multigrid como pré-condicionador e BiCGSTAB utilizando Cholesky como pré-condicionador, para resolução do sistema (149), e o impacto da variação do solver linear no método de Newton-Raphson
	Tabela 14 Impacto da variação do método de resolução do sistema linear no método de Newton-Raphson.
	Método Numérico
	Pré-condicionador
	Média de iterações lineares para cada passo do N.R.
	Total de iterações lineares
	Tempo(s), para convergência do N.R.
	Tempo relativo ao linear solver mais rápido
	CG
	Wavelet-based multigrid(AMG)
	104
	936
	108,718
	0,578
	CG
	Incomplete Cholesky(IC)
	180
	1620
	50,75
	1,0
	BiCGSTAB
	Wavelet-based multigrid(AMG)
	49
	441
	95,094
	0,273
	BiCGTAB
	Incomplete Cholesky(IC)
	172
	1548
	70,329
	0,956
	A convergência obtida para os métodos ICCG e wavelet-based multigrid pode ser observada na Fig. 84.
	 
	Fig. 84 Resultados obtidos para convergência dos métodos CG utilizando o wavelet-based multigrid como pré-condicionador, ICCG, BiCGSTAB, BiCGSTAB utilizando o wavelet-based multigrid como pré-condicionador e BiCGSTAB utilizando Cholesky como pré condicionador, para o passo 1 do N-R.
	Nota-se que segundo a Tabela 14 pode-se obter uma melhora significativa quando se aplica o pré-condicionador Cholesky com relação ao wavelet-based multigrid, como pode ser visto para o caso do método BiCGSTAB, onde a diferença chega a 1107 iterações porém nota-se uma perda de tempo quando comparado aos métodos utilizando o pré-condicionador IC. Esse fato se deve a implementação inicial que não está otimizada, ao contrário da implementação do IC se encontram na forma otimizada.
	Porém, levando-se em conta o número de iterações nota-se que o método pré-condicionador wavelet-based multigrid tem um grande potencial, quando comparado ao ICCG para a resolução de sistemas lineares utilizados pelo método de Newton-Raphson, (Pereira; Rodrigues Filho; Silva; Nabeta, 2007).
	8.7 Circuito magnético utilizando ímã permanente
	8.7.1 Descrição


	O quarto caso teste corresponde a um circuito magnético apresentado em (Bastos; Sadowski, 2003), que apresenta solução analítica. As dimensões correspondentes ao circuito magnético são dadas na Fig. 85.
	 
	Fig. 85 Circuito magnético com ímã permanente de profundidade 2cm.
	O ímã permanente da Fig. 85 é do tipo ferrite com indução magnética residual Br = 0,4T. O circuito apresenta ainda cinco entre ferros com dimensões de 0,2cm e 0,4cm.
	O material do ao núcleo do circuito magnético é o aço carbono S45C. Neste exemplo não há bobinas e a excitação é produzida pelo próprio ímã permanente.
	Além de contemplar ímãs permanentes, este exemplo servirá para validar numericamente os resultados da simulação.
	8.7.2 Resultados

	Foram realizadas duas simulações do circuito magnético da Fig. 85. Na primeira simulação assumiu-se uma permeabilidade constante no aço, de valor  = 10.000 Na segunda utilizou-se a característica do aço carbono S45C como material, levando-se em conta, assim, a não linearidade.
	Os dados da discretização em elementos finitos são mostrados na tabela Tabela 15.
	Tabela 15 Dados das malha de elementos finitos do circuito magnético com ímã permanente.
	Elementos
	8116
	Nós
	4092
	8.7.2.1 Simulação com núcleo linear

	A simulação considerando o núcleo linear foi realizada com  = 10.000O método de resolução do sistema linear foi o ICCG com tol = 10-7.
	O traçado da indução magnética resultante é ilustrado nas Fig. 86 e Fig. 87.
	 
