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RESUMO 

O Motor de Indução Linear (M.I.L.) vem, de longa data, sendo analisado e utili zado 

em aplicações nonnalmente de h·ação eléh·ica. No Brasil é estudado por poucas pessoas e o 

pioneirismo no assunto coube aos Professores Morency Arouca e Délio Pereira Gue1Tini, nos 

anos iniciais da década de 70, no Depmtamento de Engenharia Eléhica na EESCIUSP. 

Assim, utilizando um protótipo construído pelo Professor Gue1Tini, desenvolveu-se 

este h·abaUto com vistas a complementar sua documentação. 

O trabalho consiste na Modelagem Matemática, Obtenção dos Parâmetros e Simulação 

Computacional, com algmnas constatações experimentais. 
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ABSTRACT 

The Linear lnduction Motor (L.l.M.) has been analyzed and applied specially in 

electrical h·action. In Brazil, it was studied very well by a few persons, the pioneers of L.I.M. 

were the Professors Morency Arouca and Délio Pereira Guen·i.ni, in the early 70's, at the 

Department ofElech·ical Engineering ofthe E.E.S.C./U.S.P. 

Thus, tlús work has been developed on top of a reduced model of the L.I.M. that was 

built by Professor Guen'ÍIÚ. The objective of tlús work is to continue the analysis of the 

L.I.M. 

The work is compiised of three parts: Mathematical Modeling, Obtainment of the 

Parameters anel the Computational Simulation, with some experimental checking. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa a elaboração de um modelo matemático com um equacionamento 

adequado, através do qual será realizada a simulação computacional, considerando para tanto 

todas as regiões de funcionamento do Motor de Indução Linear, que daqui para a frente 

poderá ser citado apenas como M.I.L. Em seqüência são analisados os resultados obtidos, na 

medida do possível, com os resultados do modelo real, idealizado por GUERRJNl (1972) 

[13], bem como com trabalhos mais recentes, como CHANGAN [03]. 

Para tanto, será utilizado um equacionamento análogo ao do motor de indução trifásico 

rotativo, como o modelo utilizado por TURNER [34], já que nesse artigo há uma 

similruidade com o modelo real reduzido sob análise, isto é, um motor de indutor curto, face 

única (single-sided) e secundário (linor) de feno laminado, sobreposto por uma capa de 

alumínio, que é a placa de reação, simulando desta fonna a gaiola de esquilo. 
~ 

O objetivo de simular o M.I.L., ou qualquer ouú·o sistema, é a previsão de problemas 

que possam surgir quando da consúução, seja de um modelo físico reduzido, seja de wn 

modelo real. No caso deste trabalho, espera-se connibuir para a melhoria do modelo 

reduzido existente no De.partamento de Engenharia Eléúica da EESC/USP, retomando o 

assunto. 

Para se obter os pru·âmen·os elétricos do M.I.L., utilizaram-se sondas que substituíram, 

estaticrunente a placa de reação, no entreferro. Tais sondas, com as mesmas dimensões das 

bobinas do primátio e com número de espiras conhecido, pennitirrun a avaliação das 

indutâncias próprias e mútuas, envolvidas, como função do deslocamento. 

De posse dos resultados, foi utilizado o programa de elaboração de gráficos 

denominado ENERGRAF. Os dados utilizados no programa forrun processados por meio de 

regressão geométtica e linear, obtendo-se as equações das indutâncias em função da posição. 
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Há pelo menos dois caminhos a se considerar com vistas à simulação do M.I.L. O 

primeiro, que envolve integração espacial, como o Método dos Elementos Finitos, cujo 

material pesquisado está em Bibliografia Geral, foi descartado tendo em vista as dificuldades 

materiais relativas ao desenvolvimento e utilização de programas desta natureza, tanto em 

te1mos de software quanto em tetmos de hardware; o segundo, que envolve integração 

temporal, como os métodos de Adams-Bashfort, Euler, Runge-Kutta, etc ... Optou-se pelo 

segundo, haja vista a quantidade de referências, bem como a maior acessibilidade ao método. 

Desta maneira pode-se implementar a simulação computacional do M.I.L., como foi 

desde o início a proposta de trabaU10, desenvolvido nesta dissertação. 

A seguir o trabalho é dividido em capítulos, os quais são: 

• Capíhtlo I - Histórico c Estado da Arte; 

Neste capítulo é h·atado o surgimento do M. I. L. e suas variações e aplicações durante 

os séculos XIX e À'X. 

• Capítulo U- Modelagem Matemática do M.I.L.; 

É feita a modelagem matemática do M.I.L., baseada no Método dos Circuitos 

tvfagneticamente Acoplados, de forma análoga ao motor de indução h"ifásico, gaiola de 

esquilo. 

• Capítulo III - Obtenção dos Parâmeh·os; 

Neste capítulo obteve-se por meio de medição e cálculo, os parâmeh·os necessários 

para a simulação elo M.T. L. 

• Capíhtlo fV - Simulação elo M.I.L. e Resultados; 

Apresentam-se aqui os resultados obtidos na simulação do M.l.L.; são mostrados 

também alguns resultados experimentais obtidos nas referências. 

• Capíhtlo V - Conclusões. 

Denh·o das conclusões analisam-se os resultados das simulações frente aos resultados 

práticos e de simulações existentes nas referências. 
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CAPÍTULO I -HISTÓRICO E ESTADO DA ARTE 

I. - INTRODUÇÃO 

No âmbito das máquinas elétricas, a grande maioria é projetada para produzir 

movimento de rotação, explorando, desse modo, os beneficios da circularidade, do qual o 

homem tem tirado vantagens desde a descobet1a da roda. As forças de eletromagnetismo 

também podem ser empregadas para produzir movimento linear, como por exemplo em uma 

máquina de indução linear na qual o primário (indutor), consiste de uma série de bobinas, 

conduzindo con·entes impostas por uma fonte de alimentação llifásica e o secundário 

(induzido), u1na placa condutora sobre uma base fenomagnética, a qual recebe ação por 

indução (de correntes e tensões). [ 17] 

Um método simples de inn·oduçi'ío às máquinas lineares é comparando-a com uma 

máquina de indução convencional, pois o primário, guarda uma analogia com o estator da 

máquina de rotação convencional. [ 17] 

Um motor linear pode ser definido como sendo o resultado de uma máquina rotativa, a 

qual tenha sido cortada ao longo de um plano e estendida, como a máquina de indução da 

figura I [ 16], este é um processo imaginário da transfonnação da máquina rotativa em linear. 

Isto não significa que as máquinas lineares não possam ter partes rotativas e, além disso, elas 

podem ser do tipo induzido cut1o ou indutor curto, como mostrado na figura 2 [ 13]. 

Tanto o sistema da figura 3, como outros sistemas similares, incluindo aqueles que 

contém ímãs pennanentes, são considerados como sendo embreagens e não motores. Se as 

bobinas do sistema ntosn·ado na figma 3 são estacionárias, e a con·ente nelas é ligada e 

desligada em seqüência, assim como as conentes induzidas nestas, e produzem força sobre o 

condutor secundário, somente então este é considerado um motor linear. Os motores lineares 

devem cumprir as leis que regem a conversão e/etromecânica de energia. [ 16] e [ 17] 
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Primeiramente, têm-se muitas aplicações para os dispositivos lineares que não 

apresentem saída de energia de natureza mecânica, porque não existe movimento, não 

podendo serem definidas como máquinas. No caso de máquinas elétricas lineares, o efeito da 

lineari zação são novos fenômenos, os quais geraJmente reduzem seu desempenho abaixo 

daquele cotTespondente às máquinas rotativas convencionais (fatores de extremidade 

longitudinal e ITansversal, correntes nas bordas, etc.). Se a energia eléh·ica é a alimentação de 

uma máquina a fim de produzir apenas força, esta é considerada como denh·o da defi11ição de 

um motor linear. [I 6] e [ 17] 

Na figura 3, é possível observar uma fileira de ímãs (permanentes ou eletroímãs com 

alimentação C.C.) que são deslocados mecanicamente, fomecendo a força que o condutor 

secundário não possui, constituindo desta maneira um motor linear [I 6]. 

11111111111111111111 ft1' ''''' '''' '''''''1' 

FIGURA I I Processo imaginário de planiftcaçi\o da máquina rotativa, produzindo IUll motor linenr. r 161 

v ... v ... 

100~001 
(b) 

FIGURA 2 I Motor linear com rodas. (a) indutor curto e (b) induzido curto. 11 31 
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FIGURA 3 ·Fileira de imiis constituindo nm tipo de motor linear. [ 16j 

2. - HISTÓRICO: MÁQUINAS LINEARES NOS SÉCULOS XIX E XX 

Após a descoberta das Leis de Indução por F ARADA Y (1831 ), os engenheiros não 

demoraram a pesquisar este fenômeno, e um gerador C.A. foi produzido por HIPPOL YTE 

PIXIJ, em 1832, sendo este considerado o precursor de nossas modernas estações de força; 

possuindo no secundário (saída) bobinas estacionárias, com uma montagem de ímãs rotativos 

de maneira a induzir forças eleh·omotrizes. Esta foi uma conh·ibuição particularmente 

notável, para o começo da década de 30 do século XIX, pois somente eram conhecidas 

máquinas do tipo êmbolo e cilindro, e engenhosos conversores lineares I rotativos, tal como o 

Scoth Yoke, que foi inventado para converter a força gerada linearmente em uma fonna que 

poderia fazer uso da roda muito mais utilizada. [ 16], [ 17], [25] e [26] 

Fazendo um cronograma histórico das máquinas lineares temos os seguintes períodos: 

I 0 ) 1830- 1850: neste período, a engenhosidade no desenvolvimento de motores e 

geradores, foi restrita pelo pensamento dominante de que uma máquina deveria 

parecer-se com uma máquina. Mesmo que muito bons, quando os motores 

elétricos rotativos eram projetados, seus inventores ainda diziam que era a proeza 

definir o passo polar duplo. Devido a ALLAN (1850), uma máquina magnética em 

pmticular, possuía na verdade annaduras magné!"icas organizadas como êmbolos, 

com um eixo metáJjco elevado e quatro cilindros. Wheatstone ( 1841 ), é a 

referência mais remota relativa a máquinas lineares, que foi enconh·ada na 

bibliografia. [16], [17] e [25] 

2°) 1851-1880: neste período, em que foi colocado um considerável esforço de reserva 

na inovação, foi dada ênfase ao rendimento. Ninguém pode ler a respeito do 
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desenvolvimento do motor elétrico no século XIX sem sentir grande admiração 

pela pura engenhosidade dos inventores. As máquinas CC vieram primeiro, 

largamente usadas devido á descobetta da eleh·ogalvatúzação e das lâmpadas de 

arco de carbono. [ 17] 

3°) 1881-1900: neste período TESLA inventou a máquina de indução ( 1888) a qual 

dominou o tmmdo dos dispositivos eléh·icos. É de interesse histórico observar que 

um físico chamado BAILEY demonstrou um simples motor de indução bifásico 

em Londres, Inglaterra ( 1882), finalizando com as palavras entretanto isto mmca 

terá qualquer valor prático. Tem-se em 1890, a referência mais específica ao 

aparecimento de máquinas lineares numa patente concedida pelo Prefeito de 

Pittsburgh, referindo-se a máquinas de indução lineares. Logo a seguir, em 1895 

uma patente da Weaver, Jacquard, e a Elech·ic Shuttle Company, a qual julgando 

pelo seu titulo, tinha grandes esperanças para seu uso como um dispositivo de 

impulsionamento para os carros nas máquinas têxteis de enh·elaçamento. [ 16], [ 17], 

[25] e [32] 

4°) 1901-1940: foi o peliodo de desenvolvimento mats ativo do M. I. L., segundo 

revela a literatura das patentes requeridas, sendo a maioria em relação a 

dispositivos de propulsão para lançamentos, embora comercialmente nenhum tenha 

obtido sucesso, devido ao custo elevado do sistema eléb·ico comparado ao de 

outros sistemas. Conhtdo, uma considerável engcnhosidade foi mostrada pelos 

eugenJteiros têxteis, os quais foram suficientemente versáteis para avançar a idéia 

dos motores de dupla face (double-sided), motores com chapas no rotor e motores 

htbulares. Em 1905, existiam duas propostas distintas para o uso de motores de 

indução linear como um mecanismo de propulsão em ferrovias, sendo que a 

primeira, propunha seções curtas do primário embutidas nos h·ilhos, que poderiam 

ser ligados assim que exigidos, e o segundo propunha uma múdade primária 

catTegada a bordo do veículo com a grade de reação do rotor laminado sobre os 

trilhos [30] e [31]. O primeiro motor tubular, surgido em 191 7, era de fato uma 

máquiJ1a de relutância C.C. com bobiJtas de primário chaveadas, planejado para ser 

mn lançador de mJsseis, sendo que nunca passou em desenvolvimento do modelo. 

