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RESUMO 

Neste trabalho, pretendeu-se apresentar na ptimeira parte, uma revisão histórica e analítica 

sobre motores lineares para diversas aplicações, sobretudo em tração elétrica. Na segunda 

parte foram feitos o desenvolvimento de uma bancada de ensaios e a análise de um protótipo 

de motor de indução Jineru· (MIL) em escala reduzida, acionado por um inversor de 

frequência variável. 

Com referência a aplicação de motores lineares em tração elétrica, são apresentados o estado 

da arte, as diferentes configurações, concepções de alta e baixa velocidades, vantagens e 

desvantagens da sua aplicação, as técnicas de levitação magnética, a situação brasileira e as 

perspectivas e tendências futuras. 

Na segunda parte, foi feita a análise do MIL de forma mais detalhada, sobre os princípios de 

funcionamento, modelos matemáticos existentes, principais efeitos que afetam o 

desempenho e sistemas de acionamento. Foi feita uma análise de vários modelos existentes, 

com destaque para o modelo bifásico DQ, desenvolvido por NONDAHL, capaz de simular o 

desempenho do MIL, tanto em regime petmanente como em regime transitótio. 

Foi projetada e montada uma bancada de ensaio dotada de uma instrumentação precisa que 

permitiu a monitoração e aquisição de dados dos parâmetros do MIL unilateral, acionado 

por um inversor de frequência vruiável, em condições variados de escorregamento e carga. 

A princípio, a bancada de ensaios foi concebida para permitir a análise de diversas 

configurações geométricas de montagem do MIL e a confrontação dos parâmetros de 

desempenho com os resultados experimentais. 

r . 
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ABSTRACT 

Analitical and historical review on linear motors's applications, specially in electric traction 

was presented in the first part. A test facility for development of linear motors and an 

analysis of small prototype of linear induction motor driven by a frequency invetter was 

presented in the second pat1. 

The state of at1 concerning electric traction propelled by lineru· motors was discussed, as 

well as, different geometric configuration, advantages and disavantages in this application, 

high and low velocity systems, magnetic levitation systems, possibility of aplication in 

Brazil and future trends. 

An evaluation of linear induction motors was perfomed in the second part. Phenomena 

involved in the so-called end effect, skin effect, pelicular effect , transverse edge effect and 

mathematical models were investigated in this paper. Strong emphasis was put on the dq 

pole-by-pole model developed by NODAHL, that is capable of simulating both steady-state 

and transient behavior of linear induction motors. 

A linear induction motors test facility was designed atld high precision instrumentation was 

implemented in order to verify the accw·acy of parameters calculations. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
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As pesqmsas sobre motores lineares no IPT, através da Divisão de Tecnologia de 

Transportes (DITT) - Agrupamento de Desenvolvimento Ferroviário (ADF), vêm sendo 

realizadas há mais de 6 anos, inicialmente pelo possível interesse em aplicar essa tecnologia 

nas próximas linhas a serem construídas nos metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro, em razão 

de vantagens significativas em relação às máquinas rotativas de corrente continua. 

O campo de aplicação do motor linear é bastante amplo, mas a disponibilidade de recursos 

laboratmiais e a afinidade profissional do pessoal técnico do ADF fizeram com que o grupo 

de trabalho se dispusesse a orientar as pesquisas na área de tração elétrica, principalmente 

onde a operação de transporte é feita em baixa velocidade (<100 km/h), ou seja, para o 

transporte urbano de passageiros. 

Desde o princípio, partiu-se para o estudo do motor de indução linear, dada a possibilidade 

de aplicação dessa tecnologia em uma via convencional e devido principalmente a facilidade 

de projeto e montagem. Existem várias concepções possíveis, mas nesse caso, costuma-se 

utilizar o leito normal da via, com o secundário do motor (placa de reação) assentado sobre 

os dormentes entre os trilhos, enquanto o primátio (indutor curto) fica alojado sob o carro. A 

força de propulsão é consequência direta das interações eletromagnéticas entre essas duas 

partes. A concepção do veículo com tmque sobre rodeiros convencionais não motorizados, 

sem sistema de levitação, é atualmente uma das formas mais usuais no transporte 

metropolitano. 
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Os objetivos principais do grupo de trabalho foram: análise de modelos matemáticos e 

avaliação de metodologias de projeto, desenvolvimento de um protótipo de motor de 

indução linear em escala reduzida, confrontação de parâmetros de desempenho calculados 

com os obtidos em resultados experimentais e capacitação tecnológica na área de motores 

lineares. 

Hoje, a tecnologia do motor linear é uma realidade em vários países, sendo empregada em 

linhas auxiliares e principais de metrôs no Canadá (Vancouver, Toronto e Montreal), Japão 

(Tóquio e Osaka) e Estados Unidos da América (Detroit). 

Este trabalho foi feito com base no motor de indução linear (MIL) de indutor curto, 

unilateral, com acionamento feito por um inversor de frequência variável. Efetivamente foi 

montada uma bancada de ensaios, com recursos da F APESP, para monitorar os parâmetros 

de desempenho do motor de indução linear. 

O segundo capítulo procura fazer uma revisão descritiva das principais aplicações da 

tecnologia do motor linear, desde o surgimento das primeiras patentes, até algumas previstas 

para o futuro. É discutido o desenvolvimento da tecnologia do motor linear no Brasil, as 

principais realizações e as perspectivas de aplicação no futuro. 

O terceiro capítulo analisa as vantagens e desvantagens da aplicação do motor linear em 

tração elétrica, as diferentes concepções de motores lineares, sistema de levitação 

magnética, diferenças entre o motor linear de estator longo e estator curto, diferenças entre o 

MIL e o MSL (motor síncro linear), classificação quanto a distribuição do fluxo magnético, 

classificação quanto a disposição geométrica entre secundário e primário e classificação 

quanto a interações magnéticas no entrefeno. 
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O quarto capítulo trata da teoria de funcionamento do MIL. São analisados os conceitos 

básicos, as principais limitações, como o efeito das extremidades, os critérios de 

desempenho, o conceito de folha de corrente pelicular etc., buscando um embasamento 

teórico para o modelamento do mesmo. 

O quinto capítulo discute sobre vários aspectos a modelagem do MIL. São analisados os 

principais modelos matemáticos existentes. Por flm, foi apresentado o modelo bifásico DQ 

desenvolvido por NONDAHL e LIPO (1979, 1980). 

O sexto capítulo trata do projeto e construção de um protótipo de MIL. Apresenta um 

cálculo preliminar das dimensões do MIL e a distribuição dos enrolamentos do primário. 

O sétimo capítulo apresenta uma bancada de ensaios e o sistema de medição dos parâmetros 

do MIL, dotados de instrumentação precisa para monitorar os parâmetros de desempenho. É 

apresentado um desenvolvimento de projeto do sistema de medição de parâmetros do MIL e 

do sistema de aquisição de dados pelo microcomputador. 

O oitavo capítulo apresenta o sistema de controle e acionamento por um mversor de 

frequência com modulação por largura de pulso, em inglês: "Pulse Width Modulation" ou 

PWM, utilizado na bancada de ensaios do MIL. 

O nono capítulo apresenta os resultados experimentais da bancada e os dados calculados dos 

parâmetros do MIL usando o modelo DQ. É feita uma confrontação entre os mesmos. 

O décimo capítulo apresenta as conclusões e as recomendações finais. 
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CAPÍTULO 2 

HISTÓRICO SOBRE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

DE MOTORES LINEARES 

2.1 Primórdios da História Tecnológica de Motores Lineares 

A concepção das primeiras máquinas lineares é contemporânea à das máquinas elétticas 

rotativas, chegando a ser concebida antes de algumas máquinas rotativas como a de indução 

inventada por Testa em 1888. EASTHAM (1990) cita, sem mencionar o autor, que os 

primeiros conceitos sobre o motor linear elét:tico apareceram em 1838. Segundo 

LAITHW AITE (1975), a origem do motor linear deve ser creditada a Charles Wheatstone 

que ent:t·e 1841 e 1845 inventou o motor de relutância que, numa primeira análise, pode ser 

considerado como precursor de alguns tipos de motores lineares de hoje. Para se ter uma 

referência no tempo, basta lembrar que as leis de indução magnética foram formuladas por 

Faraday em 1831. 

Segundo NASAR e DEL CID (1973), a primeira referência sobre aplicação do motor de 

indução linear data de 1851, quando Page patenteou nos Estados Unidos a idéia para 

utilização num sistema para u·ansporte de passageiros. 

KRATZ (1979) relata que em 1889, Wheeler e Bradley entraram com um pedido de patente 

em Nova York em que descreviam um motor de indução linear e um motor síncrono linear, 
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utilizados para acionamento de sistemas de transporte com veículos sobre rodas em vias 

exclusivas. Não se tem notícia de que os autores tenham construído algum protótipo. 

Por volta de 1890 foi feita urna patente de mna máquina de indução linear (LAITHW AITE e 

NASAR, 1970; KRATZ, 1979), idealizada por Mayor de Pittsburh-EUA, que descreveu um 

motor de indução linear bastante mdimentar. Logo em seguida em 1895, uma outra patente 

foi concedida a Jacquard e Electric Shuttle Co., que fazia referência sobre um motor de 

indução linear a ser empregado no sistema de lançadeira para teares. 

Em 1905 surgiram duas propostas para utilização de um motor de indução linear em tração 

ferroviária. A primeira delas descrita por Wilson (KRA TZ, 1979), propunha a utilização de 

um motor linear de indutor curto colocado na via e operado por um sistema de chaveamento 

eletromecânico. A segunda, formulada por Zehden (LAITHA W AITE e NASAR, 1970) 

previa a utilização de um motor de indução linear bilateral, com o primário (indutor curto) 

fixado no veículo e o induzido na forma plana (placa de reação) colocado ao longo da via. 

Zehden foi um dos primeiros a conceber um veículo tracionado por motores lineares tal 

como é usado nos padrões atuais de sistema de transporte urbano de passageiros. Zehden 

chegou a desenhar um veículo urbano de passageiros, usando essa concepção, que teve de 

esperar pelo menos 60 anos para ser colocado em operação. 

Em 1914 Bachelet propôs um sistema de motor linear com levitação e propulsão para ser 

aplicado em sistemas de transporte de passageiros e motores de indução linear para serem 

utilizados em lançadeiras de teares (LAITHW AITE, 1975). 

Em 1917 surgiu o primeiro motor tubular que era na verdade uma máquina de relutância de 

coiTente contínua, com as bobinas do primário chaveadas. Foi proposto como propulsor de 

projéteis, conhecido como canhão de Birkeland. O primeiro modelo, "Electric Cannon", foi 
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concebido por Birkeland em 1901 (LAITHW AITE, 1975). O modelo em escala reduzida, 

construído em 1917, está exposto no Museu de Ciências de Oslo-Noruega. Pelo que se sabe, 

nunca foi construído um modelo em escala real. Birkeland teria temido sua utilização para 

fms bélicos. 

Em 1923 foi construído um protótipo de motor de indução linear, estator curto, trifásico, 

acoplado a um sistema de plataforma sobre rodas para transporte de pedestres que corria na 

rua 42, entre o "Times Square" e o terminal da estação "Grand Central", na cidade de Nova 

York-EUA (LAITHWAITE e NASAR; 1975). O sistema foi simplesmente abandonado e 

não há referências sobre outros sistemas similares construídos na mesma época. 

KRATZ (1979) menciona que no início da década de 1930, Kempes projetou um veículo 

guiado por eletromagnetos controlados. Estes magnetos eram subdivididos em secções e 

ajustados por enrolamentos polifásicos que constituíam o primário de um motor linear 

unilateral. O secundário era constituído por uma placa de reação. Não se sabe se foi 

construído um protótipo em escala reduzida. 

LAITHW AITE et al. (1970) mencionam que até a década de 40, o desenvolvimento na área 

de motores lineares estava restrito, na maioria dos casos, na aplicação em lançadeiras de 

teares e propulsão de projéteis, embora nenhum desses inventos tenha sido comercialmente 

explorado. A literatura registra que até a década de 40 havia cerca de 40 patentes 

relacionadas com motores lineares para diversas aplicacões. De outro modo, a utilização 

consagrada das máquinas rotativas, pelo seu fácil controle e reduzido custo em 

consequência da economia de escala, fez com que o motor linear caísse no esquecimento. 

LAITHW AITE e NAS AR ( 1970) observam que a primeira grande aplicação do motor linear 

surgiu entre 1941 e 1946 com o desenvolvimento do "Electropult" pela WELCO 
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(Westinghouse Electric Co.) dos Estados Unidos da América, previsto para lançar aviões de 

porta-aviões. O primário consistia num conjunto de bobinas e estava montado num cano 

móvel, enquanto o secundário consistia de uma esttutura ferromagnética com ranhuras para 

bobinamento (Figura 1). Foram construídas duas pistas em escala real, uma de 1.000 mett·os 

e outt·a de 1.600 mett·os de extensão. O sistema coletor de conente ttifásico era feito por 

escovas que deslizavam nas ranhuras ao longo do secundário. O motor era capaz de 

desenvolver uma potência de 10.000 HP e a prute móvel alcançava velocidades de até 225 

km/h. O sistema permitia acelerar um avião de 5 toneladas até a velocidade de 21 O km/h, de 

O a 170 metros em 4,2 segundos (ver montagem na Figura 2). Após a prutida (corrente de 7 

kA), o primário (cano) era desconectado da fonte de alimentação trifásica e então 

desacelerava, aplicando a frenagem dinâmica (corrente contínua de 10 kA). Segundo 

consta, em pouco tempo o sistema foi abandonado devido ao custo bastante elevado e por 

não competir com outros sistemas de lançamento de aviões em porta-aviões existentes na 

época. 

Figura 1 - ELECTROPULT 
(Fonte: Boldea e Nasar, 1985) 

Figura 2 - Avião sendo acionado por 
ELECTROPULT 

(Fonte: Boldea e Nasar, 1985) 
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Uma outra aplicação interessante, mencionada por LAITHW AITE e NASAR ( 1970), foi o 

projeto de um motor linear de cmTente contínua, bilateral, desenvolvido em 1954 pela 

Royal Aircraft Establishment-Inglaterra, usado para lançar mísseis pesando algumas libras, 

a uma velocidade de até 1600 km/h. Usando essa técnica, também foi construído um 

protótipo de lançamento de automóveis contra paredes, para simulação de choques em 

obstáculos a várias velocidades. 

Enquanto as máquinas rotativas convencionais, tanto as de corrente contínua como as de 

corrente alternada, dominavam universalmente em todas as aplicações do setor produtivo, as 

máquinas lineares continuavam relegadas a segundo plano, esquecidas por todos. Havia 

dificuldades inerentes que não podiam ser contomadas com a tecnologia disponível na 

época, além do baixo rendimento e custo elevado proporcionados pelas máquinas lineares. 

Nessas condições, era muito difícil competir com as máquinas rotativas. 