	Fig. 86 Indução magnética no circuito magnético com ímã permanente e com núcleo linear.
	A distribuição das linhas de campo obtida é dada na figura a seguir:
	 
	Fig. 87 Linhas de campo no circuito magnético com ímã permanente.
	Uma comparação entre os resultados obtidos pelo calculo analítico (=10.000o) e a simulação pelo MEF para a indução magnética pode ser visualizada na Tabela 16 para os entre ferros 1, 2, 3 e 4, da Fig. 85.
	Tabela 16 Tabela comparativa entre os resultados analítico e numérico da indução magnética nos entre ferros 1, 2, 3 e 4 do circuito magnético das Fig. 85, utilizando-se =10.000o.
	Entreferro \ B(T)
	Analítico
	MEF
	Erro (%)
	1
	0,343
	0,337
	0,6
	2
	0,514
	0,530
	1,6
	3
	0,274
	0,241
	3,3
	4
	0,137
	0,144
	0,7
	8.7.2.2 Simulação com núcleo real

	A simulação considerando núcleo não linear foi realizada com os dados do aço carbono S45C. Foi utilizado o modelo de O’Connor como modelo de curva de magnetização.
	O método de resolução do sistema não linear é o método de Newton-Raphson com fator de relaxação igual a 1 e com critério de parada tol = 10-4.
	A convergência foi obtida após 6 iterações em 24 segundos. A evolução das iterações é mostrada na Fig. 88.
	 
	Fig. 88 Evolução das iterações do método de N-R. no caso do circuito magnético da Fig. 85.
	Por se tratar de um material que apresenta saturação, a indução magnética produzida pelo ímã permanente decresce, fato este que pode ser visualizado na figura correspondente à indução magnética do circuito, dada na Fig. 89. 
	O traçado da indução magnética para a indução de material não linear é mostrada na Fig. 89. Nota-se um nível menor de induções com relação ao caso linear, Fig. 86.
	 
	Fig. 89 Indução magnética no circuito magnético com ímã permanente e núcleo não linear.
	As linhas de campo nos entre ferros 1, 2, 3 e 4 podem ser visualizadas detalhadamente na Fig. 90.
	 
	 
	 
