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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem como objetivo 

estudar o comportamento térmico de transformadores utilizados pela 

empresa SMS/LeGrand (líder no ramo de equipamentos de 

fornecimento de energia ininterrupta UPS), para que assim, sejam 

aprimorados.  

 

1. Introdução 
 

Os transformadores, presentes em pequenos equipamentos 

elétricos, até em indústrias, são indispensáveis para a geração, 

transmissão e distribuição de energia. O problema mecânico que 

estes possuem é a alta geração de calor, pois, apesar de possuir um 

rendimento elevado, a energia perdida no equipamento gera 

aumento de temperatura que, acima de um certo gradiente, é danoso. 

Logo, a sua caraterização térmica é de suma importância para que se 

possa otimizá-los e corrigir possíveis falhas térmicas. 

Com base no presente, pretendemos estudar o comportamento 

térmico de transformadores através de simulações com o software 

Ansys e os resultados serão confrontados com medidas 

experimentais do UPS analisado. Este estudo permite a introdução 

de uma nova ferramenta computacional no desenvolvimento de 

projetos para que possuam maior eficiência e segurança. 
 

2. Metodologia 
A metodologia proposta para este trabalho de iniciação 

científica consiste, basicamente, de três etapas: desenho 

tridimensional do transformador utilizado no nobreak com auxílio da 

ferramenta CAD Siemens NX [1], simulação numérica da 

geometria através do programa Ansys Fluent [2] e, finalmente, 

análise e comparação com dados com as medidas experimentais 

extraídas dos equipamentos UPS. 
 

3. Ferramenta CAD Siemens NX 
O modelamento tridimensional dos componentes internos dos 

equipamentos UPS foram modelados em escala real, sendo o 

transformador o foco deste estudo, este terá um maior detalhamento. 

A Figura 1, abaixo, compara o modelo 3D do transformador 

estudado e uma fotografia do transformador real. 

    
Figura 1 – (a) Simulação da geometria e (b) fotografia do 

transformador.  

 

4. Medidas experimentais 
Foram extraídas algumas curvas experimentais, expostas na 

Figura 2 abaixo, com os principais parâmetros de funcionamento do 

transformador, como as perdas em função de frequência e a curva 

normal de magnetização específica deste núcleo. Estes parâmetros 

podem ser utilizados para uma melhor especificação do 

transformador na simulação. A temperatura também foi extraída no 

transformador estando em funcionamento em rede. 
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Figura 2 – (a) Perdas em função da frequência de operação, (b) fluxo 

magnético em função da corrente e (c) temperatura. 

 

5. Sequência do trabalho 
O programa Ansys Fluent será responsável pela simulação do 

comportamento térmico da unidade UPS na sequência deste 

trabalho. Escolheu-se este software devido a sua referência em 

diversos trabalhos relacionados na área, tais como os estudos de J. 

Smmolka, que analisam transformadores, serem simulados pelo 

mesmo software [3,4]. Serão testados os sistemas de turbulência 𝑘 −
𝜀, 𝑘 − 𝜔 e SST. Além disto, será adotado o sistema de radiação 

Surface to Surface (S2S) devido aos grandes valores de temperaturas 

atingidos pelos componentes [5]. Para a verificar a convergência dos 

resultados extraídos da simulação, será realizado um estudo posterior 

baseado na convergência dos resultados em função do refinamento 

da malha adotada; caso o resultado fique constante 

independentemente do acréscimo de elementos, será considerado 

como verdadeiro. Finalmente, a etapa final será confrontar os 

resultados obtidos com os resultados experimentais. Caso não seja 

semelhante, os parâmetros inseridos no programa serão reavaliados 

e as simulações, realizadas novamente.  
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