Sugeriu-se em 1923, mn motor de iJtdução plano como um propulsor para o 

sistema de movimentação contínuo de carros para rodar abaixo da ma 42, entre o 
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Time Square e a Grande Estação Central, em Nova Y ork, para tanto foi construído 

um trilho para testes, porém nunca vindo a dar resultados. [ 17] e [25]. 

5°) I 941-1997: este é o período com maior número de pesquisas e trabalhos, bem 

como no deseJlvolvimento de projetos, pois, com o início da Segunda Guem1 

Mundial (I 939), pesquisas de novas tecnologias, ainda que visando a aplicação 

militar, são um ponto de destaque no desenvolv.imento tecnológico da humanidade, 

pois muitos projetos e pesquisas são modificados para as mais diversas aplicações, 

que vão desde a medicina até a agricultura e viagens espaciais, logo após a guetl'a. 

A primeira aplicação em grande escala foi com o desenvolvimento do lançador de 

aviões da Westinghouse ( 1946), o Elech·opult. O siste111a de bobina do ptimário foi 

mo.ntado sobre o call'O e o secundário, constit\1ído de um emolamento em ranhuras 

numa estrutura ferro magnética. A figura 4 [ 17], mosh·a que o cotnprimen.to ativo 

da forma primitiva de um motor linear é reduzido uma vez acontecido movimento. 

Na figura 5, é mostrado o Electropult, um motor linear utilizado para traci.onar 

aeronaves em porta aviões, sendo esta uma de suas princi.pais aplicações. Na figura 

6, tem-se um avião atracado à unidade p1imária por uma fisga. E•n 1954, a Real 

Força Aérea, em Famborough, Inglaterra, projetou um motor linear muito 

interessante devido a necessidade de se desenvolver um motor C.C. linear para 

aeronaves. Em 1961 , experiências adicionais iniciadas pela pesquisa espacial em 

uma tentativa para ultrapassar as velocidades espaciais de con>os celestes, tal como 

o meteorito, que poderiam se chocar com capsulas espaciais em hiper velocidades, 

isto é, na ordem de 50.000 a 260.000 km/h [ 16], [17], [25] e [32]. Com o final dos 

anos 60, começam a surgir publicações especializadas sobre máquinas lineares e 

máquinas de indução linear, ptincipalmente artigos de Laitlnvaite, Poloujadoff, 

Yamamura, Lipo, Nondahl, Boldea, Nasar, Gieras, Eastham, Dawson, entre outros 

nas décadas de 70, 80 e 90. No Brasil existem poucos grupos de pesquisa e estudo 

de máquinas lineares, destacando-se os estudos feito por Guerrini e, atualmente, 

por Simone e seus colaboradores, que nada ficam a dever aos esh1dos esh·angeiros. 
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·' hooooooood 

COMPRIMENTO ATIVO 

(a) (b) 

FIGURA 4 - (a) Comprimento ativo total c (b) comprimento ativo parciaL [ 17j 

FIGURA 5 -O "Eicctropult". r 17) 

FIGURA 6- Avião atrelado ao M.LL. P 7] 
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Um fato sabido é que a tecnologia avança de maneira similar ao da evolução das 

formas de vida, e a eliminação do improvável constitui o coração do processo. Um outro fato 

é que a tradição consagra-se em grande prute ao modo pelo qual progredimos e, em ciência e 

engenharia, as coi sas mais excitantes ocorrem quando existe uma mptura e nasce uma 

tecnologia totalmente nova. [ 16] e [ 17] 

Ainda que motores lineares datem de 1841, toda a inteligência associada ao 

desenvolvimento de tecnologia convenceu-se da maior exatidão e alto rendimento do 

movimento rotativo, com pequeno volume de ru· entre as partes girantes cilútclricas, o que não 

era verificado nos lineares até o advento do Electropult da Westinghousel. Fatores como a 

relação força/peso e custos e, posterionnente, confiabilidade, baixa manutenção e ausência de 

poluição superaram o rendimento e o fator de potência, como critérios de qualidade, na 

opção de máquinas rotativas. [ 16], [ 17], [25] e [32] 

O motor linear, com sua inerente confiança, renasceu em 1946 e está aqui até hoje. 

Pru·a tratru· de infonnações mais recentes, relativamente ao interesse despertado pelo motor 

em questão, tem-se que em 1967, em média 7 artigos eram publicados por mês. Por volta de 

1970, o número aumentou pru·a 12 e em 1972 pru·a 18. A figura 7 mosh·a a atividade mundial 

em torno da máquina lineru·, defuúda como o dinheiro gasto com o assunto ao longo dos 

ruws, no período sob rutálise por parte de LAITHWAlTE [16]. Concluiu-se que a taxa de 

aumento não era uma avaliação excessiva do grau de atividade em torno do assunto. [ 16] 

I 
J 

J 
~ _.. ~,J ,......-

1840 1890 PERÍODO 1940 1990 

FIGURA 7- Atividílde mundiíll em tomo dílmáquiníllineílr. [ 161 

1 A wound rotor motor I 400 ll long , \Vestinghousc Eng., \ 'OI. 6, p. I 60, I 946. 
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3. -DIFERENTES TIPOS DE MOTORES ELÉTRICOS LINEARES 

Pelo simples exercício topológico de corte e abertura de uma máquina rotativa, como 

na figura I, fica claro que, teoricamente, todo tipo de máquina rotativa pode ser linearizado. 

Isto não significa que a versão lineru·izada da máquina rotativa terá o mesmo sucesso que a 

máquina rotativa original. [ 16] 

Todos os motores lineares que produzem movimento relativo entre primário e 

secundário, ambos com núcleo fenomagnético, possuem nonnalmente, entre as duas partes, 

uma fina camada de ar (entrefeiTO de ar). Contudo, há motores lineares, como os de dupla 

face, nos quais somente o primário contém material fenomagnético, assim, um entre.ferro 

equivalente é definido que será utilizado na avaliação do comprimento magnético quando se 

realizam cálculos. Esta técnica é somente uma extensão daquela usada em projetos 

convencionais, onde o efeito da entrada da ranhma no aço do estator e do rotor são 

considerados usando o coeficiente de Cmter2 o qual multiplica o ent:refen·o fisico por um 

número maior do que a UlÚdade aplicada em um comprimento efetivo do enh·efeiTO. [O I], 

[09], [ 13], [ 16], [ 17], [27] e [32] 

Pode-se agora definir máquinas Magnéticas e Eletromagnéticas, com os conceitos de 

primário e secundário, pois, se ocon·er durante a operação de uma máquina, uma força 

magnetomoh1z (f.m.m.) em cada lado do enb·efeiTO, esta máquina é mu dispositivo 

eleh·omagnético. Neste contexto, um ímã permanente é considerado como uma fonte de 

f.m.m., e não importa se uma f.m.m. sobre um lado é induzida do ouh·o, ou se é fomecida 

diretamente. Por outro lado, se existe f.m.m. sobre wulado somente da iJ1terface, assim então 

a máquina é meramente magnética. [ 16] 

2 F. \V. Co rtcr, Note on oir-gop nnJ intcrpolnr inJuction, J. lnsl. Elec/. Eng. (London), ,·oi. 29, p. 925, 1900. 



11 

CAPÍTULO 11 - MODELAGEM MATEMÁTICA DO M.I.L. 

INTRODUÇÃO 

Uma modelagem do M.I.L., independentemente de sua fmma construtiva, é necessária 

para obter expressões matemáticas, que sirvam de plataforma para a realização de sua 

simulação computacional. 

De uma maneira geral, o modelo matemático inicial é pobre e os resultados da 

simulação apresentam alguma diferença, em relação aos valores obtidos experimentalmente. 

Se forem aplicadas coneções convenientes ao modelo matemático, de forma progressiva, em 

geral chega-se a uma melhor aproximação entre aqueles resultados. 

Neste capíhllo, em sua Prute I, são expostos os conceitos mais importrultes associados 

ao M.I.L., com seu equacionamento; na Parte 11 é desenvolvido o modelo matemático, pelo 

método dos circuitos magneticrunente acoplados, à partir do qual, utilizando os pru·âmeh·os 

cuja obtenção é mostrada no Capítulo UI, realiza-se a simulação computacional, mostrada no 

Capítulo IV. 

PARTE I 

CONCEITUAÇÃO DO M.I.L. 

1.1.- Fenômenos Tíuicos do M.I.L. [01], [09], [10], [11], [35] e [36] 

GIERAS, DAWSON E EASTHAM [11], conh'ibuem fortemente para o entendimento 

do M.I.L., tru1to no aspecto físico, quanto na fonnalização desses fenômenos. 
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No motor de indução rotativo as posições relativas entre pontos do rotor e do estator 

repetem-se continuamente, não havendo variações bruscas da relutância do circuito 

magnético e as variações que ocotTem são periódicas e de baixa intensidade. Por outro lado, 

no M.T.L. está presente, entre outros fenômenos, o efeito longitudinal de extremidade, que é 

provocado por: 

(a) o comprimento fuúto do pacote laminado do núcleo fetTomagnético do 

enrolamento do primário e a mudança repentina na relutância magnética do 

entrefeno em ambas as extremidades (de entrada e de saída); 

(b) a conseqüente não unifonnidade da dependência da velocidade da 

dish·ibuição de conente induzida no secundário e a dish·ibuição do fluxo no 

entrefeno ao longo do complimento da máquina. 

Com base em Y AMAMURA [35] e [36], GIERAS mostra em [11] que o efeito 

longitudinal de exh·etnidade, pode ser interpretado como uma onda viajante amm1ecida de 

densidade de fluxo magnético no entreferro, como é visto na figura 8, de acordo com a 

equação a seguir: 

onde: 

Bms: valor de pico da onda viajante; 

Vs = 2r:f: velocidade síncrona, no sentido positivo do deslocamento (x) [09]; 

r:: passo polar do em·olamento do primátio; 

ro = 2 n.f(freqiiência angular) e .fé a freqüência das tensões de alimentação; 

(OI) 

Bme: valor de pico de uma onda viajante ammtecida na exh·emidade de enh·ada, no 

sentido positivo do deslocamento (x) com a velocidade Vcnd = 2 r:e.f 

r:e: passo polar (onda na extTemidade de enh"ada), depende das condições de operação; 

Te: constante de atenuação da onda. 

(obs.: o primário mover-se-á, então, no sentido negativo do deslocamento (x), e parte de Bms 

refere-se a onda de campo fundamental e a pru1e de Bme refere-se a onda do efeito 

longitudinal de exh·emidade). 
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O PRIMÁRIO 

Placa de Commte 

FIGURA 8 -A onda síncrona b,(x) c a onda do efeito de extremidade b.(x) para t . S: t [li]. 