F ALCONE ( 1982) cita além desses, outros motivos para o não desenvolvimento dos 

motores lineares em relação aos motores rotativos: a dificuldade de impor um entreferro 

entre as partes fetTo-magnéticas, os problemas de estabilidade lateral devido aos efeitos de 

extremidade transversal, as assimetrias inerentes causadas pelos efeitos das extremidades e a 

natural inércia em se mudar as aplicações consagradas. 

As fontes de frequência variáveis para motores lineares conhecidas até a década de 50, deste 

século, eram as do tipo eletromecânico que apresentavam volume e peso relativamente 

grande. Assim, os ajustes de propulsão e velocidade não eram possíveis de serem realizados 

com eficiêncja e rapidez, principalmente nas aplicações que exigiam torque variável, como é 

o caso de tração elétrica. 
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Vários especialistas, CABRITA (1989) e EASTHAM (1990), destacam o trabalho pioneiro 

de Laithwaite, que a prutir dos anos 50 começou a desenvolver vários tipos de máquinas 

lineares, dando um tratamento científico às análises de campo magnético e às técnicas de 

projeto. De fato, os rutigos de Laithwaite tomru·am-se uma citação obrigatória em quase 

todos os artigos que surgiram a prutir da década de 60. 

2.2 Desenvolvimento de Motores Lineares a Partir da Década de 70 

Vários especialistas destacam o início da década de 70 como wna espécie de marco 

divisório quanto ao grande impulso tecnológico dado às técnicas de acionamento e 

aplicações de máquinas lineru·es. Isto se deve basicamente, entre vários motivos, ao 

surgimento de novas tecnologias e a grande crise do petróleo, quando os preços disparru·am 

no mercado mundial. Vários países buscavam alternativas energéticas para tentru· reduzir o 

consumo de petróleo em setores vitais da economia. O motor lineru· poderia ser uma das 

altemativas. Nos Estados Unidos, por exemplo, 95% do transpmte ferroviário era tracionado 

por locomotivas diesel-elétricas. Era necessário, portanto, como parte de uma ação 

estratégica do governo americano, reduzir essa dependência de derivados do petróleo. 

O rápido desenvolvimento da eletrônica de potência, no início da década de 60, baseado em 

semicondutores de potência, aliado a descobetta de novos materiais magnéticos (Co-Sa, Bo

Nd-Fe) e materiais supercondutores, propiciaram wn grande desenvolvimento na tecnologia 

de motores lineares. Tomou-se possível ajustar a propulsão e controlru· a velocidade do 

motor linear com grande eficiência, a partir do desenvolvimento dos conversores eletrônicos 

com sistema de controle digital. Muitas das aplicações tomru·am-se extremamente vantajosas 

quando compru·adas com as máquinas rotativas convencionais. A situação começava a ser 

revettida a favor de máquinas lineares. 
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A partir daí surgiu uma variedade grande de máquinas lineares, cada uma com 

caracteristicas próprias: máquina de indução linear, máquina síncrona linear, motor linear 

tubular, motor linear de corrente contínua, máquinas homopolares, motor linear de passo, 

motor linear em U, motor linear magneto-hidrodinâmico (MHD), osciladores lineares, 

canhão eletromagnético, bombas eletromagnéticas, máquinas de levitação e propulsão etc. 

Cada um desses motores apresenta uma infinidade de concepções diferentes de projeto e de 

montagem, conforme a classificação dada por NASAR e BOLDEA (1987). Para aprofundar 

o assunto, é possível encontrar na literatura detalhes de projeto e modelamento matemático 

de cada uma dessas máquinas. Somente para máquinas de indução linear, NASAR e 

BOLDEA (1987) classificam mais de 100 tipos diferentes de configurações, a maioria deles 

sem nenhun1a importância prática. 

A partir da década de 70, diversos países (Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Estados 

Unidos, Rússia, Canadá etc.) começaram a desenvolver programas de pesquisas para a 

utilização de motores lineares em sistemas de transporte de passageiros em baixa ou alta 

velocidade, aplicações industriais, aéreo-espaciais, militares etc. Cada um desses países 

chegou a investir nesses programas, centenas de milhões de dólares, na maimi a das vezes 

patrocinados pelo próprio govemo. 

Na Alemanha, o desenvolvimento do trem magnético MAGLEV (Magnetically Levitated) 

teve irúcio em 1970 com o patrocínio do governo alemão e um consórcio de várias firmas 

privadas (GLATZEL et ai. , 1980; MCLEAN, 1988). O sistema de levitação empregado é a 

chamada suspensão eletromagnética (atração), enquanto se empregam várias versões de 

motores lineares para propulsão do veículo. 

Em 1969, a fmna alemã Krauss-Maffei construiu o primeiro veículo expe1imental do 

mundo, usando a levitação eletromagnética e propulsionado por motor de indução linear. 
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Logo em seguida foi necessário construir um simulador que pennitisse levitar pesos de até 

uma tonelada, uma vez que alguns dos resultados do modelo experimental não podiam ser 

extrapolados diretamente para a escala real. A partir daí, foram desenvolvidos os primeiros 

protótipos de veículos para serem ensaiados na linha de teste (HEDRICH, 1973). 

Figura 3 - Sistema MBAHN alemão (Fonte: Catálogo da AEG, 1992) 
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Em 1973, foi iniciado o desenvolvimento do M-Bahn pela fmna Magnetbahn-GmbH 

(Figma 3), de Stamberg-Alemanha, com a constmção da linha de teste de Braunschwig de 

1,5 km de extensão, que pennitia simular todas as situações que poderiam ocorrer em 

operação nonnal, tais como: mudança de via, aclives de 9%, cruzamento em nível e túnel 

(MCLEAN, 1988). Em 1979, o público já podia andar no trem com levitação magnética na 

Exposição Internacional de Transpmtes de Hambmgo. O veículo acomodava 70 passageiros 

e percorria uma distância de 1 km a velocidade máxima de 75 km/h. Desde 1986, no centro 

cultural de Berlin, o M-Bahn está em operação experimental, numa extensão de 2 km. O 

veículo, na sua última versão, é propulsionado por um motor linear síncrono de estator 

longo (primário) localizado na via e com ímã pennanente (secundário) fixado no carro 

(catálogo da AEG, 1992). 

Paralelamente está sendo desenvolvido na Alemanha pela Thyssen Henschel em conjunto 

com outras duas corporações, a Krauss Maffei e a MBB, o trem magnético de alta 

velocidade, o TRANSRAPID, destinado a cobrir longas distâncias (MEINS e MILLE~ 

1988 ; Catálogo da Thyssen Henschel, 1992). O sistema utiliza o conceito de levitação por 

atração através de bobinas de corrente contínua e propulsão por motor síncrono linear de 

estator longo (Figma 4). Um modelo desse tipo alcançou a velocidade de 406 kmlh. Hoje as 

pesquisas básicas sobre o trem magnético foram praticamente encenadas, com todos os 

subsistemas desenvolvidos e em condições de serem colocados em operação comercial. Os 

alemães têm um projeto para colocar o TRANSRAPID no trajeto entre Hambmgo e Berlin, 

numa extensão de 284 km. A implantação dessa obra está prevista para 1999, de acordo com 

a Revista Fenoviária (agosto de 1994), deverá consumir um total U$ 3,7 bilhões de dólares, 

sem considerar as desapropriações, o que dá mna relação de U$ 13 milhões/km. 
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Figura 4 • TRANSRAPID (Fonte: Catálogo da Thyssen Henschel, 1992) 

Atualmente as indústrias alemãs estão empregando com frequência cada vez maior, o MIL 

para acionamento de máquinas fenamentas (Figura 6), cano para impressora (Figura 5), 

máquinas de impacto, equipamentos téxteis, vibradores, servo-motores em sistema de 

controle, elevadores etc. (Catálogo da Krauss-Maffei GmbH, 1994). A concepção de MIL 

utilizada nas figuras 5 e 6 para o secundário é uma placa de reação laminada tipo gaiola 

(ladder) com banas de alwnínio embutidas na estrutura do fetTO. 



··. , : . 
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Figura 5 • MIL para Carro de Impressora 
(Fonte: Krauss-Maffei, 1994) 

Figura 6 - Máquina Fenamenta desen
volvida pela Krauss-Maffei 
(Fonte: Gieras, 1994) 

14 

No Japão, o desenvolvimento do motor linear para propulsão de trens teve várias linhas de 

desenvolvimento, com concepções diferentes. A companhia aérea JAL (Japan Air Lines) 

associada a Sumitomo Electric Co. iniciou em 1973 uma série de testes com a construção de 

vários protótipos de veículos denominados HSST (High Speed Surface Transport) levitados 

por princípio eletromagnético de atração, utilizando bobinas de núcleo de feno de corrente 

contínua e propulsionados por MIL de 18 polos, unilateral, de indutor cwto e secundário 

com placa de reação de dupla camada (NAKAMURA, 1979). Uma versão desse modelo 

opera em baixa velocidade entre o aeroporto de Haneda e centro de Tóquio (Figura 7) e 

também em Tsukuba-Tóquio, onde foi desenvolvido especiahnente para a Expo-85 de Alta 

Tecnologia. O veículo de Tsukuba tem acomodação para 48 passageiros, pesa 16 toneladas, 

opera com entreferro de 13 mm e alcança velocidade máxima de 70 km/h. 
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Figma 7- HSST japonês (Fonte: Gieras, 1994) 

O programa MAGLEV japonês foi precedido por um intenso trabalho de pesquisa nos 

laboratótios da RTRI (Railway Technical Research Institute), situados nas proximidades de 

Tóquio, onde foram desenvolvidos diversos protótipos de motores lineares em escala 

reduzida (UMEMORI, 1980). Esta linha de pesquisa ficou a cargo da JRG (Japan Railway 

Group ), que vem desenvolvendo bobinas supercondutoras desde 1970, usando hélio líquido 

como meio refrigerante. Um modelo desse veículo circulou na linha de teste existente em 

Miyazaki-Japão (Figma 8), sem piloto, a uma velocidade de 517 km/h (Catálogo da 

Japanese National Railways, 1985). De acordo com as últimas informações dadas por 

pesquisadores da JICA (Japan Intemational Cooperation Agency) em visita ao IPT -São 

Paulo, os protótipos mais recentes já são operados por pilotos de prova. Grandes esforços 

são conduzidos para desenvolver o sistema criogênico, pois um dos problemas enfrentados 

por pesquisadores japoneses é o sistema de isolação té1mica, uma vez que as bobinas 
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supercondutoras operam à temperatura de menos (-) 269°C (NAKASHIMA, 1979; 

IWAHANA et al., 1985). Segundo TANAKA (1990), o ténnino do programa de 

desenvolvimento do tTem magnético japonês está previsto para 1997 . 

.. 
t I~ 

Figma 8 - MAGLEV japonês (Fonte: Catálogo da JRI, 1985) 

Paralelamente um consórcio de firmas privadas em conjunto com a JREA (Japan Railway 

Engineer's Association) pattiu para o desenvolvimento de um trem metropolitano utilizando 
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uma via convencional, propulsionado por um MIL de indutor curto fixado no catTO e wna 

placa de reação na via, composta de chapas sobrepostas de feno e alumínio (induzido), com 

um sistema de acionamento por inversor VVVF (Variable Voltage and Variable Frequency) 

(Catálogos da Japan Rolling Stock Exporters' Association, 1987, 1988). Um trem desse tipo 

já circula nos metrôs de Osaka (Figura 9) e Tóquio, desde 1991 (Catálogo da JRI, 1991). Os 

canos da série 12000 utilizados no metrô de Tóquio têm as seguintes características: 

dimensões de 16,5 x 2,5 x 3,15 (em metros), peso de 25,5 toneladas, capacidade para 100 

passageiros, velocidade máxima de 70 km/h, propulsão por dois MIL de 120 kW cada um, 

alimentação por sistema catenária de 1500 volts, conente contínua, sistema de acionamento 

por inversor tipo VVVF, aceleração de 0,83 mfs2 e frenagem de 1,25 mfs2. 

/'/ -~/ 
' ""'!'!f!lltit~j~!!ll>.t"ll"\~/ 

-~ ~y ...::::x::~ 

Figura 9 - Metrô de Osaka propulsionado por MIL 
(Fonte: Catálogo da JRI, n. 43, 1990) 

No Japão, as pesquisas de propulsão eletromagnética de navios tiveram início em 1976, 

quando os professores SAGI et al. ( 1978) da Kobe University o f Mercantil e Marine da 

cidade de Kobe, constmíram wn modelo em escala reduzida usando pequenas bobinas 
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supercondutoras. Depois disso, vários modelos de barcos foram construídos em escala 

reduzida, usando bobinas supercondutoras e bobinas de conente contínua, conseguindo uma 

densidade de fluxo magnético de 5, 1 Tesla (IW ATA et al., 1983). A propulsão 

eletromagnética de navios usa o conceito de MHD, onde a con·ente elétrica sobre a água do 

mar ou sobre um circ~ito cond~t~)l· sobre a água, gerada por um campo magnético produzido 
. . . . 

por booinas · supercondútoras, provoca um deslocamento de acordo com o princípio de 

Lorentz. Em 1985, a Ocean Fmmdation of Japan iniciou wn programa de desenvolvimento 

de propulsão eletromagnética de navios. Foi constmído wn navio de 185 toneladas de 

deslocamento, velocidade de 8 nós e propelido por bobinas supercondutoras que geravam 

uma densidade de fluxo magnético da ordem de 4 Tesla. O rendimento era da ordem de 7% 

(SHIMAMOTO et ai., 1993). 

Os japoneses têm most:r~do ·progresso na utilização do motor linear em posicionadores de 

ultraprecisão, usando como detector de posição um interferômetro a laser. Este equipamento 

está sendo fomecido comercialmente pela Yasukawa Electric Manufactwing Co. (Revista 

Techno Japan, 1991 ). Uma outra aplicação difundida comercialmente no Japão são os 

motores lineares de passo (Figura 10), tanto do tipo VR (Variable Reluctance), como do tipo 

PM (Permanent Magnect), utilizados para fms de controle de máquinas (KENZO, 1984; 

EBIHARA et al., 1993). 

