
HELVIO HIROTOSHI MIYAGI 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS NO INTERIOR DE PAINÉIS 

DE SUPERVISÃO, CONTROLE E PROTEÇÃO DE 
SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURITIBA 
NOVEMBRO 2006 



 - 2 - 

HELVIO HIROTOSHI MIYAGI 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ONDAS 
ELETROMAGNÉTICAS NO INTERIOR DE PAINÉIS 

DE SUPERVISÃO, CONTROLE E PROTEÇÃO DE 
SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

 
Trabalho de Graduação para o 
Curso de Engenharia Elétrica 
da Universidade Federal do 
Paraná 

Orientador: Prof. Dr. Wilson 
Arnaldo Artuzi Júnior 

 

 

 
 

CURITIBA 
NOVEMBRO 2006 



 - 3 - 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao professor Wilson Artuzi, pela orientação e colaboração nestes últimos 

meses. 

Aos colegas da universidade e da empresa CDI Power pelo apoio. 

Aos familiares mais próximos, em especial aos meus pais, que me ajudaram, 

dedicaram-se e lutaram para que eu pudesse conquistar meus objetivos. 



 - 4 - 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo através de simulações em software sobre o 
comportamento de ondas eletromagnéticas no interior de painéis de automação, 
supervisão e controle de sistemas elétricos de potência. 

Inicialmente é feita uma apresentação e breve descrição das principais 
utilizações deste tipo de serviço de automação, no qual estes painéis são utilizados. 

A seguir é relatado o procedimento utilizado para a construção do modelo 
computacional dentro do software GiD, mostrando passo-a-passo as ferramentas 
utilizadas para isso. Ainda neste programa são feitas a simulação e obtenção dos 
dados. 

Para a obtenção dos dados da simulação, foi utilizado o método numérico de 
elementos finitos no domínio do tempo, ou FETD. 

Após a construção e simulação no software GiD, os dados obtidos são 
analisados por outro software, o MatLab. Nele é feito o pós-processamento dos 
dados adquiridos nas simulações. 

Então é realizada uma comparação dos resultados das simulações, analisando 
o resultado das diferentes configurações do painel e polarizações da onda incidente. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Elétrico brasileiro vem sofrendo transformações rápidas nos 

últimos anos e as principais transformações, certamente motivadas pelo aumento do 

nível de exigência dos clientes, devido aos processos cada vez mais sofisticados e 

dependentes da qualidade do suprimento. Em contra partida a esta necessidade de 

sistemas mais confiáveis e seguros, as empresas passam por transformações 

estruturais com redução de pessoal o que torna o uso da tecnologia avançada 

disponível no mercado, o tratamento de informações de forma rápida e precisa 

extremamente importantes no desempenho operacional da rede elétrica. 

Dentro deste contexto estão os painéis de Controle e as Unidades Terminais 

Remotas (UTRs). A Figura 1 mostra três UTRs fabricadas pela empresa CDI Power, 

de Curitiba. 

 

Figura 1: Unidades Terminais Remotas 
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1.1. Painéis 

Basicamente, os painéis são compostos pela caixa metálica externa, portas de 

acesso ao interior, portas basculantes ou molduras fixas, sub-bastidores, módulos de 

alimentação, de comunicação, de entradas e saídas digitais e analógicas, além de 

outros equipamentos conforme a necessidade de cada projeto em específico. 

       

Figura 2: Painéis 

A configuração de cada painel é totalmente dependente da necessidade que 

cada cliente possui. 

Os painéis podem ser utilizados para a proteção de sistemas elétricos, 

monitorar e controlar equipamentos no campo, executar controle local e 

automatismos, comunicar-se com múltiplas estações centrais simultaneamente, 

aquisição de dados e envio de comandos via links óticos, eles têm total integração a 

equipamentos locais IED (Intelligent Electronic Device) e podem ser configurados 

como concentrador de dados. 

A caixa metálica, que é a parte externa do painel, tem suas dimensões, 

formato e materiais configurados conforme sua utilização e depende de onde for 

instalado, podendo ser abrigado em instalações ou ficando em locais abertos sob 

variações climáticas. 
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No interior dos painéis normalmente há equipamentos, que podem ser fontes 

de alimentação, conversores dos mais diversos tipos e bornes. Estes últimos ligam 

fios e cabos que interligam os diversos circuitos do painel, além dos que vão a 

campo e que recebem dados e enviam comandos a várias partes que fazem parte do 

sistema. 