O passo polar 't, para a onda viajru1te com velocidade síncrona é constante; já o passo 

poJru· 'Te, para a onda na extremidade de entrada, depende das condições de operação. I\ onda 

de exh·enúdade de entrada, além da constante de atenuação Te, tem sua fase alterada por um 

ângulo õ em relação à onda que se move com velocidade síncrona. 

Ambas as ondas induzem força eleh·omotriz no enrolamento primário, como segue: 

e = e5 + ee = - Ems cos(rot) - E me cos(rot) 

onde: 

e5 e Ems são relacionadas a Bms; 

ee e Eme são relacionadas a Bme· 

O fator de exh·emidade é estabelecido de acordo com: 

(02) 
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(03) 

ou 

k = ElllC 
c ElllS (04) 

1.2.- Considerações [01], [09], [10], [11] 

Têm-se considerações a serem seguidas para o desenvolvimento matemático, que são: 

(a) a onda do efeito de extremidade é efetivamente igual a zero, depois da 

distância 2ptc úJ: pares de pólos), isto é, induz uma f.e.m. somente denb·o 

dos limites da distância de O ~ x ~ 2pt., isto é, região ativa, 

(b) todas as quantidades magnéticas e elébicas variam senoidalmente com o 

tempo, 

(c) para velocidades até v0, onde O~v0<vs, a onda de efeito de extremidade não 

induz tensão no enrolamento primário, 

(d) no limite, Te ~ oo e 't'c = 't, a onda do efeito de exb·emidade da entrada 

cancela a onda viajante com velocidade síncrona, isto é, Bme = Bms, 

(e) o fluxo de acoplamento para cada fase é o mesmo. 

Segundo GIERAS [li], não se observou a existência de influência dos efeitos de 

exh·emidade sobre o desempenho do M.I.L. para baixas velocidades, devido a (c). A 

consideração ( d), representa uma condição limitante e é usada para estabelecer a mesma 

f.e.m. induzida em cada em·olamento de fase. 

O passo polar "Ce > 1, em caso de motores de baixa velocidade, significa que a onda do 

efeito de exh·emidade viaja mais rápido do que a onda movendo-se com velocidade síJtcroua. 
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Segundo Y AMAMURA [35], um força positiva é então produzida em velocidade síncrona. 

Este efeito foi confumado experimentalmente [04] e [05), embora a magtúll1de do força 

positiva em esconegamento zero seja muito pequena. Em muitos casos, por exemplo em 

GfERAS [08), a força positiva é neutralizada tanto pela perda de potência mecâtúca quanto 

por uma força frenante ou contrária ao movimento devido às altas hannôtúcas espaciais. 

Tanto para projetistas, quanto para usuários de M.I.L., forças negativas devido ao efeito de 

exh·emidade em M.I.L. de alta velocidade ou intennediária são muito mais importantes elo 

que as pequenas forças positivas para "Ce > 1 em alguns M.I.L. de baixa velocidade. Pottanto, 

este força positiva será desprezada na análise do fator do efeito de extremidade. 

1.3.- Desenvolvimento Matemático [01], (09], [10), [11] e [36] 

O valor instantâneo da f.e.m. no entreferro por fase, devido à onda da densidade de 

fluxo magnético deslocando-se com velocidade síncrona, do motor de indução linear 

(M.I.L.), com largura L e com número efetivo de espiras por fase N kw, é igual a: 

e, = - pN p k,. L :t {[r B mS sen : X . dx }en wt} = -2njNk,. ~ tLB "" cos( wt) (OS) 

onde: 

es =- Ems cos(cot) (06) 

Np: número de espiras por par de pólo por fase; 

N: número de espiras por fase; 

kw: fator de enrolamento; 

Em,: valor de pico da f.e.m. induzida pela densidade de fluxo magnético, movendo-se 

com velocidade síncrona. 

Para a f.e.m. devido à onda da densidade de fluxo magnético do efeito de extremidade, 

o fluxo magnético por pólo é diferente em cada intervalo co1Tespondente a meio 

comprimento de onda "fe. Para intervalos (2k-2)te ~ x ~ (2k-l)te, onde k = I, 2, 3, .. . e os 

seguintes valores de fluxo magnético por pólo podem ser estabelecidos, usando a 

consideração (b) mosh·ada anterionnente: 
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(i) para k = I (o primeiro pólo): 

tJe -x/ ( rr ) LB sen(rot) ( -te/ ) 
c.t> el = LBmc sen(rot) 

0 
e !Te sen ~x +Õ dx = _l_m~ (~)2 I+ e / Te ..f(õ) (07) 

T2 't c e 

(ii) para k = 2 (o terceiro pólo): 

3
Jte -x/ ( rr ) LB sen( rot) ( -2te/ -3te/ ) 

<l> e3 =LBmesen(rot) e ITesen -x+Õ dx = me 
2 

e /Tc+e ! Te .f(Õ) 

2 te 'te _1_ + (~) 
T 2 'T 

c c 

(08) 

e assim sucessivamente até: 

(iii) para k = p (o penúltimo pólo) 

(2p-l)tc ( J 
<Dp-l = LBmesen(rot) J e-Yt'·esen ; x+Õ dx = 

(2p-2)te e 

LB sen(rot) ( -(2p-2)re/ -(2p-I)rc.( ) 
= me 

2 
e / Te +e / Te ..f(8) 

_1 +(~J 
T2 't 

c c 

(09) 

onde: 

1 1t 
f(õ) = - senõ+ - cosõ 

Te 'te 
(10) 

O valor instantâneo da f.e.m. induzida no eutrefeno, por fase, pela onda do efeito de 

exh·emidade, é então calculado de acordo com a equação a seguir: 

(li) 
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Fazendo $e( 21.:-1 > = Cl>e 21.:, tem-se: 

2 f N 'te k L . B me f e c = - n -- wc 
2 

(8) cos(mt). 

P t I (nJ 
T~ + 'te 

(12) 

.2 e /Te + e /Te + e /Te + ,_. + e / Te 
( 

- te;: - Jtc.(. - 5tc;: - (2p-l)tc / ) 

onde: 

Npe : nº de espiras/par de pólo/fase para a onda do efeito de extremidade de enh·ada; 

kwc: fator de enrolamento para a onda do efeito de exh·emidade de enb·ada. 

Substituindo a expressão para a soma de tennos exponenciais na equação ( 12), tem-se: 

(; )Ls,, :'~ sen{ ~' J ( 
ec = -2~/Nkwe 2 .f(8)2e Te _ ____:(~t~J COS(Wt) = -Emc COS Wt) 

_I_ + (~J p. senh h 
Te 2 'te Te 

(13) 

Emc = valor de pico da f.e.m. no entrefeno devido ao efeito de exh·emidade de enh·ada. 

O valor de pico da densidade de fluxo magnético da onda do efeito de exh·emidade de 

enh·ada é aproximadamente igual a Bm5, isto é, Bmc = Bms para x = O. 

A f.e.m. total induzida no enrolamento primário, e o fator do efeito de exh·emidade, de 

acordo com (02), (03), (06), ( 1 O) e ( 13), e fazendo-se Bme ~ Bms em x = O, a seguinte 

expressão para a f.e.m. total induzida no emolamento primário pode ser obtida: 

e = -J2 Es cos ú)t - J2 Es ( -kc) cos <Ot = -J2 Es ( 1-kc) cos <Ot (14) 

onde: 
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(i) o valor rms da f.e.m. devido ao campo viajante de amplihtde Bms é: 

(15) 

(ii) o fator do efeito de exh·emidade de enh·ada, então toma-se: 

(16) 

Esta é a fónnula final para o novo fator do efeito de extremidade longih1dinal. 

O fator de enrolamento para a onda do efeito de exh·em.idade é determinado 

similannente ao utilizado para as hannônicas espaciais das máquinas de indução, isto é: 

_ sen( t ~) (.2.. ~ w c ) 

1 n l e 2 l kwc - ( ) sen 
q.sen - - -

onde: 

1 e 2mq 

q : número de ranhuras por pólo por fase; 

m: número de fases; 

wc = passo da bobina. 

(17) 

O passo polar 1e e a constante de atenuação Te podem ser determinadas, usando-se as 

expressões dadas por Y AMAMURA [35] : 

2n 
1 = 

c D (18) 
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e 

T = 2gkc 
e Cgkc - YJ..toO" Ald 

(19) 

onde: 

(20) 

e 

(21) 

onde: 

e (22) 

As equações ( 19), (20) e (21 ), são válidas para o M.I.L. de dupla face (indutor) com 

aluminio no secuudário. A espessura do enh·eferro é g, a espessura do secundário é d, a 

condutividade é cri\1 e kç é o fator de Cru1er. O M.l.L. de dupla camada no secundário 

(aluuúnio/aço maciço), kc(g+d) deverá substituir kc g e dR' deverá substituir d, sendo a 

espessura equivalente da dupla camada do secundátio para avaliação da resistência à 

conentes pru·asitas (Foucault). A espessura equivalente pode ser estimada pela dish·ibuição do 

crunpo eleh·omagnético no secundário, de uma maneira similar à usada pru·a o M.I.L. de 

dupla face [07]. 
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O ângulo õ entre a onda da densidade de fluxo magnético viajante com velocidade 

síncrona e a onda do efeito de extremidade de entrada, pode ser detem1inado pela aplicação 

das dmis condições de contomo a seguir: 

(i) Sob a condição (c), não existe efeito de extremidade (ke = O) em v = v0, onde O::;v0~vs. 

Fazendo õ = 80 para ke = O, a equação (1 0), toma-se: 

lffe sin Õo + rrh:e cos Õo = O (23) 

onde 80 é dado por: 

ô0 = 180• -tan · 1(Tr Te) 
!"e V=Vo 

(24) 

(ii) Usando a condição (d), isto é, Bme = Bms para Te~ CIJ e "Ce = 1, isto pode ser mostrado, 

de (20), que kwe = kw, e da equação (18) com: 

-pr, 

I• T l lme • = (25) 
'(~~, 

e 

(26) 

tornando o fator do efeito de extremidade: 

ke = -coso (27) 

Na prática, velocidades síncronas mais altas estão, aproximadamente, em tomo de 150 

m/s. Nesta velocidade, o ângulo o é assumido como sendo de 180° (ke = I). Portanto, o 

ângulo õ pode ser aproximado por: 
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Õ = Õo +C Ve (28) 

onde õo é dado por (24 ), e a constante c por: 

c ::::: 1 ~0 tan -'(rr Te) 
t'e V=Vo 

(29) 

com 

v- v v = o 
e 

vs - V o 
para v > vo (30) 

e 

Ve = O para v :S: vo 

Dados de testes indicam que v0 = O,Sv. para M.l.L. de alta velocidade (vs = 150 mls), 

ou seja ke = O para v = v0. 

1.4. - Circuito Equivalente: Inclusão do Efeito Longitudinal de Extremidade de 

Entrada [09] e [11) 

Uma forma de se apresentar o efeito longitudinal de extremidade de entrada é 

utilizando o circuito equivalente do M.I.L., no qual é incluído um ramo representativo deste 

efeito, como é mostrado por GIERAS [09] e [ 11 ], podendo ser obtidas infonnações relativas 

à sua operação em regime pennanente. Este efeito pode ser atenuado colocando-se, 

adequadamente, no M.T.L. real um enrolamento compensador do efeito do efeito de 

extremidade de enh·ada, ainda que esta compensação só será efetiva para a velocidade 

considerada no seu projeto, como citado por POLOUJADOFF [27] e YAMAMURA [36]. 

Algumas considerações complementares são necessálias neste ponto. Co1rigindo a 

in1pedância do secundário, pode-se incluir o efeito h·ansversal de borda no circuito elétrico 

equivalente, e para incluir o efeito de exh·e•nidade longih1dinal de enh·ada no circuito 

equivalente, conecta-se uma impedância dependente do esc01regamento (s) em paralelo com 

o ramo de magnetização. 