Figura 1 O - Motor de 

Passo Linear tipo VR 

(Fonte: Kenjo, 1984) 
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Nos Estados Unidos, a despeito dos progressos alcançados nas décadas passadas e o 

pioneirismo na aplicação-de motores lineares, o seu desenvolvimento teve mn impulso muito 
- -· 

grande a partir de 1967, quando o DoT (Department of Transportation) resolveu investir em 

vários programas de pesquisas na área de motores lineares para aplicação em transpmte de 

passageiros, depois de recomendado, segundo LAITHA WITE ( 1977), por wn estudo feito 

pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology). No TTC (Transportation Test Center) 

localizado em Pueblo, no Estado de Nevada, foi construída uma linha de teste de 29 km de 

extensão, que permitiu testar vários tipos de veículos a velocidades de até 400 km/h 

(MACHEFERT-TASSIN, 1971). A Grumman & Garret consttuiu vários protótipos de 

veículos propulsionados com motor de indução linear bilateral de indutor curto, motores 

síncronos lineares e veículos com sistema de levitação. Os programas de pesquisas do 

LIMRV Linear Induction Motor Resea.rch Vehicle) (ver Figura 11) e do TLRV (Tracked 

Levitated Research Vehicle) (ver Figura 12) foram realizados de forma minuciosa, em várias 

etapas de desenvolvimento, em escala real. Foram realizados mais de 1500 ensaios na linha 

de teste, utilizando várias concepções de suspensão e propulsão de veículos (W ARD et al., 

1971~ DANNAN et al., 1973~ MAGNANI et al., 1975~ STICKLER, 1978). Mais de 50 

trabalhos foram publicados por vários pesquisadores, com o patrocínio de DoT, sobre as 

pesquisas realizadas em vários tipos de veículos no TTC. A partir da década de 80, as 

pesquisas foram paralisadas. 

Figura 11 - LIMRV (Laithwaite, 1977) 
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Figura 12 ~ TLRV (Laithwaite, 1977) 

Um projeto que causou certo impacto foi o sistema de transpmte de passageiros de alta 

velocidade denominado "Magneplane", desenvolvido pelo consórcio entre MIT e Raytheon 

United Engineers dos Estados Unidos em 1972. Um modelo na escala 1/25 chegou a ser 

construído muna via de 118 metros. O veículo foi projetado para 140 passageiros a uma 

velocidade de 400 km/h e apresentava linhas aerodinâmicas baseadas na fuselagem de um 

Boeing 707 (JACKSON, 1974; IWASA et al., 1974; KOLM, 1975). O sistema de propulsão 

empregava um motor síncrono linear e o sistema de levitação magnética era composto de 

bobinas supercondutoras presas ao veículo e duas chapas de alumínio dispostas 

paialelamente ao longo da via. A alimentação era feita por um cicloconversor de 400 Hz. 

Conforme HARROLD et al (1973), após o desenvolvimento da análise numérica do modelo 

matemático foi feita a otimização dos parâmetros de desempenho em tamanho real. O 

projeto parou em 1975, por falta de supmte fmaceiro. 
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Em 1970, a Braniff International inaugurou na cidade de Dallas-Texas o sistema 

denominado "Astroglide", um sistema de transporte de passageiros de baixa velocidade, que 

operava entre o tenninal do aeroporto e o estacionamento, na extensão de 1,.4 km .. O sistema 

era constituído de um cano suspenso sob um monot:rilho, impulsionado por um MIL, 

unilateral, indutor cmto e alimentado por um inversor de frequência variável 

(LAITHW AITE, 1977). Um sistema de transporte de passageiros semelhante também está 

sendo usado no Walt Disney World, em Orlando-EUA e na conexão intema no Houston 

Intemational Airport, Texas-EUA (GIERAS, 1994). 

Um outro sistema que combinava levitação com técnica de atração e propulsão através de 

um MIL, de estator curto, unilateral, foi o veículo "ROMAG", desenvolvido pela Rohr 

lndust:ries da Califórnia-EVA, para demonstração na Expo-72 de Los Angeles-EUA (ROSS, 

1973~ RULE, et al., 1980). O veículo era acionado por um inversor de frequência variável 

desenvolvido pela Reliance Elect:ric Company. O desempenho do modelo ROMAG foi 

avaliado também para operação em alta velocidade (até 500km!h), em experiências 

realizadas pela CIGGT (Canadian Institute of Guided Ground Transport) na bancada de 

teste existente em Queen's University, na cidade de Kingstown-Canadá (KATZ et al., 1980). 

O primeiro trem com levitação magnética de baixa velocidade a operar comercialmente nos 

Estados Unidos foi na cidade de Las Vegas em 1987, utilizando a tecnologia alemã de 

levitação e propulsão, o mesmo sistema M-Bahn de Berlin. A via tem uma extensão de 

1.600 metros passando por uma série de cassinos e tendo uma estação dentro de uma 

biblioteca, para demonstrar que o veículo não produz ruído e nem vibração (HuSS e 

SULKIN, 1987). Também o metrô da cidade de Detroit - EUA já opera com um trem 

tracionado por motor de indução linear semelhante ao da cidade de Toronto. Para o final de 

1996 está prevista a inaugw·ação do sistema TRANSRAPID entre o aeroporto de Orlando e 

Disney World, na Flórida-EUA, num percurso de 30 km. Há um estudo para construir um 

trem magnético de alta velocidade tipo TRANSRAPID alemão, interligando as cidades de 
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Las Vegas-Los Angeles-S. Francisco, na Califórnia e também em outras cidades americanas 

ligando ao aeroporto, como: Houston-Texas e Pittsburgh-Pennsylvania (O'MALLEY, 1992). 

Informações mais recentes veiculadas em revistas, dão conta de que os responsáveis por 

esses projetos estudam a possibilidade de optar por trens convencionais de alta velocidade, 

tipo TGV francês ou Shinkansen japonês, já que o custo de implantação de trem magnético 

é muito mais elevado que o do trem convencional, segundo O'Malley, de duas a três vezes 

mats caro. 

Os Estados Unidos foram pioneiros na utilização do conceito de MHD na propulsão 

eletromagnética. RICE ( 1961) patenteou a idéia, a partir do princípio inverso das bombas 

eletromagnéticas para metais líquidos. W A Y ( 1968) do Westinghouse Research 

Laboratories foi o primeiro a demonstrar com sucesso o princípio da propulsão 

eletromagnética em um pequeno modelo de submarino de 3 metros de comprimento e 480 

kg de deslocamento, usando bobinas de corrente contínua. YORK ( 1979) conduziu um 

extenso estudo para analisar o impacto da aplicação de bobinas supercondutoras na 

propulsão de navios de guerra da marinha americana. O estudo mostra que a utilização de 

propulsão eletromagnética com bobinas supercondutoras, implica numa redução em peso de 

31% no sistema de propulsão, 61% em máquinas elétricas, 6% no volume total, 8% de 

combustível, quando comparado com o sistema de propulsão convencional. Já o estudo feito 

por ST JOHN (1978), a redução ficou em 17% no combustível, 9% no volume total. 

Atualmente as pesquisas com propulsão eletromagnética nos Estados Unidos estão sendo 

conduzidas pela ONR (Office o f Naval Research) e DARP A (Defense Advanced Research 

Projects Agency) com os objetivos de desenvolver modelos computacionais precisos e 

protótipos experimentais de alta eficiência (DOSS et al., 1993). 

Pode-se dizer que os Estados Unidos mantêm-se à frente na pesquisa sobre acelerador 

eletromagnético linear ou canhão eletromagnético. O programa de pesquisa foi iniciado em 
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1978 patrocinado pelo DoD (Deprutment ofDefense), com o objetivo principal de viabilizar 

o lançamento de satélites e projéteis para fms militru·es. 

Apesru· da idéia não ser nova, Birkeland já tinha concebido em 1901 o canhão 

eletromagnético. Em épocas modernas, o pioneirismo do estudo do canhão eleb:omagnético 

cabe a Richru·d Marshall da ANU (Australian National University). Marshall constmiu um 

canhão usando um gerador homopolru· de 550 kJ e demonstrou que podia acelerar uma 

massa de 3 gramas a velocidade de 5,9 km/s (FAIR, 1988). Mais recentemente, 

LAITHW AITE (1995) demonstrou a viabilidade do canhão de indução propulsionado por 

mn motor lineru· tubulru· de indução, destinado a lançamento de projéteis leves em altíssima 

velocidade. 

Nos Estados Unidos, as pesquisas sobre aceleradores eletromagnéticos estão sendo 

conduzidas por vários grupos laboratoriais. Entre eles: LLNL (Lawrence Livermore 

National Laboratory), LANL (Los Alamos National Laboratory), University of Texas

Austin, Westinghouse Research and Development Center, MJT (Massachusetts Institute of 

Teclmology), NASA Langley Research Center e Sandia National Laboratories. 

Dada a necessidade de fontes de altíssimo ru1nazenamento energético, foram desenvolvidos 

vátios geradores homopolru·es nesses laboratórios, variando de 5 MJ a 60 MJ. Segundo 

SCHOEDER et al. (1989) pru·a lançar uma massa de 300 gramas a velocidade de 10 km/s, 

há necessidade de uma energia de 15 MJ. O canhão eletromagnético desenvolvido por 

pesquisadores de várias universidades e instalado na NASA Langley Research Center possui 

um comprimento de 200 metros e um gerador homopolru· de 60 MJ, que pode impulsionar 

uma massa de até 14 kg a velocidade de 6 km/s ou uma massa de 10 kg a 11 km/s 

(SCHOEDER et al., 1989). Essa velocidade de 11 km/s toma-se extremamente interessante 

porque é exatamente a velocidade de escape da atração gravitacional da Tena. O canhão 

eletromagnético precisa de COITentes da ordem de 1 o6 Ampéres em curtíssimo espaço de 
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tempo (alguns milisegundos). Vários sistemas de chaveamento estão sendo pesquisados nos 

centros de pesquisas americanas. Outro problema a ser resolvido é o desgaste excessivo nos 

trilhos de lançamento, provocado por atrito e aquecimento (MARTIN, 1989). Artigos mais 

recentes analisam modelos de protótipos que melhoram a eficiência do sistema, uma vez que 

as perdas dos protótipos anteriores são grandes e a eficiência baixa (SHOKAIR et ai., 1995; 

BAUER, 1995, 1995a; ZABAR et ai., 1995). 

DOYLE et ai. (1995) mencionam um novo sistema de lançamento de aviões de porta-aviões 

denominado EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), desenvolvido para a 

marinha americana pela Kaman Electromagnetics de Hudson-Massachusetts. Em relação ao 

protótipo desenvolvido pela WELCO em 1946, esse sistema incorpora algumas inovações 

técnicas como: utilização de motor síncrono linear para propulsão alimentado por um 

cicloconversor, secundário (fixado ao avião) constituído de imã permanente de Boro

Neodínio-Fen-o. DOYLE et al. (1995) destacam uma série de vantagens em relação aos 

sistemas convencionais utilizados atualmente em pmia-aviões. A catapulta de vapor, que é 

um sistema tipicamente usado atualmente, tem uma eficiência de 6%, volume de 1133 m3 

para uma capacidade energética de 95 MJ e elevado custo de manutenção. Enquanto que o 

sistema EMALS tem uma eficência de 70%, volume de 425 m3 e uma capacidade 

energética disponível de 122 MJ. 

No Canadá as pesquisas sobre o motor linear tiveram início nas universidades de Queen

Kingstown, Toronto e McGill sob o patrocínio da CTDA (Canadian Transportation 

Development Agency). Foram construídos vários modelos de motores síncronos lineares e 

motores de indução lineares, ensaiados na bancada de ensaios existente em Queen's 

University-Kingstown-Canadá. Esta bancada tem o secundário em fonna de roda com o 

diâmetro de 7,6 metros (LAITHW AITE, 1977). 
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Desde 1988, o metrô de Vancouver-Canadá opera com a tecnologia do motor de indução 

linear, ligando os locais do evento Expo-86 e a cidade, numa extensão de 21,4 km. O metrô 

de Toronto-Canadá passou a operar com motor de indução linear a partir de 1989, numa 

linha auxiliar de 7,1 km de extensão, a "Scarborough Line", que interliga a periferia da 

cidade com a linha tronco principal. Ambos os sistemas foram desenvolvidos pela Metro 

Canadá Ltd. e BC Transit, e utilizam a tecnologia do MIL, unilateral, indutor curto, com a 

placa de reação (secundátio) disposta ao longo da via, entre os trilhos (PARKINSON, 1986; 

Catálogo da BC Transit, 1991 ). Atualmente esse sistema de transporte é utilizado em linhas 

de média densidade de tráfego (abaixo de 30.000 passageiros por hora e por direção- phpd). 

Estuda-se a possibilidade de utilizar essa tecnologia em linhas de alta densidade de tráfego 

(acima de 30.000 passageiros phpd) em Vancouver. Há um projeto canadense de construir 

um MAGLEV de alta velocidade ( 450 km/h) acionado por motores lineares síncronos com 

núcleo a ar, ligando Toronto e Montreal na extensão de 590 km (MCLEAN, 1988). 

Na Inglaterra, as pesquisas sobre motores lineares para aplicação em transporte de 

passageiros foram iniciadas pela British Rail, no centro de pesquisas de Derby, onde foram 

ensaiados os primeiros protótipos de motores lineares. Vários veículos propulsionados por 

motores lineares foram desenvolvidos nesse centro, até que em 1984, entrou em operação a 

linha de Birmingham que ligava o tenninal do aeroporto a estação de trem com capacidade 

de 40 passageiros (atualmente desativada). Segundo JOHNSON et ai. (1983), o sistema foi 

considerado como o ptimeiro sistema de transporte de passageiros com levitação magnética 

a entrar em operação comercial no mundo. A configuração do sistema permitia levitar o 

veículo por princípio de atração, independente da propulsão. O sistema de propulsão 

utilizava a tecnologia do motor de indução linear unilateral, indutor curto, com secundário 

em forma de placa de reação composta de aço recoberto por uma chapa fina de alumínio. O 

MIL era acionado por um inversor de frequência variável de O a 45 Hz, tipo PWM, potência 

de 240 kVA e controlado por um microprocessador. O MIL permitia desenvolver a força 

propulsora máxima era 4 kN a uma velocidade de 15 m/s e entreferro de 20 mm. A 

concepção do sistema de propulsão permitia desenvolver a frenagem regenerativa, em que o 
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motor linear funcionava como gerador de indução linear e a energta regenerada era 

absorvida pela linha de alimentação de 600 volts, conente contínua .. A via utilizada era um 

sistema de monotrilhos com 620 metros de extensão e dispostos a 5 metros de altura 

(NENADOVIC et al., 1985; MACLEAN, 1988). 

Uma outra linha de pesquisa inglesa envolvendo levitação magnética foi o projeto Wolfson 

(RHODES et al. , 1974; RHODES, 1975). Iniciado em 1973, o projeto foi desenvolvido na 

Universidade de Warwick, em Covently-Inglatena e era constituído de um veículo de 600 

kg, com 3 metros de comprimento e um metro de laJgura e uma via de 600 metros de 

extensão. O veículo era impulsionado por um motor síncrono linear e usava bobinas 

supercondutoras para levitação por princípio de repulsão. 