O estudo deste trabalho é feito no interior desta caixa metálica, na região 

onde poderiam estar alguns destes equipamentos. Como exemplo, há os pontos de 

entradas analógicas que fazem a medição de correntes entre 0 e 20 mA ou tensões de 

0 a 2V. A indução de correntes nestes circuitos poderia causar erros nas medições, e 

uma medição errada poderia causar um falso evento, que são alertas no sistema 

dependentes dos valores obtidos em medições e varreduras de pontos digitais. 

 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é analisar o comportamento de ondas 

eletromagnéticas incidentes em um tipo de painel e observar a corrente que é 

induzida sobre superfícies no interior do painel em diferentes configurações. É 

importante notar se há algum ponto mais vulnerável a sofrer influências ocasionadas 

por ondas externas, para que seja evitado colocar sobre estes locais equipamentos 

que sejam mais sensíveis a este tipo de interferência. 

Foram testadas quatro configurações diferentes para os painéis e em cada 

uma foi feita a simulação para ondas polarizadas verticalmente e horizontalmente. 

Os painéis que foram testados possuem algumas modificações entre cada um. 

Em um dos casos que foram analisados, o interior do painel foi submetido 

diretamente às ondas incidentes. Espera-se que a intensidade de corrente induzida 

para esta amostra seja superior às demais. 
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Na maioria das configurações de painéis, estes possuem aberturas verticais e 

horizontais. Espera-se que pelas aberturas verticais passe uma maior quantidade de 

ondas polarizadas horizontalmente pois estas tendem a ter mais facilidade de passar 

por estes tipos de aberturas. O oposto é esperado para ondas de polarização vertical. 

 

1.3. Método Numérico 

Utilizou-se o método numérico para a realização dos testes. Realizar os testes 

através de medições reais, além de não ser prático por necessitar o deslocamento de 

volumes e pesos relevantes de equipamentos para locais especializados para tal 

análise, também ficariam restritos aos modelos testados, pois há uma grande 

variação de dimensões e formas dos painéis além da composição, quantidade, 

disposição e tipos de equipamentos que compõem o conjunto. 

Outra grande vantagem de se utilizar o método numérico é o fato de que a 

simulação de cada modelo é feita em computadores, pois é possível até durante a 

fase de projeto fazer modificações estruturais do painel ou da distribuição de 

equipamentos nele antes que o painel seja realmente construído. 

 

2. FETD 

Soluções numéricas no domínio do tempo das equações de Maxwell se 

tornaram excelentes métodos para a resolução de inúmeros fenômenos envolvendo a 

propagação de ondas eletromagnéticas. Entre eles, há o FDTD (finite difference time 

domain) e FETD (finite element time domain). 
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O FDTD é baseado na geração de grades ortogonais para a discretização dos 

campos elétricos e magnéticos no espaço. É um método amplamente utilizado, 

porém as arestas ortogonalmente distribuídas não coincidem com estruturas que não 

sejam retangulares. 

O FETD é comumente utilizado para formas não-retangulares. O método 

utilizado para simulações neste trabalho foi o FETD sobre células tetraédricas [5].  

O processo consiste em dividir a célula tetraédrica em “elementos”, então são 

geradas as equações que representam cada elemento do domínio. Após isso, todos os 

elementos são unidos para formar o sistema e os dados são obtidos com os 

resultados das equações. 

O algoritmo de cálculos utilizando o FETD em células tetraédricas criadas 

pelo programa GiD foi elaborado pelo professor Wilson A. Artuzi Jr., PhD, 

orientador deste trabalho e professor do curso de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

3. MODELAGEM COMPUTACIONAL 

Para fazer as simulações, inicialmente foram obtidas as dimensões dos 

painéis. Estes dados foram passados para o programa GiD, onde foi feita a 

construção do modelo. Neste mesmo programa foram inseridas informações como 

os materiais que compunham o painel e condições de contorno. Ainda no GiD, foi 

feita a simulação das condições em cima do modelo e os dados foram obtidos, mas 

estes foram posteriormente processados e analisados no software MatLab. 
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3.1.  GiD 

O software GiD (Geometry and Design) é uma interface utilizada para a 

visualização, preparação e definição de todos os dados relacionados a uma 

simulação numérica. Estes dados incluem a definição da geometria, materiais, 

condições particulares a cada simulação além de outros parâmetros. 