As seguintes relações são necessárias ao desenvolvimento matemático do M.J.L.: 

• densidade da conente de linha do primário 

onde: 

lllt = número de fases do primário; 

lt = cmTente de enh·ada nns; 

N 1 = número de espiras do primário por fase; 

p = número de pares de pólos. 

• potência eletromagnética 
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(31) 

A potência eletromagnética transmitida do primário através do enh·efetTO ao 

secundário, é: 

onde: 

P111 = potência mecânica; 

óP2 = perdas no enrolamento secundário; 

Fc~m = força eletromagnética desenvolvida. 

• potência que atTavessa o enh·efeno (potência convertida) [32] 

Pe = Fx . (dx/dt) 

onde: 

Fx = força propulsora; 

x = deslocamento genérico de um ponto qualquer no linor. 

(32) 

(33) 

Obs.: o M.I.L. é uma máquina assíncrona e para sua operação como motor, este exige que 

Vtx<Vsx, e portanto, tem-se: 
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(34) 

equação que estabelece a relação enh·e a potência convertida e os parâmeh·os eleh·omecânicos 

da máquina operando como motor. A presença dos efeitos de extremidade impedem qualquer 

análise da força propulsora Fx. 

• relação entre a força ele!Tomagnética Fc1m e a força total, ou força propulsora Fx 

l 
F = Fx +~Fm = -(Pm +~Pm) 

v 

• força eleh·omagnética (F) 

(35) 

Se a resistência do enrolamento primário é desprezível e o circuito magnético não é 

saturado, a força eleh·omagnética Felm pode ser expressa como uma função do 

esconegamento, pela fónnula de Kloss como: 

F - 2 ·Fma.x 
elm - S S 

- + __E!_ 
(36) 

ser s 

onde: 

Ser é o esconegamento crítico conespondente a força máxima Fm~x· 

• velocidade linear 

(
Fmax )

2 

-11} 
Felm J 

(3 7) 

e segundo SIMONE [32], a velocidade linear da patte móvel do M.l.L., é dada por: 

V rx = (1- s )v sx (38) 
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• impedância do secundário referida ao primário, conespondente às perdas de potência 

(39) 

onde k1r é o fator de razão entre o número de espiras do secundário e do primário 

Com as relações anteriores, e com o equacionamento matemático a seguir, poderá se 

obter um modelo, e sabendo que o motor possui enrolamentos primário e secundário, bem 

como as relações enh·e eles, e fazendo uma análise destes fatores, é mosh·ado a seguir o 

equacionamento para modelar o motor. 

A impedância do enrolamento primário é dada por: 

(40) 

e a impedância do secundátio referida ao primát·io, é dada pela equação a seguir: 

(41) 

com mna impedância para o ramo de magnetização dada por: 

Zo = Ro + j Xo (42) 

sendo que R 1 e X1 podem ser enconh·ados da mesma maneira que para o motor de indução 

convencional. A reatância de dispersão do primát"io é uma soma dada por: 

onde: 

X1s = reatância de dispersão da ranhura; 

X1c = reatância de dispersão nas saliências; 

(43) 

X1d = reatância de dispersão diferencial (devido as hannôn.icas espaciais superiores no 

enh·eferro ). 
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Sabendo-se que para cada M.f.L. existe uma impedância de secundário, tem-se neste 

caso tun modelo genérico, em que deverá ser observado o tipo específico de motor a ser 

simulado. 

No ramo de magnetização da figura 9, tem-se o seguinte equacionameuto para Ro e X0 : 

(44) 

(45) 

onde: 

m1 · E~ 
RFe = ---+resistência representando as perdas no núcleo primátio; 

MIFe 

X8 = E1 I T0 ---+ reatância mútua (entre feiTO); em paralelo. 

com: 

óP1Fe: perdas no núcleo primfuio (histerese, co!Tentes parasitas e adicionais); 

E1: tensão induzida no enrolamento do ptimário (f.e.m. através do ramo da impedância 

vertical) desprezando o efeito de exh·emidade Iongih1dinal; 

10: corTente de magnetização. 

Portanto, a impedância total resultante do ramo secundário e do ramo ve11ical, é dada 

pela equação: 

z = Zo ·Z~ 
t Zo + Z~ (46) 

Devido aos efeitos de exh·emidade, a f.e.m. E1 do emolamento primário (valor 1ms) é 

reduzida a: 

(47) 
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A equação de E1' mosh·a que, onde os efeitos de exiJenúdade longitudinal de enh·ada 

são considerados e a f.e.m. Et é usada ao invés de E1', é necessário acrescentar mna 

impedância (Ze) dependente do esconegamento em paralelo com as impedâncias Z0 e Z2', isto 

é: 

Z = 1- kc Z 
c k I 

c 
(48) 

a qual inclui o efeito de extremidade longitudinal de entrada. 

A queda de tensão através das impedâncias Ze e Zt. em paralelo, é igual a Et' = ( 1-ke) 

11Z1• De posse de (E1'), e utiUzando-a com ( 40) e ( 41 ), é possível encontrar a componente no 

enh·efeno, considerando os efeitos de exh·emidade, isto é: 

E1 ·(1-kJ 
B n tZ = ----'-----'--~--

4.cr r .f.N 1.k w1.a; :r. L; 
(49) 

O circuito equivalente tipo T do M.I.L., incluindo o efeito de exh·emidade longitudillal 

é mosh·ado na figura 9 a seguir: 

FIGURA 9- Circuito equivalente tipo T, do M.l.L. [09]. 

As perdas em um M.J.L., devido aos efeitos de exb·elJlÍdade são dadas por: 

AP (1- kJ.E~ 
o = m 

e I me[Z,] 
(50) 
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A potência eletromagnética que ah·avessa o entrefeiTO do M.I.L., é dada por: 

P = [(1- ke).E1 ]
2

. R;(s) = . (l- k )2(I' )2 R ;(s) .,m m, I I m, e 2 z; s s 
(51) 

O efeito de extremidade reduz a potência eletromagnética, segundo o fator de 

proporção em ( 1-ke/. A potência absorvida da rede é dada pela equação a seguir: 

onde: 

~P 1 : perdas da potência ativa no enrolamento primátio; 

~PFe: perdas da potência ativa no núcleo primátio; 

~Pstr: perdas por dispersão. 

(52) 

Observa-se que o efeito de exh·emidade longitudinal de entrada causa um aumento na 

potência absorvida da rede, assim reduzindo o rendimento do motor de indução linear, isto é: 

I[ · c k)2R;(s)( )E~ J 11 = - m, 1- e -- 1- s -1 -, 1- ~plll 
pin s z2 

(53) 

O fator de potência, considerando apenas a primeira hannônica de tensão e corrente 

(cos 0), também tem seu valor decrescido ligeiramente, isto é, sua equação fica: 

(54) 

P01tanto, tem-se a equação a seguir para a força propulsora total, dada por: 

(55) 

sabendo-se que: 
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V5 = 2 /t = 2 tI T = rot In (56) 

onde: 

Vs: velocidade linear da harmônica fimdamental da onda de f.m.m. viajante, produzida 

pelo enrolamento primário, chamada de velocidade síncrona, e esta no M.I.L. depende da 

freqüência de 11 e de t , independentemente do número de pólos 2p; 

ôFm: força proporcional às perdas mecânicas. 

O M.I.L. move-se com velocidade linear v < vs ao longo de x. 

A equação (55) para a força propulsora pennanece inalterada, e as forças calculadas 

usando-se o circuito da figura 9, considerando ou não os efeitos de extremidade longih1di.nal. 

Assumindo v0 = 0,5 Vs, os cálculos finais de Fx. considerando os efeitos de exb·emidade 

longitudinal, são muito próximos dos obtidos por meio de medidas, confonne GIERAS [09]. 

Na figura 10, tem-se um modelo esquematizado do motor de indução linear, contendo 

placa de reação, emolan1ento, e demais pat1es. 

Enlrndn 
do --

enrolnmenlo 

Placa de Reação 
(secundário) 

Salda 
~------------------~----do 

enrolrunenlo 

FIGURA I O - Esquema do motor de indução linear para obtenção de parâmetros. 

1.5. COMENTÁRIOS 

Para o M.I.L. com grande número de pólos, os efeitos de exn·emidade longitudinal são 

desprezíveis. 

A força Fmax. COirespoude ao c01uugado de partida (força de mptma) em um motor de 

indução rotativo. 



29 

Para um passo polar t maior e uma maior força máxima Fma.x, existe uma velocidade 

linear maior em regime no M.T.L., com força fixa Fctm e uma freqüência fixa de entrada/ 

Para motores de indução linear com um secundário com parâmeh·os distribuídos, como 

por exemplo um produzido de aço maciço e para o secundário com emolamento ( camada ) 

do tipo gaiola, o número de espiras por fase do secundário dado por N2 = 0,5 e para o fator 

de emolamento do secundário para a hannônica espacial fundamental tem-se kw2 = 1. 

As equações de Ro e X0 permitem a transfonnação da conexão paralela de RFe e j X8 

em uma conexão série. 

PARTE 11 

MODELO MATEMÁ TJCO DO M.I.L. 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é obtida uma modelagem adequada do M.I.L., necessária à 

realização de sua sirnulação. 

Num exercício de analogia, a partir de conceitos envolvidos na modelagem 

matemática do motor de indução trifásico rotativo, em que se utiliza o método dos circuitos 

magneticamente acoplados, mesmo para o motor com rotor gaiola de esquilo, foi 

consh·uído o modelo matemático do M.T.L .. Para tanto, algumas modificações foram 

associadas aos conceitos de TURNER [34]. 

Naquilo que diz respeito ao enrolamento primário, a analogia com o estator é direta. 

Com relação ao secundário, este foi analisado como se fosse uma gaiola de esquilo, à qual se 

atribuiu a configuração hipotética tTifásica. 

Assim, do ponto de vista da parte eléh·ica do modelo matemático, há seis equações 

diferenciais, relacionando tensões e cotTentes, considerando as fases do enrolamento do 

secundário em cmto-circuito. 



30 

A seguir apresentam-se as equações desenvolvidas a partir das tensões e correntes: 

• Equações de tensão do primário: 

. dM spbb . . dM spcb 
+ M spbb · P1sb + dx · Vx ' 1sb + Mspcb · Pise + dx · Vx ' 1sc 

R . M . M . L . ~ ·I . dM spac V . 
v pc = r ·l pc + pac ·ptp.1 +r pbc ·plpb + pcc ·ptpc + Jv spac ·Pi sa + dx . x ·tsa + 

+ M . dM spbc . . d.M spcc . 
spbc 'Plsb + · Vx ' 1sb + Mspcc ' P1sc + d · Vx ' 1sc 

dx x 

(59) 

• Equações de tensão do secundário: 

dM psaa . . dM psba . 
V sa = R s • i sa + M ps.1a . pi '"' + dx . V x • I pa + M psba . pl pb + dx . V x • I pb + 

''"f . clM psca V . L . dL533 V . + JV. psco . pl Pc + dx . x ·lpa + saa • p1 sa + --. x ·Jsa + 
dx 

(60) 

M . dM pscb V . ~ •l . L · 
+ pscb ·pl pc + dx ' x ·li"' + Jv sab ·pisa+ sbb 'P1sb + (61) 

dLsbb V . M . O + --. . · I b + b . pl = dx x s se se 

dMps:tc . . dM psbc . 
V se= R s ·Í sc + M psac . pipa+ dx . Vx ·l p., + Mpsbc ·pl pb + dx . Vx · l pb + 

dM 
M . pscc V . + ~ .1 . M . 