Os ingleses desenvolveram extensas pesqmsas na área de bombeamento magnético de 

metais líquidos, tais como: sódio, sódio-potássio, bismuto, utilizados nas tones de 

refrigeração de reatores nucleares. A utilização de materiais altamente radioativos implica 

na questão crucial da segurança e confiabilidade. As pesquisas foram feitas nos laboratórios 

da British Thomson-Houston Co., patrocinadas pelo UK Atomic Energy Authority 

(BLAKE, 1957). Os metais líquidos trabalham numa faixa de temperatura de 250 a 400 oc 
sob pressão e vazão variáveis. O conceito utilizado é o mesmo do MHD, onde a parte móvel 

da bomba eletromagnética linear é o próprio líquido condutor, submetido a um campo 

magnético gerado pelo indutor (primário do motor). Há diversas concepções que podem ser 

adotadas: bomba de indução linear plana, bomba de indução em espiral, bomba de indução 

linear anelar e bombas de indução de conente contínua ou de conente alternada. Cada uma 

delas possui características próprias. Em geral, o rendimento dessas bombas, quando 

comparadas com as bombas convencionais mecânicas, é baixo, dependendo do tipo da 

bomba, da ordem de 5 a 40%, em razão do entrefeno relativamente grande. Mas trazem 

vantagens decisivas, tais como: elevado fator de segmança, alta confiabilidade e reduzida 

manutenção. 
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A companhia inglesa Linear Motors Ltd., localizada em Loughborough chegou a 

desenvolver vários tipos de motores de indução lineares (unilateral, bilateral, tubular, disco 

etc.) e motores síncronos lineares, principalmente para aplicações indust:J.iais. Há referências 

de que já desenvolveu mais de 50 mil motores lineares para as mais diferentes aplicações. 

A França apresenta progressos na utilização do motor de indução linear na conformação em 

"U" também conhecido como motor de Guimbal, com enrolamento tipo "anel de Gramme". 

Em Glenoble-França foi construída pela Merlin Gerin uma roda de 14 metros de diâmetro, 

uma das maiores bancadas de ensaios do mundo, destinada a ensaios de motores lineares em 

escala real à velocidade de até 300 km/h. Vários ensaios foram desenvolvidos nessa bancada 

e os resultados foram comparados com os parâmetros do modelamento matemático 

(GIBLIN, 1979; A YASSE, 1981). Um acordo de cooperação franco-alemã foi firmado em 

1978 para o desenvolvimento de um sistema de transporte de passageiros em alta velocidade 

(até 200 km/h) denominado STARLIM, com sistema de levitação por princípio 

elet:J.·omagnético e propulsionado por mn motor de indução linear tipo "U". Não há 

informações sobre a execução do projeto. 

Os franceses desenvolveram um modelo de submarino instrumentado, preso a uma carreta 

móvel que se deslocava sobre t:J.ilhos. A operação do sistema permitia simular as condições 

hidrodinâmicas de veículos submersíveis. O sistema foi construído pela DTCN (Direction 

Teclmique des Constructions Navales) em 1983, utilizava um MIL com concepção em "U" 

para propulsionar a carreta e pennitia deslocar submersíveis de 8 toneladas a uma 

velocidade de até 5 m/s, sob 4 metros d'água (GIBLIN, 1979). 

Em CERCEM (Cent:J.·e d'Etudes et de Recherches de la Cie Electro-Mecanique) localizado 

próximo a Lyon-França, foi construída uma bancada de ensaio tipo disco com motor de 

indução linear, bilateral, para permitir vários tipos de pesquisas sobre motores lineares. 
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Com essa bancada foi possível desenvolver estudos comparativos de um motor de indução 

linear, bilateral com modelos teóricos, até a velocidade de 115 km/h e frequência de 240 Hz 

(OBERRETL et ai., 1976). A partir daí surgiram dois projetos aplicados ao transpmte 

urbano de passageiros (PELENC & REMY, 1971). Um deles foi o projeto denominado 

URBA, desenvolvido pela Ecole Centrale Lyonnaise de Lyon-França em 1968, que consistia 

de um veículo de 8 lugares trafegando em via suspensa. O veículo atingia a velocidade de 50 

kmlh e utilizava um motor de indução linear bilateral e no induzido, uma placa de alumínio. 

O outro projeto foi o AEROTRAIN (Figura 13), desenvolvido pela Merlin Gerin em 1969 

na cidade de Versailles-França. O projeto consistia de wn veículo de 45 lugares, que 

desenvolvia a velocidade máxima de 180 km/h e utilizava wn motor de indução linear 

bilateral de 350 kW e como induzido, wna chapa de alumínio extmdado. 

Figura 13 - AEROTRAIN francês (Fonte: Boldea e Nasar, 1985) 

Em 1966, a ferrovia francesa SNCF (Societé National de Chemins de Fer) chegou a testar o 

freio magnético em um trem elétrico de propulsão convencional (motores rotativos de 

conente contínua). O sistema atuava como frenagem dinâmica auxiliar e consistia de um 
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motor de indução linear, em que o primário (indutor curto) do motor era acoplado ao truque 

do trem e utilizava o trilho comum como sectmdário do motor (MACHEFET-TASSIN, 

1971 ). Os ensaios de frenagem dinâmica foram realizados a velocidades de até 200 kmlh e o 

esforço máximo de frenagem alcançado foi de 700 kg/metro de motor linear, a 70 km/h. A 

mesma concepção foi proposta por SANTOS (1973) para dar maior aderência em 

locomotivas diesel-elétricas, durante a demarragem em aclives e frenagem em declives 

acentuados. Na França, o freio magnético por motor linear não chegou a entrar em operação 

comercial. A idéia de usar frenagem magnética em trens não é nova. No clássico manual de 

tração elétrica editado em 1935, PARODI et TÉCTREL (1935), já mencionavam o uso de 

um patim magnético para frenagem de emergência em trens urbanos. Este sistema pennitia, 

quando acionado, que os patins grudassem sobre os trilhos. 

Sobre a CEI (Comunidade de Estados Independentes) há pouca literatura disponível do 

estágio em que se encontra a tecnologia do motor linear. De acordo com EPIF ANOV 

(1992), foi construída uma linha de teste de 600 metros em Rameskige, perto de Moscou, 

para permitir o desenvolvimento de pesquisas com o trem magnético acionado por MIL e 

para velocidades acima de 200 km/h. Pelas informações da revista Railway Gazette 

Intemational, havia um projeto de construção de uma linha experimental de 60 km de 

extensão, usando a técnica de levitação e propulsão por MIL para transpotte de passageiros, 

ligando Y erevan ao lago Sevan na Atmênia. Pelas referências, sabe-se que há progressos 

consideráveis na área de máquinas magneto-hidrodinâmicas (MHD), que têm aplicações 

militares (propulsão submarina), tendo conseguido um rendimento muito bom 

(LAZARENKO, 1971; RASHCHEPKIN, 1968; EMETS, 1968; OKHREMENKO, 1965). 

Em outros países que trabalham com as máquinas MHD, para propulsão de navios, o 

rendimento não alcança mais que 10%. 

A literatura registra que há iníuneros países onde se desenvolveram pesquisas de motores 

lineares, aplicados principalmente para o transporte de passageiros, tais como: Itália, 
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Polônia, Romêtúa, Suécia, China, Taiwan, Dinamarca, África do Sul, Índia, Coréia etc. Em 

geral o desenvolvimento de pesquisas na área de motores lineares nesses países se limitou a 

construção de modelos reduzidos e aos ensaios em bancadas de teste, na maioria das vezes, 

para fins acadêmicos. AlgWls países como a Romênia e a Coréia chegaram a desenvolver 

protótipos de veículos acionados por motores lineares em escala real. A Romênia 

desenvolveu em 1984, um veículo de 3 toneladas com levitação por princtpto 

eletromagnético, o MAGNIBUS 1, propulsionado por tun motor síncrono linear homopolar 

(GIERAS, 1994). Atualmente o metrô de Seoul-Coréia já utiliza a tecnologia do MIL, 

tmilateral, indutor curto acoplado ao carro, desenvolvida por uma firma coreana. 

Hoje pode-se dizer que o estágio de conhecimento tecnológico do motor linear, a nível 

mundial, encontra-se dominado e perfeitamente consagrado nas aplicações onde envolvem 

operações de movimento linear (metrôs, trens, pórticos, transporte de cargas etc.) e 

processos industriais. Em geral, a dificuldade maior na utilização de motores lineares em 

diversas outras aplicações se deve a natural inércia em adotar uma nova tecnologia. De 

qualquer forma, desde a constatação de LA TIL ( 1968) sobre a utilização de motores 

lineares, de que até há poucas décadas atrás 11não se entrevia nenhuma outra aplicação, 

senão para os movimentos de lançadeiras de teares11
, há que reconhecer que o progresso 

verificado foi espantoso. 

, 
2.3 Situação Brasileira na Area de Motores Lineares 

Em que pese o pouquíssimo investimento até agora realizado no Brasil, as pesquisas sobre o 

motor linear têm-se limitado a alguns estudos acadêmicos, trabalhos de pós-graduação e 

participação em congressos. FALCONE (1982) queixava-se que pouco ou nada havia sobre 

trabalhos referentes a motores lineares publicados em língua portuguesa. 
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Somente nos últimos quatro anos, dada a possibilidade do emprego de motores lineares no 

sistema de metrô, tem havido algum interesse por essa tecnologia na comunidade científica 

do Brasil, considerando como "termômetro" o número de publicações em revistas 

especializadas ou anais de congressos. Apenas para exemplificar: trabalho de IV ANOFF et 

al. (1989) sob o título "Motores Lineares - Sua Aplicação ao Transporte Metroviátio", 

apresentado no Congresso de Sistemas de Transportes Sobre Trilhos - Recife; trabalho de 

CARDOSO (1992) intitulado "Análise de um Motor de Indução Linear Alimentado por 

CoiTentes Desequilibradas", apresentado no Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo 

Aplicado - Belo Horizonte; vários artigos sobre motores lineares publicados pela revista 

Engenhatia (No 488/92) editada pelo Instituto de Engenharia (IE) por engenheiros do 

METRÔ/SP; artigo na revista Eletricidade Moderna (janeiro/1995) publicado por SIMONE 

et al. ( 1995) sob o título "Motores de Indução Lineares". Além desses artigos, há vários 

outros publicados em anais de congressos. 

A Escola Politécnica-USP chegou a implementar um curso de extensão universitária sobre 

"Capacitação de Recursos Humanos em Motores Elétricos Lineares". Segundo BARBOSA 

(1993), o curso foi dado para "estimular wn maior envolvimento das universidades com os 

vários Grupos de Trabalho criados no Metrô-SP, com a finalidade de promover a utilização 

da tecnologia mais adequada às necessidades e condições do metrô". 

Com relação ao projeto e montagem de motores lineares, somente há referências sobre 

protótipos de motores de indução lineares em escala reduzida. As principais realizações 

conhecidas são: modelo de MIL, unilateral, indutor curto e fixo, secundário em fmma de 

pista linear de chapa de feno, alimentação trifásica, tensão constante de 60 Hz, construído 

na USP-São Carlos em 1972; bancada de teste de MIL, bilateral, dois estatores ativos e 

fixos, secundário em forma de disco giratório constituído de material não feiTomagnético, 

alimentação trifásica, tensão constante de 60 Hz, constmída na UNESP-Bauru em 1992; 
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modelo de MIL, unilateral, sectmdário em forma de pista linear de chapa de feno, 

construído pelos alunos de engenharia elétrica de FESP-São Paulo em 1994~ modelo de 

MIL, unilateral, secundário em fonna de pista linear de feno, construído pelos alunos de 

engenharia elétrica da Politécnica-USP em 1994; modelo de MIL para pórtico, lUlilateral, 

secundário ferromagnético, montado pelos engenheiros da VILLARES-São Paulo; protótipo 

de MIL tubular, bifásico de 8 polos para acionamento de disjuntor a vácuo construído pela 

EQUACIONAL-São Paulo em 1994~ bancada de teste de MIL, mlilateral, indutor cmto 

móvel, secundário em forma de pista circular de feno e almnínio, alimentação por inversor 

de frequência, constmído no IPT. 

Na área de inversores para acionamento de motores lineares são maiores as dificuldades no 

país. Existem várias teses e dissertações nas lUliversidades brasileiras que analisam tipos 

variados de inversores com estratégia de controle apropriada para acionamento de motores 

de indução rotativos. Esse tipo de análise não se aplica, na maioria das vezes, às máquinas 

lineares, devido às assimetrias e ao efeito das extremidades. 

Não há referências de que tenha sido desenvolvido no país um trabalho específico para 

sistema de acionamento de motores lineares utilizando wna fonte trifásica de frequência 

variável. Isto sem dúvida, seria essencial para comprovar as simulações realizadas em 

modelos matemáticos de motores lineares desenvolvidas nas teses e dissertações para 

aplicação em propulsão de veículos. Uma pesquisa bib1iográfica mostrou que a nível 

nacional existem 3 teses (uma de livre-docência e duas de Doutoramento) e 4 dissertações 

de mestrado: 

a) GUERINI (1972) apresentou tese de doutoramento na Escola de Engenharia de São 

Carlos - USP sobre o título "Contribuição ao Estudo de Motores Lineares de Indução". O 

trabalho de GUERINI não traz propriamente o desenvolvimento de um modelo matemático 

para detenninação de parâmetros de desempenho do MIL, tal que pudesse ser comparado 
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com alguns dados práticos. Mas pode ser creditado a ele o pioneirismo, salvo manifestação 

em contrário, em ter construído o primeiro motor de indução linear no Brasil. Com efeito, 

foi montado protótipo em escala reduzida de um motor de indução linear de indutor curto e 

fixo, unilateral de 2 polos, passo polar de 75 mm e potência estimada de 0,5 CV, que se 

desloca sobre rodas em uma pista reta de chapa ferromagnética. O MIL era acionado por 

uma fonte trifásica de 220 volts e frequência constante de 60 Hz. Alguns dados práticos, 

como: tensão, corrente, velocidade, rendimento, foram extraídos do protótipo com base no 

modelo em Circuito Equivalente. 

b) FALCONE (1982) apresentou tese de livre-docência na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo sobre o título "Proposta para uma Nova Aplicação dos Motores 

Planos de Indução". A tese de F ALCONE apresenta considerações teóricas sobre os 

principais problemas e efeitos que ocorrem no motor de indução linear e propõe a sua 

utilização em mesas transportadoras de chapas quentes em indústria siderúrgica. Apresenta 

um modelo em Circuito Equivalente do motor de indução linear. Para calcular a resistência e 

a indutância de dispersão das barras condutoras nas ranhuras do primário, F ALCONE 

propôs uma metodologia de cálculo por elementos finitos. Para comprovação de teoria, foi 

montado um protótipo com apenas uma ranhura e com um condutor não magnético, 

alimentação por tensão variável e frequência constante de 60 Hz. O objetivo principal do 

trabalho era o de medir a resistência do condutor e a indutância de dispersão 

correspondentes à ranhura. A partir daí são determinados os parâmetros do Circuito 

Equivalente. Não foi desenvolvido um protótipo tal como citado na proposta, mesmo em 

escala reduzida, que pudesse comprovar a funcionabilidade do sistema e os resultados 

teóricos. 

c) SIMONE (1989) apresentou trabalho de dissertação para mestrado na Faculdade de 

Engenharia Elétiica da Universidade Federal de Uberlândia sobre o título "Uma 

Contribuição ao Estudo dos Conversores Assíncronos Lineares". SIMONE apresentou um 



\ . 