Na parte de definição da geometria, o modo de se trabalhar com o programa 

GiD é similar ao sistema CAD (Computer Aided Design). 

 

3.2. Construção do Modelo 

A seguir serão mostrados os passos utilizados para a construção do painel no 

software GiD. As dimensões dos painéis foram feitas com base nos painéis CEMAR 

Tipo I.1. 

A Figura 3 mostra a tela inicial do programa. 

O primeiro passo é escolher o “tipo do problema”. Este arquivo possui 

características particulares para a construção do modelo e sua análise, como as 

condições de contorno, materiais e demais dados para a simulação. O tipo de 

problema utilizado para esta simulação é o de Elementos Finitos no Domínio do 

Tempo ou FETD (Finite Element Time Domain). 

 O caminho é o seguinte: Data / Problem type / fetd, como também é 

apresentado pela Figura 4. 
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Figura 3: Tela principal do GiD 

 

Figura 4: Tipo do problema 

Para se criar uma linha, utiliza-se o caminho: Geometry / Create / Line, como 

mostrado pela Figura 5. Então se digita as coordenadas de cada ponto que forma a 

linha. 
 

 

Figura 5: Caminho para criação de linha 

Para modelar o painel, foram utilizadas as coordenadas na escala de 

milímetros. A base do painel possui dimensões de 800mm por 800mm. A base do 

painel encontra-se no plano XZ. 

Para se criar a primeira linha, utiliza-se o caminho Geometry / Create / Line, 

digita-se as coordenadas do primeiro ponto que são (0;0;0) e então as coordenadas 
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do segundo ponto, (0;0;800). Ou seja, o segundo ponto está localizado a oitocentos 

milímetros do primeiro pelo eixo Z. 

A linha criada com este comando é mostrada pela Figura 6. 

 

Figura 6: Uma linha foi criada 

Da mesma maneira coloca-se os demais pontos da base: (800;0;800) e 

(800;0;0). Para fechar esta superfície une-se o último ponto ao primeiro. Quando 

inserida esta última linha digitando-se o primeiro ponto, aparece a opção de unir ou 

não estas linhas que possuem um mesmo ponto em comum. Para que seja feita a 

união, clica-se na opção Join. 

 
Figura 7: União de linhas 

Com isso, a base do painel está formada e possui o formato mostrado pela 

Figura 8. 
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Figura 8: Base do painel 

Para as demais linhas que formam as superfícies externas do painel são 

utilizados os mesmos comandos de criação de linhas. 

Este painel possui 150 (cento e cinqüenta) centímetros de altura. As 

coordenadas dos pontos da superfície que fica no topo do painel são: (0;1500;0), 

(0;1500;800), (800;1500;800) e (800;1500;0). 

 

Figura 9: Linhas externas do painel 

Interligando os pontos do topo com os da base nos dá o contorno externo do 

painel, como mostrado pela Figura 9. 

Na parte mais à frente do painel há uma porta de metal com um grande vidro, 

cujo formato é apresentado na Figura 10. 
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Seguindo o mesmo princípio de criação de linhas, são criadas as linhas que 

delineiam a superfície com vidro na porta frontal. A Figura 11 mostra o painel com a 

porta de vidro. 

 

Figura 10: Porta Frontal 

Já no interior do painel, a dez centímetros da porta frontal de vidro, há uma 

porta basculante onde os principais componentes da Unidade Terminal Remota são 

colocados, como a CPU, os cartões de comunicação e módulos de entradas e saídas 

digitais e analógicas. Estes estão dispostos dentro de “files”, também conhecidos 

como sub-bastidores. A quantidade e o tamanho destes sub-bastidores depende da 

necessidade de cada cliente. 

 

Figura 11: Painel com a porta frontal colocada 
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A porta basculante está fixada à parte inferior do painel através de duas 

barras metálicas. A adição destes ao nosso painel está ilustrado pela Figura 12. 

 

Figura 12: Suportes metálicos na parte inferior do painel 

Para facilitar o posterior processamento pelo software, estes suportes foram 

considerados como blocos metálicos e seu volume foi retirado, ficando somente as 

superfícies externas que estão em contato com o interior do painel, que são as únicas 

partes relevantes para a simulação. 