	Fig. 90 Linhas de campo nos entreferros 1, 2, 3 e 4 do circuito magnético com ímã permanente..
	 Capítulo 9
	9. CONCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
	O uso de equações diferencias para o tratamento de fenômenos relativos ao comportamento da natureza como foi dito anteriormente no capítulo 1 é amplamente empregado em todas as área da ciência. Em especial este trabalho está situado dentro do amplo escopo do eletromagnetismo que tem sua formulação clássica dada pelas equações de Maxwell.
	Dessa forma neste trabalho foi apresenta a formulação matemática do comportamento dos campos eletromagnéticos utilizando a formulação do método dos elementos finitos para casos magnetostáticos, ou seja, onde a corrente elétrica que está relacionada ao campo magnético não possui variação com relação ao tempo.
	Também foi apresentado um estudo sobre modelagem de curvas de magnetização xB2 para materiais com características não lineares, ou seja, materiais com características ferromagnéticas que possuem um ponto de saturação com relação a sua permeabilidade magnética, conforme foi detalhado no capítulo 5.2. Os modelos correspondentes à modelagem da curva de magnetização estudados foram classificados em duas categorias principais, analíticos e de interpolação. Dentro dos modelos analíticos analisados estão: de O’Connor, modelo de Marrocco e modelo exponencial. Para os modelos de interpolação foram analisados a spline cúbica e o método de Akima.
	Os modelos para curva de magnetização foram analisados para os aços S45C e S1008 em cada modelo verifica-se a precisão dos mesmos, que varia ao longo da curva. Dessa forma reafirma-se a importância de se ter várias opções para o tratamento da não linearidade dos materiais.
	Os modelos do tipo interpoladores apresentaram um resultado inferior quando comparado o número de interações necessárias para alcançar o critério de parada no método de N-R e tempo de computação, segundo Tabela 5, Tabela 8 e Tabela 12, e também problemas de não convergência segundo Fig. 43 e Fig. 47. Porém, quando comparados os erros relativos para cada ponto, os métodos interpoladores apresentam vantagem por possuírem erro relativo nulo.
	Os métodos analíticos apresentam-se superiores aos interpoladores por serem mais robustos, convergindo independentemente dos pontos da curva de magnetização do material, porém não se ajustam perfeitamente à curva, apresentando erros para os pontos, segundo Fig. 34, Fig. 38e Fig. 42 para o aço S45C e Fig. 54, Fig. 58 e Fig. 62 para o aço S1008. Os modelos analíticos também apresentam a desvantagem do cálculo de constantes, que são normalmente complicados.
	Além do estudo magnetostático e do tratamento da não linearidade de materiais, também foram abordados os materiais do tipo ímãs permanentes e uma formulação pelo MEF para estes materiais, tendo em vista o seu amplo uso na engenharia atual. Dessa forma, utilizou-se um caso teste que possui solução analítica de forma a comparar o resultado obtido pelo MEF com a solução real do problema.
	Realizou-se um cálculo considerando um circuito magnético real (com curva de magnetização dada pela Fig. 32) e um cálculo utilizando um núcleo considerado ideal ( = 10.000H/m), e verificou-se a conformidade dos resultados obtidos analiticamente com os resultados obtidos através da formulação apresentada no capítulo 6.
	Com relação ao tipo de método numérico a ser aplicado de forma a se resolver o sistema de equações gerado pelo método dos elementos finitos, verificou-se a necessidade de um processo iterativo, visto que a permeabilidade magnética do material ferromagnético varia com relação ao campo magnético. Dessa forma optou-se por utilizar o método de Newton-Raphson devido ao fato de sua convergência ser quadrática próxima a solução, ao contrário do método das aproximações sucessivas, que converge mais lentamente.
	Ainda com relação ao método de Newton-Raphson para a resolução do sistema não linear de equações, foram testadas algumas variantes utilizando o fator de relaxação . Dessa forma, verificou-se que o processo de convergência pode ser acelerado consideravelmente segundo Tabela 6 e Tabela 9, assim como o tempo de computação relativo ao método. As principais variantes do método de Newton-Raphson testadas foram os métodos com busca linear e o método utilizando aproximações quadráticas sucessivas. Ambos têm o objetivo de obter o fator de relaxação  ótimo através da variação desse fator com a norma quadrática do resíduo gerado pelo método dos elementos finitos, equação (49).
	Como conclusão aos testes realizados, pode-se afirmar que uma maior precisão na modelagem de dispositivos eletromagnéticos só é conseguida à custa de menor desempenho no N-R. Por essa razão, os métodos interpoladores, que oferecem maior precisão por modelar de maneira mais fiel as características dos materiais ferromagnéticos, necessitam do fator de relaxação no N-R para acelerar sua convergência.
	Tem-se então um compromisso a ser assumido na escolha do método: desempenho versus precisão , que dependerá sempre da decisão do usuário.
	De um modo geral a utilização do MEF se justifica pela sua precisão em modelar adequadamente os dispositivos eletromagnéticos.
	Entretanto, essa precisão só é garantida se as características físicas dos materiais, que correspondem aos dados de entrada para o método, que representam corretamente o comportamento do material.
	Sendo assim, os modelos interpoladores devem ser priorizados, juntamente com algum método de determinação do fator de relaxação ótimo a fim de se reduzir as iterações do N-R. Os demais modelos devem ser usados quando ocorrer divergência com os métodos interpoladores.
	O último estudo realizado utilizou um método de resolução de sistemas lineares mais eficiente, de forma a se acelerar o método de Newton-Raphson. Dessa forma utilizou-se o método ainda em desenvolvimento, wavelet-based multigrid, e se obteve um desempenho melhor, comparado ao ICCG, com relação ao número de iterações. No entanto com relação a tempo de processamento o método wavelet-based multigrid apresenta resultados inferiores, devido ao fato de não estar ainda computacionalmente otimizado, por ser um método recente, ainda em fase de desenvolvimento, aocontrário do método ICCG.
	Um passo importante a ser dado em seguida a esse trabalho é o desenvolvimento e aplicação da formulação magnetostática em três dimensões, o que possibilitaria uma abrangência maior e uma maior proximidade com casos testes reais.
	Além da formulação magnetostática pelo MEF em três dimensões, o emprego das técnicas de resolução de sistemas não lineares, tais como a minimização do resíduo de forma a se obter o fator de relaxação ótimo, em uma formulação 3D seria necessária. Assim também como a formulação para o tratamento de ímãs permanentes.
	Também é desejável um estudo mais aprofundado de novos métodos de resolução de sistemas de equações, tais como o método wavelet-based multigrid, que vem apresentando excelentes resultados para sistemas matriciais esparsos.
	Dessa forma, o trabalho futuro a ser desenvolvido é grande e está longe de seu final, tendo em vista também recentes descobertas da ciência, o que torna a tarefa de simular a realidade através de um computador utilizando equações matemáticas um trabalho sem fim.
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