34 

modelo em Circuito Equivalente e um protótipo em escala reduzido de um motor de indução 

linear de indutor curto e móvel, alimentado por uma fonte de tensão, 60 Hz. 

d) SIMONE (1992) apresentou tese de doutoramento na Faculdade de Engenharia Elétrica 

da UNICAMP sobre o título "Conversores Assíncronos Lineares de Dupla Face - Teoria e 

Projeto" . Neste trabalho SIMONE apresentou uma boa base teórica sobre os princípios que 

regem o funcionamento do motor de indução linear bilateral para baixa velocidade, baseada 

na teoria de Y amamura, Nasar e Boldea destinado principalmente às aplicações industriais . 

O modelamento foi feito com base na teoria eletromagnética e conceitos utilizados no 

Circuito Equivalente. A partir disso, foi desenvolvida uma técnica de projeto para motores 

de indução lineares bilateriais, levando em consideração os efeitos prejudiciais que afetam o 

desempenho dos mesmos. Para comprovação teórica, foi montado, em escala reduzida, 

protótipo de um motor de indução linear bilateral, de dois estatores ativos e fixos, 

secundário em forma de disco giratório não ferromagnético, acionado por uma fonte 

trifásica de tensão variável e frequência fixa de 60 Hz. Para obter a curva de força 

propulsora em função do escorregamento foi usado um freio de "Prony". Os resultados 

práticos foram comparados com os dados teóricos, conseguindo uma boa margem de 

aproximação para velocidades de até 15 m/s. 

e) CREPE (1992) apresentou trabalho de dissertação para mestrado na Faculdade de 

Engenharia Elétrica da UNICAMP sobre o título "Circuito Elétrico Equivalente para 

Conversores Assíncronos Lineares". Neste trabalho CREPE apresenta um desenvolvimento 

analítico dos efeitos físicos que afetam o motor de indução linear bilateral, com dois 

estatores ativos fixos e secundário não ferromagnético, com base em teorias existentes. A 

partir daí é apresentado um modelo em Circuito Equivalente considerando os fatores de 

correção desses efeitos. Os dados experimentais levantados na bancada de teste da UNESP

Bauru, de força de propulsão x velocidade, rendimento x velocidade, fator de potência x 

velocidade, foram comparados com os dados obtidos na simulação computacional com 
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operação em corrente constante e também em tensão constante. Os resultados mostraram 

valores compatíveis entre eles, para baixas velocidades. 

f) MOREIRA (1992) apresentou uma dissertação para mestrado no COPPE- Universidade 

Federal do Rio de Janeiro sobre o título "Contribuição à Modelagem de Motores Lineares de 

Indução". Neste trabalho MOREIRA apresenta os conceitos básicos presentes no estudo de 

motores de indução lineares. Com base nisso é apresentado um modelo unidimensional a 

partir da teoria eletromagnética de campos e ondas elaborada por Y amamura, considerando 

os efeitos longitudinal de extremidade e transversal de borda. Os parâmetros teóricos 

obtidos por simulação computacional de um motor de indução linear bilateral, com dois 

estatores ativos e fixos, com o secundário constituído de material não ferromagnético, são 

comparados com os dados experimentais levantados na bancada de teste da UNESP-Bauru, 

com resultados compatíveis. 

g) BENITES (1993) apresentou uma dissertação para mestrado na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo sobre o título "Simulação de Estruturas Ferromagnéticas com 

Meios em Movimento pelo Método dos Elementos Finitos: Uma Aplicação ao Motor de 

Indução Linear". Neste trabalho, BENITES utiliza a técnica de elementos finitos para 

análise das equações de campo de máquinas lineares. Foi feita a simulação teórica em um 

motor de indução linear unilateral de dois polos, para a obtenção da distribuição do fluxo 

magnético no entreferro. Nenhum protótipo foi montado para comprovação dos dados 

teóricos. 

Todos os trabalhos apresentados até o presente momento foram direcionados ao estudo do 

MIL, unilateral ou bilateral, acionados por uma fonte de tensão alternada e frequência 

constante de 60 Hz. Pelo menos no Brasil, as pesquisas sobre as técnicas de levitação 

magnética continuam inexploradas. 
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Dado o interesse despertado pelo assunto "motores lineares" nas universidades e institutos 

de pesquisas, é de supor que novos trabalhos de pós-graduação venham a ser apresentados 

em pouco tempo. Em função do exposto, seria interessante que os pesquisadores 

diversificassem o trabalho, no sentido de estudar outras alternativas ou concepções 

diferentes, como por exemplo, o motor síncrono linear. De qualquer fom1a, o estudo do MIL 

num pais onde o assunto é pouco explorado, pode ser um ponto de partida importante para 

outras etapas mais avançadas de pesquisa a serem realizadas em universidades e institutos 

de pesquisas. 

2.4 Perspectivas de Desenvolvimento de Motores Lineares no Brasil 

O domínio da capacitação de uma nova tecnologia normalmente passa pelo famoso 

"tetraedro de desenvolvimento". Os agentes que compõem esse tetraedro devem agir de 

forma coordenada e globalmente para alcançar os objetivos. São eles: o mercado 

consumidor que precisa estimular o consumo e saber especificar corretamente os produtos; 

as universidades e centros de pesquisas que precisam dar o necessário respaldo tecnológico; 

o agente financiador que precisa estar disposto a sustentar o projeto de desenvolvimento, e a 

indústria nacional que necessita adaptar seus recursos para aquisição do "know how" 

necessário para a produção. 

Não há referência de que uma empresa nacional, após trabalho de pesqmsa, tenha 

desenvolvido um motor linear para aplicação industrial em escala comercial. Há poucas 

referências sobre desenvolvimento de protótipos de MIL pela indústria nacional. Os 

engenheiros da Indústria VJLLARES S/A (atual GEVJSA) desenvolveram em caráter 

experimental, um carro impulsionado por um MIL para acionamento de pórtico rolante. 
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Outra referência diz respeito a EQUACIONAL do Prof. Falcone, que desenvolveu um 

protótipo de motor linear tubular de 8 polos, bifásico, 60 Hz, para dispositivo de 

acionamento de uma chave disjuntora a vácuo. 

Em outros países, o governo tem realizado investimentos pesados, da ordem de alguns 

bilhões de dólares, em programas de pesquisa de motores lineares nos mais diversos campos 

de aplicação. Os esforços convergem para o desenvolvimento de produtos para o mercado 

consumidor e capacitação tecnológica na área. A maioria dos programas de pesquisa e 

desenvolvimento caracteriza-se pela atuação conjunta entre os institutos de pesquisas, 

universidades e indústrias, com a participação de milhares de pesquisadores e técnicos 

especializados. Esse fenomenal esforço concentrado pennitiu a assimilação total do 

conhecimento tecnológico na área de motores lineares por parte desses países. 

No Brasil, além da escassez de recmsos, a pesquisa é feita por poucos pesquisadores, que de 

fonna isolada procmam concluir com algum interesse trabalhos de escopo limitado, para 

fms acadêmicos. Infelizmente as perspectivas não são muito boas. Será difícil viabilizar um 

projeto de envergadura no país, pois os cortes de investimentos públicos no setor de 

pesquisa e desenvolvimento têm sido rotineiros. A dinâmica do setor como um todo, 

depende quase que exclusivamente da conjuntura econômica em que o país se encontra. 

No que se refere ao parque metro-ferroviário brasileiro, pode-se dizer que é caracterizado 

por uma forte dependência tecnológica estrangeira. Nonnalmente a política adotada pelo 

setor quanto a investimento em material rodante e sinalização, é de importar o "pacote 

tecnológico", já que na maioria das vezes o "pacote" é casado com fmanciamento externo. 

Depois disso, as finnas operadoras (METRÔ, CPTM, FEPASA, RFFSA etc.) procuram 

proceder a um trabalho de nacionalização de componentes e equipamentos. No caso da 

tecnologia do motor linear, presume-se que haja, no mínimo, dificuldades em fugir a regra. 

Há entretanto, alguns projetos de transporte urbano de passageiros que foram implantados 
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no país, em que participou um consórcio de finnas, onde o índice de nacionalização dos 

equipamentos em tennos de peso foi elevado, chegando a 90%. São fmnas que atuam há 

algum tempo no mercado nacional e que tradicionalmente fomecem equipamentos metro

fell'oviários, tais como: COBRASMA, MAFERSA, ABB, GEVISA, CEGELEC, SIEMENS, 

TECT~, GEC ALSTHOM, FNV etc. Há ainda uma infinidade de finnas de pequeno 

porte, de capital nacional, que fabricam componentes e equipamentos metro-ferroviários. 

Inclusive, algumas dessas fumas citadas, são filiais ou "joint venture", que na matriz de 

origem, já oferecem comercialmente um veículo de transporte de passageiros com a 

tecnologia do motor linear. Infelizmente não é tão simples "importar" a tecnologia do motor 

linear através dessas finnas. Além do custo do investimento que é pesado, há que ver 

também o pagamento de "royaties" para cobrir o custo de desenvolvimento no país de 

ongem. 

De acordo com as infonnações da Revista Fenoviária (1994), o atual prefeito carioca César 

Maia estaria estudando a possibilidade de implantar um trem japonês de levitação 

magnética, o HSST (High Speed Surface Transport), ligando o bairro da Barra de Tijuca, na 

zona oeste, ao centro da cidade, passando pela zona sul. Pelo lado brasileiro, foi criado até o 

Consórcio HSST do Brasil, que espera implantar o projeto em dois anos (até 1997?) ao 

custo total de U$ 800 milhões, o que dá um custo estimado de U$ 14 núlhões/lan. Pelo que 

se sabe, a principal dificuldade em viabilizar a obra está em encontrar financiamento do 

projeto pelo lado brasileiro (metade do custo). O tipo de veículo utilizado com via suspensa 

e exclusiva, levitado por bobinas de corrente contínua e propulsionado por MIL unilateral, a 

julgar pela literatura japonesa existente, leva a crer que é de média capacidade de tráfego 

(entre 10.000 a 15.000 pdph). De qualquer fonna, o sistema ainda não foi testado em 

operação comercial, com todos os subsistemas funcionando (sinalização, mudança de via, 

controle de tráfego etc). Por enquanto, só há linhas experimentais no Japão, operando a 

baixas velocidades. 
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De qualquer forma, já foi visto que o campo de aplicação de motores lineares é muito 

amplo. A técnica de construção do motor de indução linear de estator curto é relativamente 

simples. Não seria de todo impossível alguma finna nacional investir na tecnologia do MIL 

para aplicações industriais, principalmente onde não há necessidade de dispor de uma fonte 

de frequência variável. Não há nada que impeça uma fuma de produzir wn modelo de 

acionamento de pórticos, por exemplo, em escala comercial. A tecnologia está disponível e 

existe mercado para esse tipo de produto. 

O desenvolvimento de inversores de frequência variáveis foi o fator que pennitiu viabilizar a 

utilização do motor linear em tração elétrica. Mas no Brasil há uma lacuna muito grande 

nessa área. No mercado nacional há dezenas de finnas que produzem inversores de 

frequência para acionamento de motores rotativos de corrente alternada, trifásica e para 

velocidades variáveis. A concepção de montagem utilizada nesses inversores, na maioria das 

ap1icações práticas, não serve para acionamento de motores lineares. Há problemas 

específicos nos motores lineares, como o desequilíbrio de correntes nas fases devido ao 

efeito das extremidades, fato que não existe nas máquinas rotativas. 

Na área de acionamento de motores lineares é possível encontrar várias concepções 

diferentes, cada uma com características próprias. O desenvolvimento de inversores 

especiais para motores lineares (campo orientado, número inteiros de ciclos etc.) 

caracteriza-se como "estado de arte" nas universidades, onde diversos trabalhos de pós

graduação estão em andamento. No mercado nacional, algwnas firmas como a RELIANCE 

ELÉTRICA, já estão montando mn inversor de frequência que usa a técnica de controle 

vetorial, com tecnologia importada, que atende basicamente algumas aplicações especiais de 

motores rotativos. 

A indústria nacional, que constitui o mais moderno complexo fabril da América Latina, está 

apta a assimilar a tecnologia do motor linear para aplicação em transporte de passageiros em 
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conjunto com universidades e institutos de pesquisas. Com uma engenJ1aria competente, 

possui. alto grau de inpedendência tecnológica para conceber todas as fases do projeto. 

2.5 Perspectivas Futuras de Aplicação de Motores Lineares 

Porque a tecnologia do motor linear ainda não está sendo largamente empregada nas mais 

diversas aplicações? Esta é a pergunta que se faz frequentemente, uma vez que lhe confere 

vantagens significativas, na maioria das aplicações, em relação ao motor rotativo. A resposta 

pode não ser tão óbvia. A história mostra que é sempre difícil operar uma mudança radical 

no mercado consumidor, de uma hora para outra, nas aplicações onde o uso de uma 

detenninada tecnologia já está consagrado. Apesar de ser uma tecnologia centenária, foi 

somente nos últimos 30 anos que o progresso na área de aplicação de motores lineares 

caminhou a passos largos. Isto se deu principalmente em função do desenvolvimento de 

novas tecnologias, principalmente na área de materiais e sistemas de acionamento e 

controle. De qualquer fonna, observa-se que nos últimos anos o panorama vem se alterando 

aos poucos. Hoje, o motor linear já substitui com vantagens muitas das possíveis aplicações. 

Tudo leva a crer que nas décadas seguintes a utilização do motor linear será em grande 

escala, nos mais diversos campos de aplicações industriais, espaço-militares, transporte de 

passageiros, robótica, siderurgia etc. Sem dúvida, a preocupação em reduzir os custos e 

aumentar a eficiência de produção será o fator preponderante que norteará a substituição por 

essa tecnologia. 

Como destaca CABRITA ( 1989) não é o caso de substituir radicalmente os acionamentos 

rotativos convencionais por motores lineares, mas buscar uma solução mais competitiva, 

principalmente em situações específicas onde o movimento linear esteja presente. 
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As aplicações que já substituem com vantagens em relação ao convencional, em 

acionamento de baixa velocidade à frequência constante são: pót1icos, pontes rolantes, 

portas deslizantes, transporte de gusa em alto fomos, cintas transportadoras, escadas 

rolantes, antenas de radar, acionamento de turbinas, acionamento de tambores de 

enrolamento de papel, bombeamento de metais líquidos nos reatores nucleares, 

posicionadores etc. O Handbook of Linear Motor Applications de Ramada, publicado no 

Japão em 1986, cita mais de 50 exemplos de aplicações de MIL em operação ou em 

processo de implantação (GIERAS, 1994). 