Para criar interseção entre os diversos pontos das linhas já criadas no modelo, 

utiliza-se o caminho Geometry / Create / Intersection / Multiple Lines. Este 

comando permite que uma reta que posteriormente foi interceptada por um ponto 

pertencente a outra reta se divida em segmentos de reta. Isso será importante mais à 

frente para a criação de superfícies e volumes. 

Outro comando útil é o “Collapse”, encontrado pelo caminho Utilities / 

Collapse / Model. Esta ferramenta checa o modelo e simplifica-o retirando 

redundâncias, como pontos desnecessários e retas sobrepostas. 

Agora é possível retirar as linhas das barras metálicas que não serão 

utilizadas. Para excluir uma linha utiliza-se o caminho Geometry / Delete / Line. 
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Após isso, selecionam-se as linhas a serem deletadas. A Figura 14 apresenta na cor 

vermelha as linha que serão excluídas. 

Depois de escolhidas as linhas, pressiona-se a tecla ESC e é concluída esta 

operação. 

 

Figura 13: Excluir linha 

Retiradas as linhas, agora, como mostrado pela Figura 15, há pontos que não 

fazem parte de nenhuma linha.  

Estes podem também ser excluídos utilizando um processo bem parecido com 

o utilizado anteriormente para linhas. O caminho é Geometry / Delete / Point. Os 

pontos devem ser selecionados e então pressiona-se a tecla ESC. 

 

Figura 14: Excluindo linhas do suporte 
 

Há outras duas barras que serão consideradas como blocos metálicos na parte 

superior do painel, um é o suporte para canaleta e o outro é uma luminária. 
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Figura 15: Pontos que sobraram na base 

As linhas que os delimitam foram criadas e as que não são necessárias, 

excluídas. O modelo resultante é mostrado pela Figura 16. 

Agora será criada a porta basculante. Esta possui muitos detalhes 

geométricos. 

 

Figura 16: Painel com os blocos metálicos superiores 

Para facilitar a simulação, as espessuras da porta basculante e da porta de 

vidro frontal foram consideradas mínimas, tornando-as bidimensionais. A única 

parte pertencente à porta basculante que será representada em três dimensões será o 

sub-bastidor, pois todas suas dimensões são relevantes. O formato da porta 

basculante é apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Porta basculante 

O próximo passo é criar as superfícies e volumes. Para criar uma superfície 

utiliza-se o caminho Geometry / Create / NURBS surface / By contour. 

 

Figura 18: Criar superfície 

Selecionam-se as linhas que irão compor a superfície e então pressiona-se a 

tecla ESC. Na cor rosa aparece a superfície criada. 

 

Figura 19: Painel com as superfícies criadas 
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Praticamente da mesma maneira são criados os volumes do modelo. O 

caminho é Geometry / Create / Volume / By contour. Selecionam-se as superfícies 

que formam o volume e pressiona-se a tecla ESC. A Figura 20 apresenta a 

composição do painel já com todos os volumes criados. 

 

Figura 20: Painel com os volumes criados 

O próximo passo é designar qual material compõem cada superfície e volume 

relevante. 

 

Figura 21: Caminho para “Materials” 

A Figura 22 apresenta os parâmetros dos três materiais utilizados em 

superfícies e volumes do modelo. 

O material ABC (Absorbing Boundary Condition) foi criado para ser 

colocado nas superfícies de vidro, assim uma onda que retorna é absorvida por este 
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material, como se a onda incidisse sobre o vidro e continuasse seu caminho para fora 

do painel. 

 

Figura 22: Materiais utilizados 

Para inserir um material para algum volume ou superfície, basta clicar em 

Assign / Surface caso o material seja para uma superfície ou Assign / Volume caso 

seja para um volume. 

 

Figura 23: Designar material para uma superfície ou volume 

A Figura 24 apresenta a composição de materiais na parte externa do painel. 
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Figura 24: Materiais que compõem o exterior do painel 

Já a Figura 25 mostra o painel sem a porta frontal de vidro. Esta figura mostra 

como são compostos os materiais da porta basculante e pode-se ver as frestas pelas 

quais as ondas irão para o interior do painel. 

 

Figura 25: Materiais da porta basculante 

O interior do painel, visto pela parte traseira, é apresentado pela Figura 26. 

