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CÁLCULO DE CAMPOS MAGNETOSTÁTICOS COM PRECISÃO UTILIZANDO O 
MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

Francisco Rogério Teixeira do Nascimento 
ABRIL de 2013 

Orientadores: Prof. Reinaldo Jacques Jospin (PPGIEN/CNEN) 

Programa: Ciência e Tecnologia Nucleares -IEN/CNEN 

O objetivo principal deste trabalho é simular campos eletromagnéticos utilizando 

o Método dos Elementos Finitos. Mesmo nos casos mais acadêmicos de simulaçao 

numérica da eletrostática e da magnetostática dificuldades aparecem quando o 

elemento finito nodal é utilizado. A modelagem de campos vetoriais com funções 

escalares, principalmente em materiais heterogêneos, podem não apresentar os 

melhores resultados. Com o objetivo de resolver estes problemas, dois tipos de técnicas 

são experimentadas: o uso de remalhagem adaptativa para elementos finitos nodais e a 

utilização do elemento finito de aresta que assegura a continuidade dos componentes 

tangenciais. Na análise numérica são abordados alguns problemas eletromagnéticos 

simples tais como os guias de onda imersos em materiais homogêneos e heterogêneos, 

materiais ferromagnéticos submetidos a uma densidade de campo magnético constante 

ou ainda sujeitos a uma densidade de corrente. No caso dos guias de onda, os campos 

são discretizados utilizando o método dos elementos finitos nodais e de arestas 

enquanto nos outros utiliza-se unicamente o elemento nodal. Aborda-se também a 

possibilidade de utilização da remalhagem adaptativa baseada em vários indicadores 

de erro. 

Palavras-chave: eletromagnetismo, guias de ondas, método dos elementos finitos, 
modos espúrios, elemento finito de aresta. 
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The main objective of this work is to simulate electromagnetic fields using the 

Finite Element Method. Even in the easiest case of electrostatic and magnetostatic 

numerical simulation some prablems appear when the nodal finite element is used. It is 

difficult to model vector fields with scalar functions mainly in non-homogeneous 

materiais. With the aim to solve these prablems two types of techniques are tried: the 

adaptive remeshing using nodal elements and the edge finite element that ensure the 

continuity of tangential components. Some numerical analysis of simple electromagnetic 

problems with homogeneous and non-homogeneous materiais are performed using first, 

the adaptive remeshing based in various errar indicators and second, the numerical 

solution of waveguides using edge finite element. 

Keywords: electromagnetism, wave guide, finite element method, spurious modes, edge 
finite element. 
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