Nos processos de usinagem de altíssima precisão e com velocidades acima de 10m/minuto, 

a alternativa do uso de motores lineares pode ser decisiva. SOGABE (1996) expõem uma 

série de vantagens da aplicação de motores lineares em relação aos motores rotativos em 

máquinas ferramentas e algumas questões que precisam ser solucionadas no futuro. 

SOGABE (1996) destaca que é quase impossível alcançar a mesma eficiência, aliando 

usinagem em alta velocidade e alta precisão, encontrada em motores lineares, devido a alta 

rigidez dos componentes e ausência de pat1es rotativas dos mesmos. 

Outras aplicações que poderão ser utilizadas num_ futuro próximo: elevadores de prédios, 

abet1ura de comportas, acionamento de antenas direcionais, lemes e hélices de navios, 

máquinas ferramentas, marca-passo, fracionamento de locomotivas, propulsão 

eletromagnética de navios e submarinos, lançamento de projéteis e satélites etc. 

É de se prever progressos também na área de supercondutores, wn fenômeno que ocorre a 

baixíssimas temperaturas. A obtenção de materiais supercondutores à temperaturas próximas 

da ambiente, irá conferir vantagens adicionais, tais como: aumento de densidade linear de 

corrente, aumento de forças específicas, aproveitamento de toda a superfície periférica do 

estator, uma vez que pennitiria um campo magnético de alta intensidade sem a necessidade 
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de núcl'eos magnéticos etc. É claro que essas vantagens adicionais se aplicam também às 

máquinas rotativas. De qualquer forma, a possibilidade de utilizar supercondutores à 

temperatmas mais elevadas em algumas aplicações especiais como trem de levitação 

magnética e propulsão eletromagnética de navios, tomruia a operação desses sistemas de 

transpm1e bastante viável e atraente. 

Na área de propulsão eletromagnética de navios e submarinos, três países: Estados Unidos, 

Rússia e Japão, estão concentrando esforços com o objetivo de desenvolver protótipos em 

escala real com rendimento elevado (DOSS et al., 1993). A principal razão para esse 

interesse, segundo W ALKER et al. ( 1992), é que a propulsão eletromagnética, 

principalmente de submarinos, não produz quase ruído, com a possibilidade de não ser 

detectado pelos sanares. Mas, há alguns problemas a serem solucionados, como rendimento 

baixo e poluição de gás clorídrico por eletrólise da água do mar. O rendimento desse tipo de 

propulsão é bastante baixo, da ordem de 7% a 10%. DOSS et al. (1993) acreditam que para 

esse sistema tomar-se mais atrativo, com rendimento acima de 60%, há necessidade de 

desenvolver bobinas supercondutoras que produzam campo magnético da ordem de 10 a 20 

Tesla. Atualmente, as infmmações provenientes dos Estados Unidos e da Rússia são 

bastante reservadas, em razão do caráter militru· que reveste essas pesquisas. Mas, de acordo 

com a revista Techno Japan (1994), pesquisadores japoneses da STANRIM (Science and 

Technology Agency's National Research Institute for Metais) conseguiram desenvolver 

bobinas supercondutoras, à base de óxido de bismuto, com densidade de campo magnético 

de 21,8 Testa (maior valor conseguido no mundo), abrindo excelente perspectiva para 

aplicação em propulsão eletromagnética. A Shipbuilding Promotion Center of Japan 

anunciou a construção de um navio de 60 toneladas de deslocamento e 18 metros de 

comprimento, que pode funcionar inclusive como submarino, de propulsão eletromagnética, 

usando bobinas supercondutoras de alta performance e que pode navegar a velocidade de 

até 100 nós (Revista Technocrat, 1985). 



Figura 14 - Concepção futwistica de um navio por propulsão eletromagnética 

(Fonte: Revista TTMJ, 1994) 
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Em 1865, no clássico de ficção científica DA TERRA À LUA, o francês Júlio Veme 

escolheu um enonne canhão cravado no solo como um meio de propulsão do projétil 

tTipulado destinado a conquistar o satélite. Um século depois, a viagem tomou-se realidade, 

mas por meio de poderosos foguetes. Entretanto, o escritor não estava de todo ell'ado ao 

imaginar que canhões poderiam levar coisas ao espaço. 

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) tem desenvolvido muitos 

estudos teóricos nas últimas três décadas sobre propulsão eletromagnética (FAIR et al., 

1988; FAIR et al., 1989). O canhão eletromagnético não enfrenta limitações, como por 

exemplo, no canhão tradicional, onde a aceleração do projétil é limitada pela taxa de 
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expansão dos gases que resultam da explosão que, por sua vez, é definida por uma lei fisica 

relacionada com a velocidade do som. Especialistas calculam que pequenos satélites 

poderão ser colocados em órbita com um custo da ordem de 1 O vezes menor do que se 

fossem lançados por foguetes. Simulações feitas em computador com o canhão 

eletromagnético atestam que poderiam ser lançados artefatos de até 500 kg, que seriam 

usados, por exemplo, no reabastecimento de futuras estações orbitais permanentes. MARK 

(1989) destaca que a propulsão eletromagnética seria um excelente sistema para impulsionar 

artefatos ou naves espaciais no espaço, uma vez alcançada a órbita tenestre, por exemplo, 

de uma órbita para outra, ou de uma órbita para a superficie lunar e vice-versa. 

Para aplicações em propulsão de projéteis para hipervelocidades (até 20 km/s), 

LAITHW AITE (1995) destaca que o motor de indução tubular deverá ser a alternativa mais 

viável em razão de algumas vantagens em relação aos outros tipos de motores lineares. 

Mas são nas aplicações do motor linear para o transporte de passageiros que se têm tomado 

uma realidade cada vez mais promissora. Atualmente, a tecnologia do motor de indução 

linear já é utilizada nos metrôs de diversos países, um sistema de transporte que é 

considerado de baixa velocidade (<100 km/h) e que exige alta confiabilidade e segurança 

total. 

A concepção operacional do metrô costuma ser de alta densidade de tráfego para as linhas 

troncos principais que passam por regiões de alta concentração mbana e de média densidade 

de tráfego para as linhas auxiliares e de interligação. Já os sistemas de transporte de alta 

velocidade(> 100 km/h) são utilizados para longas distâncias, ligando metrópoles. 

Não há dúvida que trens com levitação magnética de alta velocidade propulsionados por 

motor linear síncrono ligarão as grandes cidades no futw·o. Distâncias como São Paulo a Rio 
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de Janeiro poderão ser cobertas em pouco mais de 1 hora de viagem, competindo com o 

avião da ponte aérea. Caso seja aproveitado o leito de uma linha férrea convencional já 

existente como a RFFSA entre São Paulo e Rio de Janeiro, há a vantagem adicional de os 

passageiros poderem descer diretamente nos centros dessas cidades. 

De acordo com o Eng. Peter Alouche1 do METRÔ/SP, a possibilidade de implantação da 

tecnologia do motor linear nas próximas linhas a serem consbuídas em São Paulo são muito 

grandes. Deve-se destacar que a caracteristica do metrô de São Paulo é de alta densidade de 

u·áfego, tanto nas linhas atuais (Norte-Sul, Paraíso-Clinicas e Leste-Oeste) como nas linhas 

projetadas (Luz-V. Sônia, Capão Redondo-Sta. Cruz). Ainda não está claro se essa 

tecnologia vai ser aplicada em linhas de alta ou média densidade de tráfego. 

Pesquisas realizadas na Alemanha e Japão demonstraram que os veículos com levitação 

magnética e propulsionados por motores lineares síncronos são uma ótima solução para os 

problemas de transporte moderno nas grandes metrópoles. 

UHER ( 1989) da Universidade de Camegie Mellon - Pittsbmgh, em um estudo feito sobre 

as necessidades futuras de transporte em grandes cidades, destaca que um sistema de 

transporte por levitação magnética será dominante nas próximas décadas, onde a densidade 

de tráfego não seja pesada, por ser um veículo leve de alta eficiência, de grande 

flexibilidade e provocar um mínimo de pertubação fisico-ambiental. O sistema será usado 

principalmente como um meio de ligação entre aeroportos/centros urbanos e 

perifetialcentros urbanos 

1 - Informações dadas no Seminário Sobre Tecnologia Ferroviária realizada no IPT em 

novembro/1993. 
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A Figura 15 ilustra a concepção futurística de um trem de passagetros com levitação 

magnética mun centro u 

rbano 

Tl 
' 

Figma 15- Concepção de tml trem com levitação magnética. 
(Fonte: Catálogo da AEG, 1992) 

O transporte de passageiros em alta velocidade por levitação magnética ainda é um sistema 

relativamente caro, quando comparado com mn sistema convencional tipo TGV francês ou 

Shinkansen japonês, da ordem de duas a três vezes. Isto levou o prof. Eastham da 

Universidade de Queens a afumar que o MAGLEV canadense de alta velocidade "só será 

economicamente viável para o Canadá, a prutir do ano 2000" (HOPE, 1984). No entanto, 

vários países estudrun a possibilidade de implantru· o sistema TRANSRAPID alemão com 
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levitação eletromagnética, tais como: Estados Unidos da América, no trecho Los Angeles

Las Vegas (450 km); Emopa, no trecho Paris-Frankftu1 (515 km); Arábia Saudita, no trecho 

Jeddah-Mecca-Riyadh (1420 km); Austrália, no trecho Melbourne-Sydney (810 km); 

Coréia, no trecho Seoul-Pusan (500 km); Taiwan, no trecho Taipei-Kaoshm (380 km). 

Para o transporte urbano de passageiros, ainda não está bem claro o tipo de concepção de 

motor linear que será predominante no futuro. De qualquer forma, pelo que se percebe, a 

tendência é utilizar um veículo com sistema de levitação magnética com motor síncrono 

linear, estator longo na via e ímãs permanentes no veículo para transporte em média e baixa 

densidade de tráfego e um veículo com sistema de motores de indução lineares, estator 

curto no veículo e placa de reação na via, com rodas normais em vias convencionais para 

transporte de alta densidade de tráfego. Desde 1994, o metrô de Tóquio-Japão opera com 

um trem acionado por motor de indução linear com característica de alta densidade de 

tráfego. 

Muitas das aplicações em evidência ainda estão na fase experimental ou em escala piloto, 

mas o tratamento dado pelos pesquisadores do mundo todo nas três últimas décadas, 

conforme atestam as centenas de artigos publicados nas revistas especializadas, além de 

livros em fase de publicação, prevê um futuro muito promissor nas vátias aplicações 

sugeridas para máquinas lineares. 

2. 6 Considerações Finais 

A idéia básica deste capítulo foi mostrar os diferentes estágios de desenvolvimento 

ocorridos com o motor linear nos mais diversos campos de aplicação. Foi dado um enfoque 

especial na aplicação em transporte de passageiTos. Esse interesse se deve, além de ser o 
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tema principal da disset1ação, pelo fato de o autor trabalhar na área de tração elétrica. 

Assim, foi possível acompanhar passo a passo, desde os primórdios até os tempos mais 

recentes, o que houve de mais impm1ante, em termos de desenvolvimento e progressos 

oconidos na aplicação de motores lineares, além da tração elétrica, mas também nos setores 

industriais, aero-espaciais, navais etc. Feito isso, é possível vislumbrar wn panorama geral 

das tendências tecnológicas atuais no mundo e saber um pouco dos principais motivos pelos 

quais o motor linear está novamente em evidência, depois de décadas de abandono. 

O volume de trabalhos publicados sobre motores lineares em revistas especializadas, todos 

os meses, nos últimos tempos é muito grande. Sempre aparecem novidades, principalmente 

sobre novas aplicações. Isto mostra que a cada dia amplia-se o campo de pesquisa na área de 

motores lineares, a níveis nunca imaginados. O cenário do futuro apresentado neste 

trabalho, mostra a tendência de um domínio sem precedentes dessa tecnologia nas mais 

diversas aplicações. 

No Brasil foi visto que o campo de pesquisa e desenvolvimento de motores lineares ainda é 

bastante restrito. Praticamente está _limitado aos meios universitários. Espera-se, no minimo, 

que o interesse despertado nos meios acadêmicos continue a encorajar novos trabalhos. Foi 

visto que o projeto de alguns tipos de motores lineares pode ser facilmente assimilado pela 

indústria nacional. 
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CAPÍTUL03 

MOTOR LINEAR NA TRAÇÃO ELÉTRICA: PRINCIPAIS 

TÉCNICAS E CONCEPÇÕES UTILIZADAS 

3 .1 Considerações Iniciais 

Desde o começo deste século, a possibilidade de aplicação de motores lineares para 

tracionar veículos de passageiros vem sendo discutida por vários especialistas. Zehden foi 

um dos precursores, chegando a projetar, em 1905, um sistema de transporte de passageiros 

por motores lineares nos moldes atuais. Mas somente a partir da década de 70 é que foram 

concretizados alguns projetos importantes para transporte público, principalmente para 

pequenas distâncias. Em vários países, essa tecnologia está sendo aplicada no sistema VL T 

(Veículo Leve de Transp01te) e para o metrô de média capacidade de n·âfego, onde a 

velocidade máxima pode alcançar I 00 km/h e o grau de confiabilidade e de segurança do 

sistema deve ser bastante elevado. 

Para o caso de veículos de alta velocidade, acima de 200 km/h, existem várias concepções 

de motores lineares que estão, atualmente, sendo objetos de pesquisas em vários países e 

apresentam algumas particularidades que não serão discutidas aqui. A concepção utilizada 

para esse tipo de veículo é para n·ansporte de passageiros de longa distância. 
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3.2 Vantagens e Desvantagens do Motor Linear na Tração Elétrica 

Em muitas das aplicações discutidas no capítulo anterior, as vantagens do sistema de 

acionamento por motor linear em relação ao convencional são decisivas. Neste tópico, 

procrna-se analisar as vantagens e as desvantagens do motor linear para aplicação em 

sistemas de transportes de passageiros. 

Existem vários fatores que permitem justificar o emprego de motores lineares em relação 

aos motores rotativos, na aplicação em tração elétrica de veículos. 

O interesse na aplicação dos motores lineares ao transporte rnbano de passageiros decorre 

basicamente da perspectiva de se conseguirem reduções significativas nos custos de 

implantação em relação ao sistema convencional. No caso do trem magnético com levitação 

para aplicações em baixas velocidades, há a vantagem adicional de não apresentar poluição 

sonora. 

A economia de investimento devida à aplicação de motores lineares se explica por duas 

razões principais. Em primeiro lugar, porque o esforço de tração não varia com as condições 

da superficie de contato roda-trilho; em segundo lugar, a altrna do conjunto truque-roda 

pode ser sensivelmente reduzida. Em consequência, a área da secção a ser escavada, em 

túneis, se reduz bastante quando comparada com as soluções convencionais. Estudos 

realizados por pesquisadores japoneses indicam uma redução no diâmetro dos túneis em 

cerca de 25% e cerca de 50% no volume de escavação (Catálogo da Japan Railway 

Infonnation, 1991 ). 
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A Figura 16 ilustra a comparação feita com as secções dos túneis do metrô de Osaka entre o 

sistema convencional de média capacidade de tráfego com sistema de motor linear. Os 

limites mínimos de curvatura também podem ser reduzidos de 100 metros para 50 metros. 