 

Figura 26: Materiais no interior do painel (vista traseira) 
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Para simular a onda que incide o painel, são criadas linhas verticais na 

superfície do vidro da porta frontal (Figura 27 à esquerda), onde irão as fontes de 

corrente. Esta onda simulará uma onda de polarização vertical. Para simular uma 

onda de polarização horizontal, são criadas linhas horizontais na superfície de vidro 

(Figura 27 à direita).  

 

Figura 27: Linhas para fonte de corrente da polarização vertical e horizontal 

O processo de criação de linhas é o mesmo utilizado anteriormente. Para 

adicionar as fontes de corrente às linhas, utiliza-se o comando Data / Conditions. 

 

Figura 28: Condições de contorno 

Após selecionar a condição “Corrente”, clica-se em Assign, escolhe-se as 

linhas que terão esta condição e quando todas forem selecionadas clica-se em 

Finish. Na Figura 29 é apresentado em verde esta condição aplicada ao painel. 
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Da mesma maneira é colocada a condição “Tensão” a uma linha sobre o 

vidro da porta frontal. Deve-se também colocar a condição “E Tangencial” sobre a 

superfície do fundo do painel, sobre a qual serão feitas as amostragens. 

   

Figura 29: Condição “Corrente” 
 

   

Figura 30: Condições “Tensão” (esquerda) e “E Tangencial” (direita) 

Sobre todas as linhas, superfícies e volumes que possuírem uma condição de 

contorno e/ou material adicionado deve ser selecionado através do caminho 

Messhing / Mesh criteria / Mesh / [Lines ou Surfaces ou Volumes], para que este 

seja devidamente abrangido pela malha tetraédrica de simulação. 

 

Figura 31: “Mesh Criteria” 
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Através do caminho Data / Problem Data encontram-se alguns parâmetros 

que caracterizarão a simulação. A Figura 32 mostra esta tela com os dados utilizados 

para a simulação inicial. 

 

Figura 32: “Problem data” 

O próximo passo é gerar a malha tetraédrica de simulação. O caminho usado 

é Meshing / Generate. 

Então deve-se fornecer o tamanho dos elementos da malha a ser criada, 

conforme mostrado pela Figura 33. A relação normalmente utilizada entre o 

comprimento de onda da freqüência analisada e o tamanho das arestas da malha 

tetraédrica é de que a aresta deve ser no máximo igual a um décimo do comprimento 

de onda. A freqüência máxima utilizada neste trabalho foi de 300MHz, então o 

menor comprimento de onda é de 1m, por isso foi utilizado o tamanho de 0,1m para 

o comprimento das arestas. 

 

Figura 33: Tamanho dos elementos da malha 
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Após a malha tetraédrica ser criada com sucesso, é mostrado um relatório 

com os tipos e a quantidade de elementos criados (Figura 34). 

 

Figura 34: Relatório após ser gerada a malha de simulação 

A seguir, é mostrada a malha tetraédrica de simulação sobre o painel. A 

Figura 35 apresenta este fato. 

O próximo passo consiste em fazer os cálculos em cima de todos estes dados 

que foram incluídos no modelo. 

 

Figura 35: Painel com a malha de simulação 

O caminho utilizado é Calculate / Calculate, e, se os cálculos ocorrerem com 

sucesso, aparece uma mensagem similar à mostrada pela Figura 37. 
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Figura 36: “Calculate” 

 

Figura 37: Cálculos realizados com sucesso 

O cálculo gera alguns arquivos com a extensão .m. Neste caso, os dois mais 

utilizados são o postp.m e o fetd.m. O pós-processamento dos dados também pode 

ser feito pelo GiD, porém, para esta tarefa utilizaremos outro software, o MatLab. 

 

3.3. Pós-Processamento dos Dados 

Através do software GiD foi feita a construção do modelo, este foi 

subdividido em tetraedros para formar a malha de simulação e um cálculo gerou os 

dados. 

Com o software MatLab é realizado o pós-processamento dos dados. Na tela 

principal do programa, após ter sido selecionada a pasta onde estão os dados da 

simulação, basta digitar a palavra “fetd” que o processamento dos dados é iniciado. 