+ pscc · P1pc + dx · x ' 1ra l V sac · P1sa + sbc · Pl sb + (62) 

L . dLscc V . 0 
+ scc ' Pl se + ~ ' x ' 1 se = 



e Equações explicitando as correntes de primário: 

ipa = 1/LJ'<Ia ·[JCvJ:\, - RP · ipa )dt - Mpba · ipb- M pca · i~'>- Mspoo · i83 · (1 + Vx) + 

- M spb.l · i sb · ( I + V X) - M SJX'O • i se · ( 1 + V X ) ] 

i pb = 1/Lpbb ·[J<v pb- RI'· ipb)dt - M pab ·ipa- Mpcb · ipc- Mst'<lb · i 53 · (1 + Vx) + 

- M spbb · i sb ' (1 + V X ) - M sp:b ' i se • (1 + V X ) ] 

i pc = 1/ Lpcc ·[f< v pc - R P · ipc)dt - M pac · ira- M pbc · ipb- Msrac · i 53 · (1 + Vx) + 

- Mspbc ·isb ·( l + Vx) - Mspcc · isc · (1 + Vx)] 

e Equações explicitando as correntes de secundário: 

jsa =--
1
-· [Mpsaa ·pipa + Mpsba · pipb + Mpsca ·pipc +Ls:>a ·pi sa +Msba · pisb + 

Rs 

. ( d!vl psan . dM psba . dMpsca . dLsaa . ) ] 
+ Msca · Pi se + v". · Ira+ ·l pb + ·l pc +-- · lsn 

dx dx dx dx 

· 1 [M. M . M . L . M. 1sb = - Rs · psab 'P1pa + psbb 'Plrb + pscb · P1pc + sbb · Plsb + sab · Pisa+ 

. ( dMpsab . dMpsbb . dM pscb . dLsbb · )] + M scb . p1 se + V X • • I pa + . I pb + . I pc + - - . I sb 
dx dx dx dx 

. 1 [M . M. M. M . M. 1sc = - Rs. psac 'P1pa+ psbc 'P1pb+ pscc 'Pi pc+ S3c ·PIS3+ sbc 'Pisb+ 

. (dMpsac . dMpsbc . dMpscc . dLscc . JJ 
+Lscc 'P' sc +Vx · · lpa+ ' 1pb+ · tpc+ - - · Jsc 

c~ dx dx dx 

• Equação de Conversão Eletromecânica de Energia: 

l T(d [ ]~ F == - . {[i] . - M(x) . [i]} 
2 dx 

• Forma matricial da equação (69): 
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(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 
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Lpaa ~1b M,Xlc ~paa ~pba ~-pca lp.1 

Mpba Lpbb Mpbc ~p.1b ~pbb M~.-pcb lpb 

F=_! [ip., . ] d ~~~ ~b Lpcc ~IXlC ~pbc ~pcc lpc 
lpb lpc lsa 1sb lsc . dx 2 ~>saa Mpsba ~>se a Lsaa Msba ~a lsa 

MpSllb ~sbb ~>scb ~ab Lsbb ~b lsh 

~sac ~sbc ~>SCC ~c ~bc Lscc I se 

(70) 

• Desenvolvimento da equação (70): 

E resolvendo o sistema acima e fazendo as devidas simplificações, baseadas nas 

considerações acima, tem-se a equação final para a força: 

F= _!_ ( iP" . i53 _i_ Mpsaa(x) + iP" . isb _i_ Mpsab(x) + ira . isc _i_ Mpsac(x) + 
2 dx dx dx 

+ ipb. isa _i_ Mpsba(x) + ipb. isb_i_ Mpsbb(x) + ipb . isc _i_ Mpsbc(x) + 
dx dx dx 

+ i.,c . i53 _i_ Mpsca(x) + ipc . Ísb _i_ Mpscb(x) + Ípc . isc _i_ Mpscc(x) + 
dx dx dx 

+ (isa)2 _i_ Lsaa(x) + Cisbi _i_ Lsbb(x) + Cisci . _i_ Lscc(x)] 
dx dx c~ 

e Equação dinâmica (2ª Lei de Newton): 

( ) 
dYx 

F - D · Yx = m.-- => 
dt 

onde: 

m = massa envolvida; 

D = coeficiente de attito. 

1 
Yx =- f [F-(D.Vx)]. dt 

m 

(71) 

(72) 

Resta, neste ponto, a obtenção dos parâmetros do M.I.L. , para que seJa 

realizada sua simulação. A obtenção dos parâmetros é realizada no Capítulo III. 
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CAPITULO 111- OBTENÇAO DOS PARAMETROS 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capíh1lo é descrever o procedimento adotado para a obtenção dos 

parâmetros eléh·icos do M.I.L. que, aplicados ao modelo matemático obtido no Capíh1lo li, 

pennitirão o desenvolvimento da simulação computacional do motor sob análise. 

O método experimental utilizado neste capítulo enconh·a bases em TURNER [34] e no 

conjtmto de b·abaUlOs de SIMONE, aplicado ao M.I.L. desenvolvido por GUERRTNI [13]. 

A obtenção dos parâmeb·os incluiu um trabalho de medições e análise dos artigos [03], 

[I 3], [34] e [37] e dos resultados obtidos. As indutâncias do M.l.L. variam com a posição. 

Uma exceção é feita às indutâncias próprias do primário, isto é, indutâncias próprias por fase 

e as mútuas enh·e fases desse enrolamento, que são invariantes, analogamente ao estator do 

motor de indução rotativo. No secundário, diferente do motor convencional, as indutâncias 

próprias por fase e mútuas enh·e fases apresentam variações, devido à assimetria estTutural do 

M.l. L. As indutâncias mútuas primário/secundário, fase a fase, variam com a posição. 

Utilizaram-se dois dispositivos, que foram denominados sonda monofásica (figura 11) 

e sonda trifasica (figura 12), constituídas de uma base isolante de mesma espessura que a 

placa de reação, tendo na primeira uma bobina de mesmas dimensões que as do primário e 

número de espiras conhecido (10 espiras) e a segunda, h·ês bobinas com o mesmo número de 

espiras da primeira, justapostas como no enrolamento h·ifásico do primário. Em ambas as 

sondas o fio coudutor utilizado é de bitola 0,322 mm2 (22 A WG). 

O processo experimental consiste da substituição da placa de reação de alumínio do 

secundário do M.I.L., pela sonda monofásica e a realização das medidas de tensão e corrente, 

que forem necessárias à obtenção das i.ndutânci.as, movimentando passo a passo a sonda, de 



34 

forma a determinar suas relações com a posição, desde a entrada até a saída. A figura 11 é 

um esboço deste processo. 

Primário L X I 
lf1o cul'---- --·-__ o _n_l 

~s~·o=nd~a~---J~~~~-~~~ 
o o z 

Secundário 

FIGURA 11 - Modelo simplificado do M.I.L. [34] 

Por outro lado, a sonda trifásica foi utilizada visando a avaliação das indutâncias 

mútuas deutro do virhtal enrolamento h·ifásico do secundário. 

Após obter as tabelas 1 a 4, em Anexos, foram calculados ponto a ponto os valores de 

todas as indutâncias que dependem da posição, aplicou-se o programa ENERGRAF, com 

vistas à obtenção das funções polinomiais, equações (77) a (88), que melhor representam tais 

indutâncias em função da posição. 

2. DESCRIÇÃO DO MOTOR 

O motor a ser simulado e que é base para a obtenção dos parâmetros, é o que foi 

desenvolvido por GUERRlNI [ 13], cujos dados estão no quadro 1 abaixo e o esquema das 

ligações do motor é mosh·ado na figura 12 a seguir. 

~ 
9 10 11 j2 
/--~~ 
// 

FIGURA 12 - Esquema das ligações do enrolamento do motor [1 3]. 
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Alimentação: trifásica 

Número de pólos: 2 

Número de ranhuras do indutor: 12 

Ranhuras por pólo por fase: 2 

lados de bobina por ranhura: I 

Número de espiras por bobina: 50 

Bitola do condutor 20AWG 

Tipo de em·olamento: h· i fásico - Y 

Tamanho do passo polar: -r1, = 75 mm 

Tipo do passo polar: Pleno 

Comprimento ativo do indutor: 55 mm 

Profundidade das ranhuras: 20mm 

Largura das ranhuras: 6mm 

Espessura dos dentes: 6,5mm 

Ranhuras por fase: 4 

Espiras por fase de enrolamento: 200 

Velocidade síncrona: 9m/s 

Suporte feiTomagnético do indutor, espessura: 20 nun 

Espessura da placa de alumínio do induzido: 0,8mm 

Entreferro médio: 1,8 nun 

QUADRO I - Cnracteríst icas do Motor de Indução Linear (M.I.L.) [1 3]. 

O motor é do tipo indutor curto, isto é, com emolamento de tamanho limitado, de fácil 

execução, apresentando o problema da transmissão da energia elétrica da fonte de 

alimentação para o indutor, devendo ser feita por contatos deslizantes [ 13] e [34]. 

O projeto do indutor deste motor de indução linear, figura J 5, é idêntico ao de um 

motor convencional de 0,5 c.v., com as modificações necessárias, baseando-se neste caso na 

Teoria dos Motores de Indução Linear. O problema de aquecimento que ocoiTe no motor 

convencional, é praticamente desprezado no M.l.L., pois o induzido (secundário) tem prutes 

que são cobe1tas e descobertas pelo indutor (primário), sendo o calor imediatamente 

dissipado no ar livre. Uma modificação dos enrolamentos previu a possibilidade de 

densidades de COITente da ordem de 9A/nun2
, com o cuidado de não saturação dos dentes do 

indutor. Este protótipo de indutor simples daria com enh·efeno nonnal cerca de 40 kgf [ 13]. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

I) Com as sondas das figuras 13 e 14 e o esquema dos enrolamentos, figura 12, têm-se: 

1. I) Ligando A, N => energiza-se a fase I 

1.2) Caminhando com a sonda, e marcando em centímeh·os com uma régua fixada no 

induzido, confonne a figura 16. A seguir relaciona-se o número de espiras do enrolamento do 

indutor, por fase, com o número de espiJas da sonda, repetindo este procedimento para as 

ouh·as fases (b e c). Utilizando o conjunto de equações a seguir, relaciona-se as tensões 

obtidas com as indutâncias próprias c mútuas. 

VFN EsoNoA _ __.:__:.;:___ = ___:=:.:;::o;_ 

NF.Kw NsoNoA 

2 

L = NF 
~H 

2) Estabelece-se a relação entre as fases A, B e C. 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

Ligar A e colocar a sonda embaixo da fase B. A seguir, repetir para C, isto é, ligar a 

fase A e colocar a sonda em C. Fazer o mesmo procedimento para as fases B e C. 

3) Os resultados obtidos, são apresentados nas tabelas 1 a 4, em Anexos. 

4) De (76), e com X = 2.n. f. L, têm como resultados as tabelas 5 e 6, em Anexos, com as 

indutâncias calculadas com a posição em cada ponto. 

5) Com os resultados de L, e utilizando o programa ENERGRAF, obtêm-se os polinômios 

que representam as indutâncias em função do deslocamento x, do motor. As indutâncias são 

representadas pelas equações (77) a (88). As figuras 17 a 2 1 mosh·am o comp011amento das 

indutâncias com a posição. 
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FIGURA 13 -Sonda monofásica 

FIGURA 14- Sonda trif.1siea 

FIGURA 15- Motor de indução linear (M.I.L.) 

FIGURA 16- Bancada de medições para o M.I.L. 



-+- Mpsaa (H) 

-IJ- Mpsab (H) 

FIGURA 17 - Jndutiincias relacionadas com a fase A e suas mútuas em função do deslocamento (x). 

0,006 
0,005 
0,004 
0,003 

g 0,002 

~ 0,001 
0,000 

-O,OOG>, 
-0,002 
-0,003 

FIGURA 18 - Indutiincins rclncionadns a fnse B e stws mútuns em ftmçào do dcslocmncnto (x). 