Sistema com MIL 

500 _.H...,...__ 430 o ----:---+ 

1+-r..:.;__-5300 ------+-+1 

(a) Motor Linear 

--+ - 1- - - 5700 ---+1-+
l+----- 6800 ---+I 

(b) Metrô Convencional 

Figura 16 - Comparação da Seção de Túneis 

No sistema convencional, todo o esforço trativo é transmitido pelo contato mecânico entre 

as rodas e o trilho . Esta área de contato denominada "Elipse de Hertz", provocada pela 

deformação das duas partes, é que vai manter, através do coeficiente de atrito, a capacidade 

do trem de desenvolver a partida. Assim, dado o peso normal (P n) entre as rodas e o trilho, 

pode-se dizer que a capacidade de tração do trem será dada por (TOLEDO et al., 1988): 

(3.1) 
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Em geral, o coeficiente de atrito é um fator que depende muito das condições da via 

pennanente (trilho sêco, úmido, com óleo etc.) e das influências do veículo motor 

(oscilações da suspensão, inércia das massas girantes, efeito "cabragem"2
, variação do 

conjugado motor etc.). 

Por outro lado, uma das fonnas de relacionar o coeficiente de atrito "f~" com a velocidade 

"v" do veículo dada em (km!h) é através da equação de Parodi (TOLEDO et al., 1988) 

f~ = 0,22/(1 + O,Ol.v) (3.2) 

Analisando as equações (3.1) e (3.2) verifica-se uma certa limitação técnica do sistema 

convencional. Quanto maior a velocidade, menor o coeficiente de atrito, limitando o esforço 

trativo desenvolvido nas rodas, propiciando a perda de aderência do trem. 

Há um outro aspecto importante na tração convencional que são os esforços de resistência 

específica (rn) ao movimento do veículo. Admitindo um trecho reto e plano, a força de 

resistência específica ao movimento do veículo em fimção do peso pode ser dada pela 

equação clássica de Davis Jr (TOLEDO et al., 1988): 

(3.3) 

2 - O efeito "cabragem" é a ocorrência de patinação dos eixos dianteiros de um trem tracionado 

por locomotivas diesel-elétricas, devido a tendência de alívio dos mesmos durante a partida. Num 

vele/o elétrico tipo metrô, essa influência é pouca acentuada. 



onde: a 1 = 0,65 + 13,15/Pn 

<1..2 = 0,028 

a 3 = 0,0046 S/(n.Pn) 
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Na equação (3.3) a parcela (a1) refere-se ao atrito de rolamento e mancais dos rodeiros, a 

parcela ( a 2) refere-se ao atrito dos frisos das rodas com o trilho e finalmente a parcela ( a3) é 

devido ao atrito aerodinâmico de deslocamento do veículo. Para os trens de alta velocidade a 

influência dos túneis é uma parcela significativa na equação (3.3). Segundo SAIJO (1976), 

as resistências aerodinâmicas podem aumentar em cerca de 75%, dependendo do 

comprimento dos túneis. 

A potência mecânica (P) requerida para tracionar veículos no sistema convencional (Figma 

17a) é em função do esforço de tração tangencial específico desenvolvido nas rodas (Ft) e 

da velocidade (v), dada pela equação (3.4). 

(3 .4) 

Mas o trem acelera em função da equação 3.5: 

Ft- Frn = (P eql g).at (3.5) 

Na equação (3 .5), Frn é em função de rn, a aceleração total (at) do trem tem duas 

componentes, uma medida por acelerômetro (ac) e outra dada pela influência das rampas(± 

ar). 
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(3 .6) 

No caso da tração ser feita por motor linear, a composição resultará mais leve uma vez que 

não necessita de aderência e, em consequência, a potência específica requerida toma-se bem 

menor que no sistema convencional. Se o sistema de tração por motor linear for 

acompanhado de levitação, então as parcelas (a1) e (a2) da equação (3 .3) tomam-se 

desprezíveis. Nessa análise não foi considerada a resistência magnética associada ao sistema 

de levitação que alguns autores levam em consideração, acrescida à resistência do ar. 

Motor de tração 

Pinhão 

a) Tração convencional b) Tração com tvtl 

Figura 17 - Comparação entre tração convencional e com motor linear 

O esforço de tração no caso de motores de indução lineares (ver Figura 17b) é consequência 

direta de interações eletromagnéticas entre duas partes em que se divide o motor linear: o 

primário ou indutor e o secundário ou induzido. Assim, a energia elétrica é transformada em 

energia mecânica diretamente, sem qualquer mecanismo de redução mecânica. Dessa forma, 

quase não há limitação de rampas ou curvas, sendo limitada pelas condições de conforto dos 
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passageiros, em tomo de 12%, enquanto o sistema convencional a limitação é de 4%. Esses 

fatores levam a possibilidade de traçados de via mais versáteis, podendo acompanhar o 

traçado das principais avenidas de uma metrópole sem grandes problemas de 

desapropriações. Essa concepção pode ser aplicada a linhas auxiliares de pequena e média 

densidade de tráfego (abaixo de 30.000 passageiros phpd). 

A concepção do MIL de indutor cwto pode ser aplicada diretamente numa via convencional, 

necessitando somente da instalação da placa de reação (induzido) entre os trilhos, enquanto 

o indutor fica preso ao veículo. Isto vale tanto para o tipo unilateral como para o bilateral. 

A dissipação de calor se processa de fonna mais rápida em relação ao convencional, pelo 

fato de ter uma geometria mais simples, o que possibilita wna densidade de conente mais 

elevada nos enrolamentos trifásicos, podendo chegar a 10 AJmm2, sem necessidade de um 

sistema de refrigeramento especial. No caso de máquinas convencionais, em algumas 

aplicações, para uma densidade de conente de 6 a 7 AJmm2, necessitam de refrigeração à 

água. Como observam CABRITA et al. (1989), com o desenvolvimento de materiais 

supercondutores à temperaturas próximas a ambiente, a densidade de conente pode chegar a 

400 A/mm2, aumentando sensivelmente o desempenho dos motores lineares. 

Há outras vantagens adicionais do MIL em relação ao convencional como, baixo custo de 

manutenção devido a não existência de partes móveis, robustez e a simplicidade de 

construção dos motores de indução lineares. 

A desvantagem principal do motor de indução linear é o seu baixo rendimento e baixo fator 

de potência (0,6 a 0,7) em relação ao convencional, como é o caso dos metrôs de Tóquio, 

Osaka, Toronto, Vancouver e Detroit. As causas desse baixo rendimento (da ordem de 50 a 

60%) são devidas ao entrefeno relativamente grande (de 1 O a 20 mm no MIL unilateral) 
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Existem técnicas que podem compensar o efeito das extremidades, elevando um pouco o 

rendimento do motor de indução linear. 

Já o motor linear síncrono apresenta um rendimento maior, da ordem de 78 a 83%, e fator 

de potência da ordem de 0,70 a 0,90, como é o caso do M-Bahn alemão. Em compensação, 

a montagem das bobinas na via (primário) é uma operação bastante complicada. Há 

necessidade de verificação constante dos parâmetros da via ( estator, pista, bobinas de 

levitação etc.). Os alemães e os japoneses desenvolveram carros laboratórios especiais que 

trafegam sobre a via, para verificação desses parâmetros (SAIO et ai., 1980; Catálogo da 

Thyssen Henschel, 1992). 

Uma outra desvantagem do motor linear, principalmente para o trem magnético com 

levitação, é a dificuldade de operacionalizar o veículo na mudança de via em casos de 

emergência ou para recolhimento às oficinas de manutenção. SINHA ( 1987) apresenta 

algumas configurações de mudança de via para o trem magnético alemão, mas em geral o 

sistema é bastante complicado, uma vez que implica na descontinuidade fisica do sistema de 

levitação e propulsão. Já no caso de motores de indução linear de indutor curto e placa de 

reação na via, há maior facilidade nesse tipo de operação. 

3.3 Sistema de Levitação Magnética 

As pnmerras experiências com levitação magnética eram movidas por espírito de 

curiosidade e, de acordo com LAITHW AITE ( 1965), as experiências mais sérias 

envolvendo aplicação em transporte de passageiros só apareceram a partir da década de 50. 
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As técnicas utilizadas para levitação magnética são classificadas por ATHERTON e 

EASTHAM (1974) em: 

• Repulsão entre ímãs permanentes montados sob o veículo e sobre a via. Esta técnica é 

pouco adotada por ser bastante instável e devido ao alto custo dos ímãs permanentes. 

• Atração entre eletromagnetos controlados e condutores ferromagnéticos. Esta técnica está 

sendo utilizada em aplicações de transporte de passageiros, tanto de alta velocidade como 

de baixa velocidade, principalmente na Alemanha. 

• Repulsão entre bobinas de corrente alternada com núcleo de ferro e condutores de 

alumínio. Vários países conduziram pesquisas utilizando essa técnica, partindo de 

modelos em escala reduzida. 

• Repulsão entre bobinas de corrente contínua e correntes parasitas induzidas nos 

condutores da via. Na prática são usadas bobinas supercondutoras para manter o 

entreferro elevado. Vários países conduzem experiências com essa técnica, 

ptincipalmente o Japão. 

Para utilização em transporte de passageiros, tanto para alta velocidade como para baixa 

velocidade, muitos autores (THORNTON, 1973; GLATZEL et al., 1980; HOPE, 1984; 

SINHA, 1987; GIERAS, 1994) classificam em duas categorias, levando em consideração a 

concepção utilizada na levitação magnética: tipo repulsão ou eletromagnético ou tipo 

atração ou eletrodinâmico, desde que as duas categorias possam atuar de f01ma combinada 

ou independente com o sistema de propulsão. 
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3.3 .1 Tipo repulsão ou eletrodinâmico 

O sistema eletrodinâmico envolve repulsão entre o veículo e a via. Os sistemas usualmente 

propostos para a propulsão do tipo eletrodinâmico são: MIL, MSL e tmboventilador 

(EASTHAM, 1977). Desses três, a escolha preferencial para propulsão do sistema 

eletrodinâmico é o motor síncrono linear (MSL) que combina levitação e propulsão. O 

veículo carrega, usualmente, bobinas supercondutoras de corrente contínua e na via são 

fixados os condutores não fenomagnéticos (usualmente de alumínio). As interações 

magnéticas entre as bobinas supercondutoras no veículo e correntes parasitas induzidas nos 

condutores de alumínio, provocam a levitação do veículo. Como?. As correntes parasitas 

induzem um campo magnético que, pela lei de Lenz, opõe-se ao campo magnético criado 

pelas bobinas supercondutoras do veículo em movimento. Se o campo magnético induzido 

for menor que o campo magnético das bobinas supercondutoras, então devido a interação 

dos dois campos, será gerada uma força resultante repulsiva sobre as bobinas 

supercondutoras fixadas no veículo, o que permite um entreferro entre o mesmo e a via. 

Segundo SINHA (1987), para baixas velocidades, a força repulsiva é insuficiente para le

vantar as bobinas supercondutoras, necesssitando assim, de rodas auxiliares. Em geral, um 

sistema típico eletrodinâmico costuma levitar a partir de 80 km/h, chamada velocidade 

crítica. As bobinas supercondutoras necessitam de refrigeração à baixíssimas temperaturas 

(geralmente hélio líquido) para manter a densidade de corrente bastante elevada e constante. 

O veículo que está sendo testado em Miyazaki-Japão, usa esse tipo de princípio (ver Figura 

18). 

No caso de propulsão independente com motor de indutor curto ou longo, o sistema de 

levitação pode ser feito entre as bobinas supercondutoras montadas no veículo e wna placa 

não ferromagnética fixada na via. 



via na forma de 
T bipartido 

bobinas de 
levitação 

Figura 18 - Sistema de levitação por repulsão (Myazaki Test Center- Japão) 
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Para demonstrar o princípio de repulsão, supõem-se a Figura 19, onde uma bobina de 

largura (a) e comprimento (b) alimentada por cmTente contínua e movendo-se sobre a placa 

de alwnínio de espessura (d1) com velocidade (vz). A força de repulsão entre a bobina e a 

placa de alumínio com condutividade ( cra) pode ser calculada pela fórmula de Hannakam, 

modificada por Guderjahn et ai. (Equação 3.7) 

Frz = [Jlo(N.i)2f(n.g)] { ~(b/2)2 + g2 + ~(a/2)2 + g2- 2g- [ ~(b/2)2 + (a\2)2 + g2 

- ~ (a/2)2 + g2]. [g2f((a12)2 + g2)]- [ ~ (bf2)2 + (a/2)2 + g2- ~ (b/2)2 + g2] 

• [g2f((bf2)2 + g2)]} .(11(1+k2) (3.7) 
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onde: z foi substituído por g, 

k = 2/(~0.vz.cra.di) se a espessura da placa de alwnínio d 1 < 8 

k = 2/(flo.Vz.cra.8), se a espessura da placa de alumínio d1 > 8 

8 = l/.Vn.f.fl0 .cra- profundidade de penetração equivalente na placa de alumínio 

Obs.: Os dados da fórmula acima referem-se a Figura 19. 
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Figura 19 - Ptincípio de levitação por repulsão 
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3.3 .2 Tipo atração ou eletromagnético 

O sistema eletromagnético envolve atração fenomagnética entre o veículo e a vta. A 

levitação, neste caso, provem da força de atração entre dois corpos magnetizados, um 

eletromagnético e um fenomagnético. Segundo SINHA ( 1987), esse sistema pemrite dispor 

de levitação desde a velocidade nula, ou seja, não necessita de rodas auxiliares. 

O sistema eletromagnético exige um controle com realimentação muito preciso para manter 

a suspensão, uma vez que é inerentemente instável. Para propulsão podem ser usados vários 

tipos de motores lineares de fonna combinada ou independente com o sistema de levitação. 

Segundo SLEMON et ai. (1974) pode-se usar o MIL para propulsão com algwna vantagem, 

Figura 20 - TRANSRAPID 

por princípio de atração visto 

por baixo (Fonte: Catálogo 

da Thyssen-Henschel, 1992) 

já que este não opera satisfatoriamente com o entrefeno 

grande, como no caso eletrodinâmico. Alguns sistemas 

de transpmte de alta velocidade como o TRANSRAPID 

alemão usam para propulsão o MSL. O veículo carrega 

sob o truque os elen:omagnetos com núcleo de feno, 

como se estivesse "abraçando" a via (ver Figtu·a 20). A 

excitação eletromagnética é controlada através de 

sensores e acelerômetros para manter o entrefeno e a via 

a uma distância de 10 a 30 mm. Existem ainda duas 

sapatas magnéticas laterais, uma em cada lado do trem, 

responsáveis pelo seu direcionamento. O sistema de 

controle deve ser preciso para manter o entrefeno 

constante. Na prática é usado um sistema de 

realimentação, controlando as três variáveis: 

deslocamento longitudinal, velocidade e a conente de 

excitação das bobinas. 
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O sistema eletromagnético é adotado pelo M-Bahn alemão e o HSST japonês, utilizados em 

sistemas de transporte de passageiros em baixa velocidade. A Figura 21 ilustra o modelo M

Bahn alemão. 