Quando finalizado, os dados, os parâmetros e as variáveis estão disponíveis para 

consulta e análise dos resultados. 
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[s] 

[A] 

4. RESULTADOS 

Para fazer a análise da intensidade do campo dentro do painel, foi feita uma 

sub-rotina para que o software MatLab somasse e transformasse os valores obtidos 

para uma determinada freqüência em um gráfico de intensidade de cores. 

Como na parte central do interior do painel não costuma haver componentes  

elétricos ou qualquer outro que pudesse ser afetado pelo campo gerado, a análise foi 

feita sobre a tampa metálica no fundo do painel, onde mais comumente se 

encontram equipamentos como relés, bornes e conversores. 

     

Figura 38: Gráfico do pulso que gera o campo incidente, à esquerda no domínio do tempo e 
à direita no domínio da freqüência 

O campo incidente é gerado por um pulso-senoidal de corrente de 1A de 

intensidade com duração de 5ns, conforme mostrado pela Figura 38 à esquerda. 

A análise da forma da onda pulso-senoidal com 5ns no domínio da freqüência 

mostrou que a intensidade do campo gerado para freqüências de até 300MHz é 

constante. A intensidade decresce até a freqüência de 900MHz, onde já é 

relativamente próxima a zero. 

Para que pudesse ser feita uma comparação mais eficaz, foi utilizada a 

freqüência de 300 MHz como sendo a máxima. 
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Seria necessário reduzir o tempo do pulso de excitação para aumentar a faixa 

de freqüências de mesma intensidade para análise, porém, para que isso fosse 

possível, seria necessário também que fosse reduzido o tamanho dos elementos da 

malha tetraédrica de simulação. Devido a limitações dos computadores utilizados 

para as simulações, cálculos e pós-processamento isso não foi possível. 

Um parâmetro importante para a simulação é o tempo de amostragem, o qual 

deve ser pelo menos o dobro do tempo de duração da fonte. Como a fonte tem 

duração de 5ns, a duração da simulação deve ser no mínimo 10ns. Por segurança foi 

utilizado um tempo de amostragem de 30ns. 

As análises foram feitas para três freqüências: 100MHz, 200MHz e 300MHz. 

 

4.1. Painel fechado com sub-bastidor 6 IO 

Este painel possui um sub-bastidor para 6 módulos de entrada ou saída, no 

caso do módulo processador / ethernet ser um SCD5200. 

Esta simulação foi como se o painel estivesse devidamente fechado, então as 

únicas aberturas para que as ondas incidentes chegassem ao interior do painel seria 

através das aberturas normais do painel: uma horizontal na porção superior do 

basculante, outra horizontal logo abaixo do sub-bastidor, duas outras horizontais na 

parte inferior e uma vertical ao lado esquerdo da porta basculante. 

Na Figura 39 estas aberturas aparecem como o material “Ar” na cor verde. 
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Figura 39: Porta basculante 

4.1.1. Polarização vertical 

A Figura 40 apresenta o resultado da soma dos campos sob a freqüência de 

100MHz, a Figura 41 a 200MHz e a Figura 42 a 300MHz com a onda incidente 

polarizada verticalmente. 

Como esperado, as figuras mostram a tendência das ondas com polarização 

vertical passarem pelas aberturas centrais, que possuem maiores dimensões 

horizontais que verticais. 

O campo intensifica de uma amostra para outra, sendo que a 300MHz há a 

maior intensidade. Isso é comprovado com a análise da onda obtida com a 

Transformada Rápida de Fourier (FFT), apresentada na Figura 43 e Figura 44. 

 

Figura 40: Painel fechado / file 6 IO / polarização vertical – 100MHz 

[A/mm] 
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Figura 41: Painel fechado / file 6 IO / polarização vertical – 200MHz 

 

Figura 42: Painel fechado / file 6 IO / polarização vertical – 300MHz 

 

Figura 43: Amostras no domínio da freqüência (eixo x) 

[A/mm] 

[A/mm] 

[A/mm] 

[GHz] 
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Figura 44: Amostras no domínio da freqüência (eixo y) 

 

4.1.2. Polarização horizontal 

Abaixo estão as figuras obtidas das simulações com a onda incidente 

polarizada horizontalmente. 