0 ,006 

0,005 
0,004 

0 ,003 

~ 0,002 

"' o. 
::ã 

0,001 

- • - W.pscc (H) 

l•••J\~ ~ -o- W.psca (H) 

l 1 +i ~ - 6- Mpscb(H) 

!
.ti f í.j '\ 

I ~ A. l 1\ •-. '\ / r , ~ 
• ~.------4 x (m) •• 0,09 0,12 ~5 
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FIGURA 21 - indutância própria do secundário em função do deslocamento (x). 

• Equacionamento das indutâncias: 

Mpsaa(x) = - 0,868 E-3 + 42,72 E-3 . x - 237,8 E-3 . x2 + 231 ,6 E-3 . x3 + 

+ 952,3 E-3. x4
- 1,478. x5

- 1,008. i + 2,602. x7
- 1, 102. x8 

Mpsab(x) = 0,469 E-3 - 2,584 E-3 . x + 85,0 1 E-3 . x2 + 6 1, I O E-3 . x3 + 

- 668,50 E-3 . x'1 + 1,238 E-3 . x5 + I ,330 . x6
- 54 1, I O E-3 . x7 + 

-1,034. x8 + 710,00 E-3. x9 +- 62,44 E-3. x10 

Mpsac(x) = 1,892 E-3 + 25,580 E-3 . x + 35,7 1 O E-3 . x2
- 64 1,700 E-3 . x3 + 

+ 1,065. x4 + 4 13,500 E-3. x5
- 1,814 . x6 + 376,300 E-3. x7 + 

+ 1, 363. x8
- 1,105. x9 +282 E-3. x10 

Mpsbb(x) = 0,813 + 30,570 E-3 . x- 23 1, lO E-3 . x2 + 392,00 E-3 . x3 + 

+ 516,90 E-3. x4
- 1,3. x5 + 394,3 E-3. x6

- 1,482. x7 + 

+ 3, 974 . x8
- 2,828 . x9 + 533,3 E-3 . x10 

Mpsba(x) = 0,777 E-3 + 18,06 E-3. x- 49,84 E-3. x2
- 205,6 E-3. x3 + 

+ 667,0 E-3. i + 132,3 E-3. x5
- 1,3 1. x6 + 305,5 E-3. x7 + 

+ 894,1 E-3 . x8
- 45 1,3 E-3 . x9 

Mpsbc(x) = 0,763 E-3- 16,49 E-3 . x + 190,90 E-3 . x2
- 257,0 E-3 . x3 + 

- 335,7 E-3 . x4 + 368, 100 E-3 . x5 + 646,300 E-3 . x6 + 

- 456,700 E-3 . x7
- 459,500 E-3 . x8 + 320,70 E-3. x9 

39 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 



Mpscc(x) = 1,26 E-3 + 46,31 E-3 o x- 491,3 E-3 o x2 + 1,686 o x3 + 

- 2,228 o x4 + 1,834 o x5 +- 3,54 o x6 + 4,838 o x7 + 

- 1,868 o x8
- 673,8 E-3 o x9 + 396,6 E-3 o x10 

Mpsca(x) = 1,246 E-3- 15,8 E-3 o x + 193,60 E-3 o x2
- 521,20 E-3 o x3 + 

+ 75,81 E-3 o x4 + 967,6 E-3 o x5
- 388,7 E-3 o x6 + 

- 843,7 E-3 o x7 + 534,8 E-3 o x8 

Mpscb(x) = 1,182 E-3 + 30,13 E-3 o x - 185, I E-3 o x2 + 148,7 E-3 o x3 + 

+ 622, I E-3 o x4 
- 417,9 E-3 o x5 

- 1,313 o x6 + 863,1 E-3 o x7 + 

+ 954, I E-3 o x8
- 702,9 E-3 o x9 

Lsaa(x) = 16,2 E-3 + 1,8 12 E-3 o x 

Lsbb(x) = 16,2 E-3 + 1,8 12 E-3 o x 

Lscc(x) = 16,2 E-3 + 1,8 12 E-3 o x 

As expressões a seguir são utilizadas ua simulação do Moi.Lo 

• Eguacionamento das derivadas: 

~ Mpsaa(x) = 42,72 E-3- 0,4756 o x + 0,6948 o x2 +3,8092 o x3 - 7,39 o x4 + 
dx 

- 6,048 o x5 + 18,2 14 o x6
- 8,816 o x7 

~ Mpsab(x) = -2,584 E-3 + 0,17 o x + O, 1883 o x2
- 2,674 o x3 + 6,19 E-3 x4 + 

dx 

40 

(83) 

(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 

(89) 

+ 7,98 o x5
- 3,7877 o x6

- 8,272 o x7 + 6,39 o x8
- 0,6244 o x9 (90) 

d 
- Mpsac(x) = 2,558 E-2 + 7, 142 E-2 o x - 1,9251 o x2 + 4,26 o x3 + 2,0675 x

4 + 
dx 

- 10,884 o x5 + 2,634 1 o x6 + 10,904 o x7
- 9,945 o x8 + 2,82 o x

9 
(91) 



d 
- Mpsl>l>(x) = 3,057 E-2- 0,4622 . x + 1, 176 . x2 + 2,0676 . x3

- 6,5 . x4 + 
dx 
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+ 2,3658. x5
- 10,374 . x6 + 3 1,792 . x7

- 25,452. x8 + 5,333. x9 (92) 

d 
- Mpsl>a(x) = 1,806 E-2- 9,968 E-2. x- 0,6168 . x2 + 2,668. x3 + 0,6615 . x4 + 
dx 

-7,86. x5 + 2,1385 . x6 + 7, 1528. x7
- 4,0617. x8 

d 
- Mpsl>c(x) = - 1,649 E-2 + 0,3818. x- 0,77 1 . x2

- 1,3428. x3 + 1,8405. x4 + 
dx 

+ 3,8778 . x5 
- 3, 1969 . x6 

- 3,6776 . x7 + 2,8863 . x8 

d 
- Mpcc(x) = 4,631 E-2 - 0,9826 . x + 5,058 . x2 

- 8,912 . x-' + 9,17 . x4 + 
dx 

(92) 

(93) 

- 21,24. x5 + 33,866. x6
- 14,944 . x7

- 6,0642. x8 + 3,966 . x9 (94) 

d 
- Mpsca(x) = - 1,58 E-2 + 0,3872 . x- 1,5636. x2 + 0,3032. x3 + 4,838. x4 + 
dx 

- 2,3322 . x5
- 5,9059 . x6 + 4,2784 . x7 (95) 

d 
- Mpscl>(x) = 3,013 E-2- 0,3702 . x + 0,4461 . x2 + 2,4884. x3

- 2,0895 . x4 + 
dx 

- 7,878 . x5 + 6,0417 . x6 + 7,6328 . x7
- 6,3261 . x8 (96) 

d d d 
- Lsaa(x) = - Lsl>l>(x)= - Lscc(x) = 1,812 E-3 
dx dx dx 

(97) 
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CAPÍTULO IV- SIMULAÇÃO DO M.I.L. E RESULTADOS 

Com o modelo matemático e os parâmeh·os do M.I.L. já obtidos, são mostrados a 

seguir os procedimentos adotados em sua simulação. 

Os programas SIMULINKTM e !vlATLABTM foram utiUzados com base em seus 

manuais [33], permitindo a realização de cálculos sofisticados com uma interface gráfica; 

algtunas informações neste sentido encontram-se em Anexos. 

A seguir, têm-se os resultados das simulações, cujas curvas simuladas obtidas, fonun 

da velocidade versus tempo, força versus tempo e força versus velocidade, para o M.I.L. , 

utilizando massas de 5,3 kg, 10 kg e 20 kg e tensões de 50 V e I 00 V, para todas as massas 

utilizadas nas simulações, cujas curvas são mostradas nas figuras 26 a 43. 

Em CHANGAN [03], são mosh·adas as curvas, aqui apresentadas nas figuras 44 a 46, 

que dão bases e ce11a confiabilidade aos resultados obtidos neste h·abalho, isto no aspecto 

qualitativo. 

Os dados de placa do M.I.L. simulado estão no quadro I, página 35. Para ser realizada 

uma comparação com os resultados experimentais, reco1Teu-se a GUERRINI [ 13], que 

apresenta as curvas de velocidade versus tempo e força versus velocidade, mostradas nas 

figuras 22 a 25. 

Foi constatado que o escorregamento é da ordem de 35 % e a velocidade, em regime 

pennanente, é de 5,8 m/s, atingida após um tempo de 4,5 s, apenas com a massa de 5,3 kg. 

As figuras 22 e 23 foram obtidas para massa de 11 kg e tensão de 180 V, e as figuras 24 e 25 

para massa de 5,3 kg e tensão de 180 V. 
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Parte li- Gráficos resultantes das simulações: 
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FIGURA 26- Força em função do tempo param = 5 kg e tensão de 50 V. 
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FIGURA 27 - Velocidade em ftUIÇiio do tempo param = 5 kg c tensão de 50 V. 
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FIGURA 28 - Forçn em função da velocidade pnrn m = 5 kg e tensão de 50 V. 
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FIGURA 29- Força em flmção do tempo parn m = 5 kg c tensão de I 00 V. 
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FIGURA 30- Velocidade em funçé'io do tempo param = 5 kg e tensão de 100 V. 
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FIGURA 31- Força em função da velocidade param = 5 kg c tcnsé'io de 100 V. 
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1.5 .---------r-----.------..----~ 
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FIGURA 32 - Força em função do tempo param= lO kg c tensão de 50 V. 
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FIGURA 33- Velocidade em funçiio do tempo param = lO kg e tensiio de 50 V. 
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1.5,-------,..--------.-----....------.----~ 
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FIGURA 34 - Força em função da velocidade param = lO kg e tensão de 50 V. 
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FIGURA 35 - Força em função do tempo pnrn m = I O kg e tensão de I 00 V. 
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FIGURA 36 - Velocidade em função do tempo param = I O kg e tensão de 100 V. 
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FIGURA 37 - Força em função da \'elocidade param = I O kg c tensão de I 00 V. 
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FIGURA 38- Força em ftmçiio do tempo param = 20 kg e tensiio de 50 V. 
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FIGURA 39 - Velocidade em ftmção do tempo param= 20 kg e tensão de 50 V. 
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1.5 .--------.---------r--------~--------~------~ 
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FIGURA 40 - Força em f1mção da velocidade para m = 20 kg e tcnsilo de 50 V. 
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FIGURA 41 - Força em função do tempo para 111 = 20 kg c tensiio de I 00 V. 
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FIGURA 42- Velocidade em função do tempo param = 20 kg e tensão de I 00 V. 
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FIGURA 43- Força em função da velocidade para m = 20 kg c tensão de I 00 V. 
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FIGURA 44 - Velocidade em ftmçào do tempo [03]. 
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES 

Comparando os resultados da simulação realizada neste h·abaUIO, na fom1a de gráficos, 

figuras 26 a 43, com os resultados, também de simulação, apresentados por CHANGAN [03] 

nas figuras 44 a 46, é possível observar uma semeUmnça no comportamento dos motores de 

indução lineares simulados, seja em tetmos da velocidade, seja em tetmos da força, ambas 

em ftmção do tempo, ainda que se tratem de motores lineares com números de pólos e 

potências bem distintos. É importante frisar que as simulações, embora realizadas por meios 

diferentes, partiram de uma analogia muito fmte com o motor de indução h·ifásico rotativo, 

de rotor gaiola de esquilo. 

Com relação à comparação entre resultados de simulação deste tTabalho e 

experimentais, de GUERRTNI [I 3] nas figuras 22 a 26, as cmvas, de evolução no tempo, da 

velocidade do MlL mosh·am grande similaridade no que diz respeito à fonna. No aspecto 

quantitativo, ficam evidentes as diferenças, já que nos gráficos representativos da evolução da 

velocidade, simuladas, há ocon·ência de baixos escorregamentos, enquanto que, nos casos 

experimentais mostrados, o esconegamento é elevado (0,35). 