 

Figura 45: Painel fechado / file 6 IO / polarização horizontal – 100MHz 

[A/mm] 

[GHz] 

[A/mm] 
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Figura 46: Painel fechado / file 6 IO / polarização horizontal – 200MHz 

 

Figura 47: Painel fechado / file 6 IO / polarização horizontal – 300MHz 

 

4.2. Painel sem duas placas frontais com sub-bastidor 6 IO 

Para esta simulação, duas placas frontais foram retiradas da porta basculante, 

aumentando a quantidade de aberturas para que a onda incidente entre no painel. 

Estas aberturas extras são horizontais, facilitando assim a passagem de ondas 

polarizadas verticalmente. 

[A/mm] 

[A/mm] 
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Figura 48: Porta basculante sem duas placas frontais 

4.2.1. Polarização vertical 

Abaixo estão os resultados para simulações com polarização vertical. 

 

Figura 49: Painel sem 2 placas / file 6 IO / polarização vertical – 100MHz 
 

 

Figura 50: Painel sem 2 placas / file 6 IO / polarização vertical – 200MHz 

[A/mm] 

[A/mm] 
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Figura 51: Painel sem 2 placas / file 6 IO / polarização vertical – 300MHz 

 

4.2.2. Polarização horizontal 

A seguir, simulações com as ondas incidentes polarizadas horizontalmente. 

 

Figura 52: Painel sem 2 placas / file 6 IO / polarização horizontal – 100MHz 

 

 

Figura 53: Painel sem 2 placas / file 6 IO / polarização horizontal – 200MHz 

[A/mm] 

[A/mm] 

[A/mm] 
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Figura 54: Painel sem 2 placas / file 6 IO / polarização horizontal – 300MHz 

 

4.3. Painel aberto 

Nesta próxima seqüência de simulações, o material “metal” da porta 

basculante foi retirado. Seria como se estivesse sem a porta basculante ou ela 

estivesse completamente aberta. 

 

Figura 55: Painel sem a porta basculante 

 

4.3.1. Polarização vertical 

As próximas figuras são resultados com ondas de polarização vertical. 

 [A/mm] 
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Figura 56: Painel aberto / polarização vertical – 100MHz 

 

Figura 57: Painel aberto / polarização vertical – 200MHz 
 

 

Figura 58: Painel aberto / polarização vertical – 300MHz 

 

[A/mm] 

[A/mm] 

 [A/mm] 
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4.3.2. Polarização horizontal 

Abaixo estão as amostras para ondas polarizadas horizontalmente. 

 

Figura 59: Painel aberto / polarização horizontal – 100MHz 

 

Figura 60: Painel aberto / polarização horizontal – 200MHz 

 

 

Figura 61: Painel aberto / polarização horizontal – 300MHz 

[A/mm] 

 [A/mm] 

[A/mm] 
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4.4. Painel fechado com sub-bastidor 10 IO 

O painel que será testado agora possui o sub-bastidor com “slots” para 10 

cartões de SCD5200, com 19 polegadas de largura. O que se pretende observar é o 

comportamento do campo com um volume metálico maior no interior do painel. 

 

Figura 62: Painel com sub-bastidor de 19 polegadas 

 

4.4.1. Polarização vertical 

Resultados para polarização vertical estão a seguir. 

 

Figura 63: Painel fechado / file 10 IO / polarização vertical – 100MHz 

 

[A/mm] 
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Figura 64: Painel fechado / file 10 IO / polarização vertical – 200MHz 

 

Figura 65: Painel fechado / file 10 IO / polarização vertical – 300MHz 

 

4.4.2. Polarização horizontal 

A seguir,  as simulações para ondas incidentes polarizadas horizontalmente. 

 

Figura 66: Painel fechado / file 10 IO / polarização horizontal – 100MHz 

[A/mm] 

[A/mm] 

 [A/mm] 
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Figura 67: Painel fechado / file 10 IO / polarização horizontal – 200MHz 
 

 

Figura 68: Painel fechado / file 10 IO / polarização horizontal – 300MHz 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

Em todos os modelos testados, a intensidade do campo aumentava quando 

comparado os modelos a 100MHz e 200MHz. O mesmo fato ocorria entre 200MHz 

e 300MHz. A Figura 43 e a Figura 44 mostram a transformada de Fourier sobre as 

amostras no eixo x e y. Cada linha presente nestes gráficos mostra a intensidade da 

corrente induzida para a faixa de freqüências analisadas em cada elemento da 

superfície estudada. São divididos em dois gráficos pois são os componentes x e y 

[A/mm] 

 [A/mm] 
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do campo que induz as correntes sobre cada elemento analisado do painel. Por estes 

gráficos, nota-se a diferença de intensidade entre estas três freqüências.  

Comparando as ondas com polarização vertical e horizontal foi possível 

verificar a tendência das ondas polarizadas verticalmente passarem pelas aberturas 

horizontais do painel, enquanto que as ondas polarizadas horizontalmente passam 

pelas aberturas verticais. 

Um fato interessante ocorreu com a polarização horizontal, comparando o 

painel com a porta basculante fechada normal e com as duas aberturas horizontais 

extras devido à retirada de duas placas frontais, pois para todas as freqüências os 

gráficos dos resultados dos dois painéis ficaram idênticos, mostrando que estas 

aberturas horizontais para as freqüências estudadas praticamente não influenciam o 

comportamento das ondas no interior do painel. 

Como esperado, a intensidade do campo no interior do painel foi superior 

quando não houve o anteparo metálico para qualquer uma das freqüências 

analisadas. Notou-se também que a intensidade de corrente induzida ficou 

distribuída mais uniformemente ao longo da superfície, mostrando que a 

irregularidade das intensidades nas outras amostras são referentes à localização das 

aberturas. Mesmo sem os anteparos para dificultar a entrada da onda incidente no 

painel, houve diferença na intensidade de corrente induzida pelas diferentes 

freqüências analisadas. Isso pode ser explicado através da fórmula da freqüência de 

corte de um guia de onda retangular. A fórmula é: fc = c/(2a), onde c é a velocidade 

da luz e a é a dimensão perpendicular ao campo elétrico. Abaixo desta freqüência fc 

a onda não se propaga no interior do painel e a intensidade dos campos decai 

exponencialmente com a profundidade. Acima desta freqüência, a onda pode se 

propagar e ressoar no interior do painel, independente da profundidade. Para a 

polarização vertical, a freqüência fc é de aproximadamente 200MHz e para a 

horizontal é de 100MHz. Com isso, a diferença das intensidades para a polarização 



 - 46 - 

vertical foi bem maior, já que a freqüência de 100MHz estava abaixo dessa 

freqüência fc e a de 200MHz estava no limiar; enquanto que a de 300MHz pode se 

propagar e ressoar. As diferenças entre as amostras da polarização horizontal foi 

bem menor e a intensidade, especialmente nas duas freqüências menores, foram bem 

elevadas comparando com a polarização vertical, já que as três freqüências puderam 

se propagar e ressoar, mesmo que em intensidades diferentes. 

Na comparação entre os painéis com sub-bastidores de dimensões diferentes, 

houve uma pequena diferença na distribuição e na intensidade das correntes 

induzidas pelos campos. 

 

6. CONCLUSÃO 

O método numérico utilizado mostrou-se muito satisfatório nos resultados. 

Vários detalhes que se esperava ver nas simulações apareceram. Um dos objetivos 

era localizar pontos mais vulneráveis. Através dos gráficos pode-se notar que estes 

dependem da polarização utilizada e das aberturas. Porém, ficou claro que nas 

extremidades superior-esquerda e direita e inferior-esquerda e direita foram os 

pontos que foram menos influenciados pelas ondas incidentes. 

Foi possível verificar a influência das ondas através da corrente que foi 

induzida sobre a superfície no interior do painel. Os gráficos mostraram que as 

intensidades mudam para as diferentes aberturas presentes no painel. O formato da 

abertura influencia dependendo do tipo de polarização da onda que incide o painel. 

A corrente induzida no interior do painel está diretamente ligada a estas aberturas. É 

possível notar que com o painel aberto a influência externa é bem maior. Então, 

dependendo das especificações e da necessidade do cliente, o painel pode ter 

aberturas, caso não haja uma grande exigência de proteção contra interferências 
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externas. Poderia-se também escolher a melhor localização no interior do painel para 

equipamentos mais suscetíveis fazendo-se uma simulação mais específica para o 

painel que o cliente requisitasse. 

Devido às limitações dos computadores utilizados para fazer as simulações, 

não foi possível fazer o estudo para uma faixa maior de freqüências, mas espero que 

este trabalho possa servir como um bom exemplo para estudos nesta área ou até 

como o começo da utilização deste método para ser aplicado em painéis reais. 
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