É importante, neste ponto, deixar evidente que a causa preponderante de tal diferença é 

a ausência, no modelo matemático desenvolvido, de uma coneção relativa ao efeito de 

extremidade longitudinal. 

A inclusão dessa cotTeção, certamente, além de diminuir as diferenças entre os 

resultados de simulação e experimentais, em-iquecerá sobremaneira o modelo matemático 

para o MTL sob esh1dos. 

O presente trabalho apresenta como conb"ibuições à análise do MTL, a consideração 

fundamental de seu secundário como um virtual enrolamento tr!fásico em curto, bem como 

por ter realizado a simulação a partir, diretamente, do modelo trifásico, sem aplicar 
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transfonnações, as quais são muito comuns na análise de motores rotativos. Tentou-se, de 

inicio, colocar o modelo na forma de equações de estado, o que exigiria a inversão de uma 

matriz literal de ordem 6, tarefa complicada mesmo para so.flwares de processamento 

simbólico em um computador Pentium 100 ivfHz (a grosso modo 6! = 720 operações), como 

foi constatado, com o uso do MATHCAD para a inversão da matriz de ordem 5 o processo 

consumiu cerca de uma hora e, para a inversão da matriz de ordem 6, após três horas de 

processamento não houve resposta alguma. 

A continuação deste trabalho, com a correção sugerida no modelo matemático e a 

utilização de um sistema de aquisição de dados, para medições das grandezas elétricas e de 

grandezas mecâ11icas, tanto na fase de obtenção dos parâmetros, quanto durante a operação 

do MJL, pennitirá uma análise mais completa do MIL, levando até a possíveis alterações de 

projeto do MIL sob eshtdos, inclusive aplicando o Método dos Elementos Finitos, num 

refinamento do cálculo dos parâmetros. 
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ANEXOS 
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TABELA I - Medida das tensões, realizadas com a sonda da figura 12 

X Vpsaa Vpsab Vpsac Vpsbb Vpsba Vpsbc Vpscc Vpsca Vpscb 

(m) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) 

0,000 0,0997 0,0239 0,2088 0,1421 0,1019 0,0644 0,1587 0,0823 O, 1458 

0,005 0,1037 0,0448 0,2497 0,1402 0, 1142 0,0374 O, 1576 0,09 18 0,1593 

0,010 0,0992 0,0789 0,3077 0,1304 0,1312 0,0315 0,1436 0,1060 0,1727 

0,015 0,0865 0, 1186 0,3621 0,1201 0, 1493 0,0847 0,1254 0,1196 0, 1868 

0,020 0,0545 O, 1618 0,4092 0,0959 0,1657 0,1268 0,0906 0,1331 0,1989 

0,025 0,0268 0,2170 0,4725 0,0582 O, 181 9 0, 1777 0,0542 0,1468 0,2105 

0,030 0,0280 0,2553 0,4974 0,0228 O, 1858 0,2423 0,0180 0, 1592 0,2 110 

0,035 0,0627 0,3040 0,4789 0,0249 0,1744 0,2937 0,0334 0,17 11 0,1658 

0,040 0,1026 0,3553 0,4353 0,0613 0, 1598 0,3625 0,0699 0,1840 0,123 1 

0,045 0,1365 0,4149 0,3724 o, 1209 0,1262 0,4153 0,1084 0, 1963 0,0694 

0,050 O, 1728 0,4702 0,3148 O, 1593 0,0795 0,4450 0, 1966 0,2094 0,0222 

0,055 0,2078 0,4932 0,2526 0,2007 0,0281 0,4672 0,2013 0,2 108 0,0525 

0,060 0,2492 0,4956 0,1943 0,2412 0,0420 0,4742 0,2451 0,1948 O, 1081 

0,065 0,2987 0,4799 0,1404 0,2842 0,0812 0,4585 0,2804 0, 1738 O, 1458 

0,070 0,3302 0,4304 0,0867 0,3260 0,1358 0,4095 0,3244 0,1310 0,2068 

0,075 0,3677 0,3678 0,0334 0,3604 0,1836 0,36 11 0,3489 0,0754 0,2719 

0,080 0,3801 0,3047 0,0298 0,3679 0,2591 0,307 1 0,3526 0,0205 0,3316 

0,085 0,3752 0,2515 0,0712 0,3618 0,3068 0,2572 0,3463 0,0443 0,37 17 

0,090 0,3516 0,1944 O, 127 1 0,3396 0,3683 0,2028 0,3223 0, 1020 0,4288 

0,095 0,3148 0,1419 O, 1586 0,3024 0,4118 0,1433 0,2898 0,1489 0,4695 

0,100 0,2750 0,0831 0,1891 0,2604 0,4610 0,0988 0,25 19 0, 1985 0,4605 

O, 105 0,2277 0,0331 0,2005 0,2130 0,4856 0,0475 0,1727 0,2601 0,4274 

0,110 0,1837 0,0397 0,1999 0,1827 0,4816 0,024 1 0,1367 0,3115 0,3938 

0,115 0,1380 0,0792 0,1908 0, 1323 0,4587 0,0613 0,0972 0,3676 0,3486 

0, 120 0,0898 O, 12 10 0,1756 0,0938 0,4053 0,0937 0,0714 0,4 159 0,2801 

0,125 0,0389 0,1671 0,1624 0,0484 0,3630 0,1286 0,0401 0,4518 0,2324 

0,130 0,0142 0,1876 0,1505 0,0225 0,2948 O, 1473 0,0185 0,4652 o, 1925 

0,135 0,0284 0,1995 0, 1397 0,02 13 0,2194 0,1600 0,0307 0,4522 0,1485 

0,140 0,0689 0,1950 0, 1280 0,0275 O, 142 1 0, 16 13 0,0547 0,4102 0,0949 
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TABELA I -Medida das tensões, realizadas com a sonda da figura 12 (cont.) 

0, 145 0,1025 O, 1846 O, 11 38 0,0517 0,0979 O, 1553 0,0722 0,3784 0,0618 

0, 150 0,1305 O, 1721 0,1004 0,0789 0,0548 O, 1347 0,0807 0,3349 0,0230 

O, 155 0,0907 0,1026 0,1214 0,0831 0,2817 0,0383 

0,160 0,0828 0,1144 O, 1051 0,0742 0,2255 0,0699 

0,165 0,0715 0,0811 0,0635 O, 1789 0,0979 

0,170 0,1095 

0,175 0,1146 

TABELA 2 - Medida das con·entes, realizadas com a sonda da figura 12 

X lpsaa lpsab Ipsac Ipsbb Ipsba lpsbc lpscc lpsca lpscb 

(m) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) 

0,000 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,21 0,88 1,17 1, 17 

0,005 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 I ,2 1 0,88 1,17 1,17 

0,010 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1,17 

0,015 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,21 0,89 1,17 1,17 

0,020 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1,17 

0,025 0,95 1,23 1,23 0,94 1.,22 I ,21 0,89 1,17 I ,17 

0,030 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,21 0,89 1, 17 1,17 

0,035 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,21 0,89 l , 17 l , 17 

0,040 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1, 17 1, 17 

0,045 0,95 1,23 1,23 0,94 1,22 1,21 0,89 l,l7 I , 18 

0,050 0,95 1,23 1,24 0,94 1,22 I ,2 1 0,89 I, 17 1,18 

0,055 0,95 1,23 1,24 0,94 1,22 1,21 0,89 1,17 1,18 

0,060 0,95 1,23 1,24 0,94 1,22 1,21 0,89 I, 17 1, 18 

0,065 0,95 1,23 1,24 0,94 1,22 1,21 0,89 1,17 1, 18 

0,070 0,95 1,23 1,24 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1,18 

0,075 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1, 17 1, 18 

0,080 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1, 17 1, 18 

0,085 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1, 18 



TABELA 2- Medida das correntes, realizadas com a sonda da figura 12 (cont.). 

0,090 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1, 17 1, 18 

0,095 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,21 0,89 1, 17 1, 18 

0,100 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1, 17 I , 18 

0,105 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 I , 18 

0,110 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1, 18 

0,11 5 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,21 0,89 1,1 7 1,18 

0,120 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,21 0,89 1,17 1,18 

0, 125 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1,18 

0,1 30 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1, 17 1,18 

0,135 0,95 1,23 1,27 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1,18 

0,140 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 I , 17 1, 18 

O, 145 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,2 1 0,89 1,17 1,18 

0,150 0,95 1,23 1,25 0,94 1,22 1,21 0,89 1, 17 I , 18 

0, 155 1,25 0,94 1,21 0,89 1,17 1,18 

0,160 1,25 0,94 1,21 0,89 I , 17 I , 18 

0,1 65 1,25 1,21 0,89 1,17 I, 18 

0, 170 1, 18 

0, 175 I , 18 

TABELA 3- Medida das tensões do secundário, realizadas com a sonda da figura 12 e da 

figura 13 

X Vsab Vsac Vsbc Vsba Vsca Vscb Vs 

(m) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) 

0,000 0,576 0,260 0,528 0,648 0,1 27 0,336 0,81 

0,005 0,575 0,265 0,514 0,648 0, 11 5 0,332 0,82 

0,010 0,577 0,275 0,473 0,652 0,071 0,3 18 0,82 

0,015 0,581 0,239 0,430 0,558 0,072 0,330 0,82 

0,020 0,583 0,239 0,420 0,618 0,073 0,327 0,82 

0,025 0,580 0,249 0,4 17 0,615 0,088 0,346 0,83 
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TABELA 3- Medida das tensões do secundário, realizadas com a sonda da figura 12 e da 

figma 13 ( cont.). 

0,030 0,513 0,261 0,41 L 0,597 0,015 0,342 0,83 

0,035 0,511 0,246 0,399 0,622 0,058 0,339 0,83 

0,040 0,509 0,282 0,399 0,620 0,088 0,335 0,84 

0,045 0,508 0,297 0,411 0,616 0,076 0,325 0,84 

0,050 0,514 0,286 0,365 0,606 0,070 0,314 0,84 

0,055 0,522 0,298 0,404 0,591 0,072 0,275 0,84 

0,060 0,512 0,252 0,404 0,615 0,088 0,328 0,84 

0,065 0,514 0,248 0,404 0,635 0,076 0,344 0,85 

0,070 0,515 0,244 0,394 0,593 0,058 0,346 0,88 

0,075 0,526 0,241 0,412 0,572 0,061 0,361 0,90 

0,080 0,523 0,220 0,408 0,556 0,053 0,362 0,92 

0,085 0,524 0, 192 0,409 0,532 0,102 0,373 0,93 

0,090 0,534 O, 191 0,408 0,503 0,146 0,360 0,94 

0,095 0,540 0,200 0,408 0,501 0,143 0,357 0,96 

0,100 0,540 0,187 0,404 0,500 0,144 0,358 0,99 

0,105 0,541 O, 193 0,406 0,525 0,144 0,356 1,00 

O, 110 0,535 0,200 0,404 0,490 O, 133 0,341 1,00 

O, 115 0,471 0,209 0,410 0,415 0,092 0,340 1,03 

0, 120 0,471 0,167 0,361 0,420 0,105 0,346 1,03 

0,125 0,471 0,126 0,391 0,472 0, 104 0,334 1,04 

0,130 0,470 o, 131 0,385 0,482 0,109 0,389 1,05 

0, 135 0,597 o, 139 0,392 0,480 0,109 0,338 1,05 

0, 140 0,592 0, 142 0,438 0,476 O, 111 0,332 1,06 

0, 145 0,603 0,162 0,469 0,473 O, 116 0,340 1,06 

0, 150 0,587 O, 175 0,474 0,475 0,086 0,397 1,06 

0, 155 0,586 o, 171 0,476 0,472 0,146 0,387 1,07 

0,160 0,587 0,167 0,453 0,475 0,160 0,348 1,07 

0,165 0,588 0,160 0,442 0,462 0,146 0,156 1,07 

0,1 70 0,598 O, 170 0,49 1 0,465 0,162 0,366 1,08 

0,175 0, 183 0,528 0,468 0,147 0,410 1,08 
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TABELA 3- Medida das tensões do secundário, realizadas com a sonda da figura 12 e da 

figura 13 (cont.). 

0,180 0, 188 0,472 0, 166 0,418 1,08 

0,185 0,475 0,428 1,08 

0,190 0,411 1,09 

0,195 0,393 1,09 

0,200 1,09 

0,205 1,09 

0,210 1,09 

0,215 1,09 

0,220 1,09 

0,225 1,09 
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TA BELA 4 - Medida das cotTentes no secundário, realizadas com as sondas da figura 12 e da 

figura 13 

X Isab 1sac Isbc Isba Isca lscb Ts 

(m) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (A) 

0,000 1 I 1 2 1 2 0,66 

0,005 1 I 1 2 1 2 0,67 

0,010 1 I 1 1 1 2 0,67 

0,01 5 1 l l 1 I 2 0,67 

0,020 I I 1 1 1 2 0,67 

0,025 1 l l l 1 2 0,67 

0,030 1 I 1 I 1 2 0,67 

0,035 1 I 1 I l 2 0,67 

0,040 1 I 1 1 l 2 0,68 

0,045 1 I 1 I 1 1 0,68 

0,050 1 I 1 1 1 1 0,68 

0,055 1 I 1 1 1 1 0,68 
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TABELA 4 - Medida das conentes no secundátio, realizadas com as sondas da figura 12 e da 

figura 13 ( cont. ). 

0,060 I 1 1 I 1 1 0,68 

0,065 I 1 1 1 1 I 0,69 

0,070 1 1 I 1 1 1 0,71 

0,075 1 1 1 3 1 1 0,73 

0,080 1 1 I 2 1 1 0,74 

0,085 4 I 1 2 1 1 0,75 

0,090 2 l 1 2 1 1 0,76 

0,095 2 1 l 1 1 1 0,77 

0,100 2 1 1 I 1 I 0,80 

0,105 1 1 1 I 1 1 0,81 

0,110 1 1 3 1 t 1 0,81 

0,115 1 1 3 1 1 I 0,83 

0, 120 1 1 3 t 1 I 0,83 

0,125 I 1 3 I 1 1 0,84 

O, 130 1 1 3 1 I 1 0,85 

0,135 1 1 3 1 1 I 0,85 

0,140 I 1 3 1 1 1 0,85 

0,145 1 I 3 1 I 1 0,85 

0,150 1 I 3 l I I 0,85 

0,155 1 l 3 1 1 l 0,85 

0,1 60 1 1 3 1 1 l 0,85 

O, 165 1 1 3 I 1 1 0,85 

0,170 I I 3 1 I 1 0,86 

0,175 I 3 1 1 I 0,86 

0,180 I 1 I I 0,86 

0,185 1 I 0,86 

0, 190 1 0,87 

0,195 I 0,87 

0,200 0,87 

0,205 0,87 
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TA BELA 5 - Indutâncias em função da posição (x), utilizando os dados das tabelas 1 e 2. 

X Mpsaa Mpsab Mpsac Mpsbb Mpsba Mpsbc Mpscc Mpsca Mpscb 
(m) (mH) (mH) (mH) (mH) (mH) (mH) (mH) (mH) (mH) 

0,000 -1,39 0,26 2,25 -2,00 - 1, 11 -0,71 -2,39 -0,93 -1,65 

0,005 -1 ,45 0,48 2,69 -1,98 - 1,24 -0,41 -2,38 -1 ,04 -1 ,81 

0,0 10 -1,38 0,85 3,32 - 1,84 -1,43 -0,04 -2,14 -1 ,20 -1,96 

0,015 -1,21 1,28 3,90 -1,69 -1,62 0,93 -1,87 -1,36 -2, 12 

0,020 -0,76 1,74 4,41 -1,35 -1,80 1,39 -1,35 -1 ,5 1 -2,25 

0,025 -0,37 2,34 5,09 -0,82 -1,98 1,95 -0,81 -1 ,66 -2,39 

0,030 0,39 2,75 5,36 -0,32 -2,02 2,66 -0,27 -1,80 -2,39 

0,035 0,88 3,28 5,16 0,35 -1,90 3,22 0,50 -1 ,94 -1 ,88 

0,040 1,43 3,83 4,69 0,86 -1,74 3,97 1,04 -2,09 -1,40 

0,045 1,91 4,47 4,02 1,7 1 - 1,37 4,55 1,62 -2,23 -0,78 

0,050 2,41 5,07 3,37 2,25 -0,86 4,88 2,60 -2,37 -0,25 

0,055 2,90 5,32 2,70 2,83 -0,31 5,12 3,00 -2,39 0,59 

0,060 3,48 5,34 2,08 3,40 0,46 5,20 3,65 -2,21 1,22 

0,065 4,17 5, 17 1,50 4,01 0,88 5,03 4,18 -1 ,97 1,64 

0,070 4,61 4,64 0,93 4,60 1,48 4,49 4,83 -1,48 2,32 

0,075 5, 13 3,97 0,35 5,09 2,00 3,96 5,20 -0,85 3,06 

0,080 5,31 3,29 -0,32 5, 19 2,82 3,37 5,25 -0,23 3,73 

0,085 5,24 2,7 1 -0,76 5,10 3,34 2,82 5, 16 0,50 4, 18 

0,090 4,9 1 2, lO -1 ,35 4,79 4,00 2,22 4,80 I ,16 4,82 

0,095 4,39 1,53 - 1,68 4,27 4,48 1,57 4,32 1,69 5,28 

0, 100 3,84 0,90 -2,01 3,67 5,01 1,08 3,75 2,25 5, 18 

0,105 3, 18 0,36 -2, 13 3,01 5,28 0,52 2,57 2,95 4,80 

0,110 2,56 -0,43 -2,12 2,58 5,24 0,26 2,04 3,53 4,43 

O, I 15 1,93 -0,85 -2,02 1,87 4,99 -0,67 1,45 4,17 3,92 

0,120 1,25 -1 ,30 -1 ,86 1,32 4,4 1 -1 ,03 1,06 4,7 1 3,15 

0,125 0,54 -1,80 -1,72 0,68 3,95 -1,4 1 0,60 5,12 2,61 

0, 130 0,20 -2,02 -1 ,60 0,32 3,20 -1 ,6 1 -0,28 5,27 2, 16 

0,135 -0,40 -2,15 - 1,48 -0,18 2,39 -1 ,75 -0,46 5, 13 1,67 

0,140 -0,96 -2,10 - 1,36 -0,39 1,54 -1 ,77 -0,82 4,65 1,07 

0,145 - 1,43 -1 ,99 -1 ,2 1 -0,73 1,06 - 1,70 -1,08 4,29 0,69 

0,150 -1 ,82 -1,86 - 1,07 - 1 ' 11 0,60 -1 ,48 - 1,20 3,80 0,26 



64 

TABELA 6 - Indutâncias em função da posição (x), após calcular com as equações baseadas 

nos dados da tabela 3 e da tabela 4. 

X(m) Msab Msac Msba Msbc Msca Mscb Ls 

0,000 1,528 0,735 1,087 1,352 0,382 0,920 0,016277 

0,005 1,525 0,727 1,087 1,352 0,389 0,920 0,016255 

0,010 1,531 0,729 1,080 1,360 0,382 0,926 0,0 16232 

0,017 1,541 0,735 1,087 1,367 0,382 0,933 0,016232 

0,020 1,546 0,742 1,080 1,360 0,400 0,933 0,016232 

0,025 1,538 0,735 1,087 1,360 0,400 0,940 0,016232 

0,031 1,520 0,742 1,087 1,360 0,400 0,926 0,016232 

0,035 1,528 0,742 1,087 1,360 0,404 0,926 0,016232 

0,040 1,528 0,748 1,087 1,381 0,400 0,926 0,016232 

0,045 1,543 0,735 1,095 1,381 0,404 0,933 0,016434 

0,050 1,536 0,727 1,087 1,400 0,400 0,926 0,016430 

0,055 1,536 0,735 1, 102 1,396 0,400 0,920 0,016430 

0,060 1,528 0,727 1,102 1,400 0,389 0,933 0,016430 

0,065 1,528 0,720 1,095 1,400 0,360 0,926 0,016430 

0,070 1,528 0,720 1, 102 1,400 0,360 0,918 0,016430 

0,075 1,536 0,720 1, 102 1,400 0,360 0,933 0,016381 

0,080 1,528 0,720 1,087 1,400 0,360 0,933 0,016384 

0,085 1,520 0,716 1,095 1,400 0,382 0,940 0,016384 

0,090 1,520 0,729 1,095 1,400 0,375 0,955 0,016384 

0,095 1,536 0,749 1,109 1,389 0,379 0,947 0,0 16384 

0,100 1,520 0,735 1,102 1,389 0,382 0,950 0,0 16384 

O, 105 1,528 0,735 1, 120 1,38 1 0,382 0,944 0,016384 

O, 110 1,528 0,741 1, 109 1,381 0,400 0,948 0,016384 

0, 115 1,528 0,735 I, 101 I ,381 0,400 0,940 0,016384 

0, 121 1,528 0,741 I, 114 1,389 0,400 0,955 0,016384 

0,125 1,543 0,754 I, 131 1,381 0,404 0,933 0,016336 

0,130 1,565 0,754 1, 160 1,381 0,433 0,940 0,016334 

0, 135 1,584 0,779 1,176 1,389 0,440 0,926 0,016388 

0,140 1,600 0,800 1,190 1,400 0,440 0,926 0,016388 
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TABELA 6 - Jndutâncias em função da posição (x), após calcular com as equações baseadas 

nos dados da tabela 3 e da tabela 4 ( cont. ). 

0,145 1,600 0,800 1,190 1,400 0,456 0,933 0,016334 

0, 150 1,600 0,800 1, 190 1,400 0,456 0,940 0,016337 

0, 155 1,600 0,793 1, 190 1,400 0,470 0,933 0,016470 

0,160 1,609 0,800 1,200 1,411 0,470 0,948 0,016468 

0,165 1,600 0,808 1,205 I ,411 0,470 0,944 0,016468 

0,170 1,600 0,808 1,205 1,418 0,470 0,971 0,016468 

0,176 0,800 1,200 1,418 0,463 1,000 0,016400 

0, 187 0,808 1,200 0,463 1,000 0,016396 

0,185 1,200 1,000 0,016499 

0,190 1,007 0,016497 

0, 195 1,007 0,016474 

A seguir são demonstrados alguns itens do programa de simulação, sendo que na 

figura 47, esta o diagrama de blocos, na figura 48, esta a tela da corrente ipa que é similar 

para ipb e ipc, e na figura 49, esta a tela da obtenção de x . 

lp ... 1sa 

F 

M(x) '-

isb r 

1 

v 
dM(x)/dx -1 lSC 

FIGURA 47 - Diagrama de blocos do simulink (esqucmatiznção). 
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FIGURA 48 - Tela do diagrama de blocos da corrente ipa. 
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FIGURA 49 - Tela do diagrama de blocos da obtenção de x. 
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APÊNDICE 

Os equipamentos utilizados para as medições necessárias foram: dois multimetros 

modelo ET-2070 da Minjpa, dois multimetros modelo ET-2700 da Minjpa e wn Varivolt 

monofásico da Sociedade Técnica Paulista S.A. modelo VM-215. 

Os equipamentos utilizados para a utilização destes programas foram, um Pentium de 

100 MHz , mn Pentiwn MMX de 200MHz, e dois 486 DX4 - 100. 