1 - SUSPENSÃO A AR 
2 - ENROLAMENTOS DO ESTATOR 
3 - DUTOS PARA CABLAGEM 
4 - ÍMÃ PERMANENTE 
5 - SUSPENSÃO PRIM~RIA 
6 - RODAS DE GUIA 
7 - RODAS DE APOIO 
8 - RODAS DE APOIO 
9 - COLETORES DE CORRENTE 

10 - ANTENA 

11 - RODAS DE APOIO 
LATERAIS 

Figura 21- Sistema eletromagnético M-Bahn alemão (Fonte: Catálogo da AEG, 1992) 
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O sistema de levitação por atração usando um MIL unilateral mereceu um estudo por parte 

de BARROWS (1980). Neste estudo foi feita uma comparação de desempenho entre o 

sistema combinado levitação/propulsão e o sistema independente de propulsão e levitação. 

A comparação foi estabelecida entre um sistema combinado de levitação/propulsão por um 

MIL, unilateral, de indutor curto e placa de reação, com um sistema independente de 

propulsão por MIL, unilateral, indutor curto e placa de reação, e levitação por bobinas de 

corrente contínua. BARROWS (1980) conclui que o sistema combinado tem melhor 

desempenho quando a configuração utilizada mantém o veículo atraído por um MIL 

colocado debaixo da via; já no caso onde o veículo utiliza o MIL em cima da via, com a 

placa de reação presa entre os trilhos da via, o sistema separado é o preferido. 

Para demonstrar o princípio de atração, supõe-se a Figura 22, onde a bobina alimentada por 

uma fonte de corrente com sistema de realimentação exerce uma força de atração sobre um 

peso de massa (m). 
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Figura 22 - Princípio de levitação por atração 
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De acordo com GIERAS (1994) e SINHA (1987) a força de atração entre a bobina e o peso, 

calculada através da teoria de circuito magnético é dada por: 

(3.8) 

Obs. Os dados da fó1mula acima referem-se a Figura 22. 

3.3 .3 Comparação entre sistema de atração e repulsão 

Vários especialistas, SINHA (1987), THORNTON (1991) e GIERAS (1994) c-onduuziranu 

estudos sobre as principais características do sistema de levitação por atração e repulsão. 

A Tabela 1 apresenta uma comparação de algumas características entre o sistema repulsão e 

atração. 

Comparando os dois sistemas de levitação, conforme pode ser visto na Tabela 1, os dois 

tipos apresentam vantagens e desvantagens. A principal vantagem do tipo atração é o menor 

consumo energético específico pelo peso levitado. O tipo atração requer uma potência de 

levitação muito pequena, da ordem de 1 a 3 kW para levitar cada tonelada do veículo, 

enquanto para o tipo repulsão essa relação é de 10 a 30 kW. 



Tabela 1 - Comparação entre Tipo Atração e Repulsão (Supercondutor) 

(Fonte: Tabela 3.2, p. 47; SINHA, 1987) 

Características Principais Tipo Atração Tipo Repulsão 

Entrefen·o 1 a 3 em 10 a 30 em 

Quantidade de material 50-100 kg/m 50-150 kg/m 

( estrutma da via) (aço) (alumínio) 

Potência consumida 1-3 W/kg 10-30 W/kg 

pelo peso levitado 

Disponibilidade da Dispmúvel para Disponível 

força de levitação velocidade zero veloc.> 80 km/h 

Estabilidade vertical Instável: exige Estável 

Controle realimentado 

Controle lateral Obtido através de Configmação 

bobinas laterais via bipartida 

Tipo de propulsão a) Sistema combinado a) Sistema combinado 

propulsão/levitação levitação/propulsão 
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c/ motor indutor longo 

b) Independente b) Independente 

motor indutor curto motor indutor curto 

ou indutor longo ou indutor longo 

Tipo de utilização a) Baixa velocidade Alta velocidade 

b) Alta velocidade (> 300 km/h) 

(> 300 km/h) 
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A principal desvantagem do tipo atração é a necessidade de manter um entreferro estreito. 

Este problema pode aumentar com a utilização de bobinas com núcleo de ferro com 

condutores normais (ferro ou alumínio) em vez de supercondutores. 

Segundo THORNTON (1991 ), nenhum sistema de levitação que requeira magnetos com 

condutores normais pode operar satisfatoriamente com entreferro maior que 1 O em. Caso 

contrário, a potência consmnida poderia se tomar excessiva ou então o custo da via e 

material rodante seria muito elevado. 

O sistema atrativo é instável e exige um controle de realimentação eficiente da corrente nas 

bobinas magnéticas. THORNTON (1991) analisa que sem um controle efetivo da corrente 

nas bobinas com condutores normais, a força atrativa aumentaria consideravelmente, 

fazendo com que diminua ainda mais o entreferro, até se fechar completamente. 

THORNTON (1991) afirma que uma alternativa para o tipo atrativo funcionar com um 

entreferro maior, seria a de usar bobinas supercondutoras, mas como estas operam 

essencialmente com cmTente constante, seria difícil manter um entreferro estável. 

Em contraste, o sistema repulsivo é inerentemente estável. A corrente induzida no 

secundário (via) amnenta com a diminuição do entreferro, aumentando a força repulsiva e 

provendo assim uma levitação estável ao veículo. Como não há incoveniente em manter o 

campo magnético constante no veículo, podem ser usadas bobinas supercondutoras, tendo 

um entreferro maior. Como resultado, o sistema repulsivo não requer uma manutenção 

constante e um alinhamento perfeito da via ( embobinamento) como no sistema atrativo. 

THORNTON (1991) adianta que o sistema repulsivo apresenta um campo magnético no 

veículo bem maior que no sistema atrativo. Assim, muito esforço e recursos deverão ser 

gastos ainda para o desenvolvimento de dispositivos visando proteger as pessoas do efeito 

do campo magnético excessivo. Acredita-se que para evitar os riscos à saúde dos 
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passageiros, o campo magnético fora e dentro do veículo não deveria ultrapassar o campo 

magnético máximo gerado pela própria Tena. 

3.4 Tipos Usuais de Motores Lineares para Propulsão de Veículos 

Os programas de desenvolvimento de motores lineares para aplicação em propulsão de 

veículos destinados ao transporte urbano de passageiros levado a cabo em diversos países, 

têm-se concentrado basicamente em dois sistemas distintos: motor de indução linear de 

estator curto e motor síncrono de estator longo. 

3.4.1 Motores de indução lineares (MIL) de indutor curto 

A solução com MIL é utilizada com o indutor curto ativo colocado no truque do carro e a 

placa metálica de reação (induzido) presa ao leito da via (Figura 23), com ou sem levitação. 

Existem várias concepções diferentes quanto a configuração geométrica das partes do 

motor, como: campo transversal, campo longitudinal, bilateral, unilateral etc. Não é usual 

utilizar, neste caso, a atração magnética para levitar o veículo e as rodas continuam sendo 

necessárias, não mais para a propulsão, mas apenas para suportar o seu peso. No entanto, há 

exceções como o veículo ROMAG que combina levitação por atração, propulsão e frenagem 

utilizando um MIL unilateral Neste caso, o estator curto foi fixado ao carro e a placa de 

reação tipo gaiola de esquilo, com feno laminado e banas de alumínio, fixada na via 

(ROSS, 1973). 
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Figma 23 - MIL de estator cmto (Fonte: Revista Hitachi Review, 1986) 

3. 4 .1 .1 Configuração do MIL: unilateral ou bilateral 

O MIL pode ser usado nas configurações unilateral ou bilateral'(ver Figura 24). 

Há algumas discussões sobre vantagens e desvantagens em utilizar o MIL nas configurações 

unilateral ou bilateral para aplicação em transporte de passageiros. 

NASAR e BOLDEA (1976) destacam algwnas vantagens operacionais do MIL unilateral 

sobre o bilateral: 



69 

• o controle e as tolerâncias do entrefeno não são tão críticos como no bilateral, 

• simplificação no caso de operação de chaveamento da via, 

• a expansão térmica da placa de reação não oferece sérios problemas, 

• pode ser usado sem problemas para o sistema de levitação; o bilateral não desenvolve 

força de levitação, 

• o bilateral, para manter uma fma placa de reação geralmente não magnética (devido à 

razões elétricas), tem necessidade de um sistema estrutmal muito bem feito. O unilateral 

não tem esse problema, 

• as perdas pelo efeito das bordas no unilateral são menores que no bilateral. 

NASAR e DEL CID JR (1973) destacam que em têrmos de custos, a placa de reação 

(secundário) para o sistema bilateral é da ordem de 40 a 43.000 dólares/milha para um 

primário com altma de 7,5", enquanto que para o unilateral, o custo é da ordem de 25 a 

30.000 dólares/milha para um primário com altura de 7,5" a 15". 

Segundo NASAR e BOLDEA (1976), o MIL bilateral tem sido preferido para utilização em 

sistemas de transporte de alta velocidade, devido melhor desempenho que o unilateral com 

placa de reação não laminada e saturada. Dessa forma cuidados especiais deverão ser 

tomados na modelagem matemática desse sistema. 



A) 
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Figura 24 - Possíveis at1'anjos do MIL 

Secundário 

(placa 
de 

reação) 

b) Bilateral 
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No caso do bilateral, a força normal é minimizada, enquanto que no caso unilateral a 

presença da força nmmal é bastante significativa. Há situações em que a força de atração 

(componente da força normal) .chega a.ser .dez. vezes o _valor da força de _propulsão . .. _. 

Y AMAMURA ( 1978) analisou detalhadamente o caso de MIL unilateral e chegou a 

conclusão que o seu desempenho é exatamente o mesmo do MIL bilateral, quando a placa 

de reação é laminada e não saturada. 
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3.4.1 .2 Confonnação física da placa de reação 

Tanto no caso unilateral como no bilateral, a placa de reação possui vários ao-anJOS, 

conforme mostram as Figuras 25 e 26. A conformação física da placa de reação influi no 

desempenho do MIL. 

No caso unilateral, o an·anjo mais comum, ver a Figura 25a, é o de utilizar uma chapa de 

material não fen-omagnético (comumente alumínio) presa à chapa de feno. Para reduzir a 

influência das bordas, a secção da capa do material não fen-omagnético costuma ser maior 

que a secção do feno. Há possibildade de utilizar feno laminado com barras de alumínio do 

tipo gaiola (ladder). 

a) 
c} Primáro 

( 
/Primário 

~ J 
f AFie __ :: ___ d-

Primário 
b) ~ I :; I AI 

I ~ ':(t-Fe 

Figura 25 - Configuração da Placa de Reação - MIL Unilateral 
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No caso bilateral (Figura 26), o arranjo (a) é o mais comwnente utilizado, onde a altura h1 é 

determinada pelo comprimento dos tenninais dos emolamentos do ptimário. Segundo 

LAITHW AITE (1975), os reforços estruturais necessários para manter a fma placa de 

reação na posição vertical podem encarecer o sistema. Os arranjos (b ), (c) e ( d) são 

eletricamente unilaterais. A altura h2 pode ser bastante reduzida, até wna distância 

suficiente para manter o veiculo nwna posição segura, permitindo reduzir a altura da placa 

de reação. O aiTanjo ( d) é utilizado para veículos suspensos e apresenta a vantagem de 

proteção contra as intempéries, principalmente onde existe neve. 

A 

Figura 26 - Configuração da Placa de 

Reação - MIL Bilateral 
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Uma série de requisitos devem ser seguidos durante o projetá e montagem da placa de 

reação na via, uma vez que é a parte do MIL que sofre as intempéries. ·A elevação de 

temperatura da placa de reação é um dos problemas mais importantes na operação do MIL. 

SEZAI et ai. ( 1983) chegaram a fonnular a equação de equilíbrio ténnico pelo método de 

diferenças fmitas na placa de reação. Os resultados da simulação de um trem com dois MIL, 

força propulsora de 20,6 kN/carro, configuração bilateral, "headway" de dois minutos, 

mostraram que a temperatura na ·superfície da placa de reação próxima a platafonna da 

estação pode alcançar 136 °C. 

W ALLACE (1984) estudou várias configurações de materiais empregados na construção da 

placa de reação, entre eles: sólido ferromagnético, sólido ferromagnético com placa de 

alumínio extrudado, aço laminado com capa de alumínio extrudado, aço laminado com 

condutores de alwnínio tipo gaiola, e concluiu que a melhor configuração, considerando 

uma análise técnico-econômica, é a do aço laminado com capa de alumínio extrudado. 

IW AM OTO et ai. (1981) dividiram o estudo da placa de reação em duas categorias: 

operação em baixa velocidade e operação em alta velocidade. Em baixa velocidade, as 

experiências mostraram que a força de propulsão do MIL usando placa de reação com ferro 

laminado é de 20 a 40% maior que o ferro sólido. Isto é explicado pela saturação magnética 

do secundário sólido, que é o problema essencial para o desempenho do MIL unilateral 

A Figura 27 mostra as curvas de esforço de propulsão por kVA de entrada em função da 

velocidade, levantadas por IW AMOTO et aL (1981) em bancada de ensaios com MIL 

unilateral. Já para operação em alta velocidade, a influência é bem menor sobre o esforço de 

propulsão, independente da placa de reação ser laminada ou não. 
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OPERAÇÃO EM BAIXA VELOCIDADE 

a) MIL de 4 polos, 50 Hz, 200 V 

b) MIL de 4 pios, 50 Hz, 100 V 

c) MIL de 2 polos, 25 Hz, 100 V 

ResuHados experimentais 

- -- ····---- Resultados teóricos 

Figura 27- Curvas de Força de Propulsão x Velocidade para Secundário Laminado e 
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não Laminado. Operação em baixa velocidade.(Fonte: Iwamoto et al., 1981) 
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Em outro estudo, IW AMOTO et al. (1973) demonstraram que a força de propulsão aumenta 

com a diminuição da conduti.vidade elétrica da placa de reação, conforme a Figura 28. Isto é 

explicado pelo fato de quanto mais baixa a condutividade da placa de reação, melhor o grau 

· de penetração do fluxo magnético na mesma. 

F 
Fmax 

v 

Figura 28 - Curvas de Força de propulsão x escorregamento em função da variação da 

condutividade da placa de reação. (Fonte: Gieras, 1994) 

Segundo GIERAS ( 1994) a placa de reação em forma de gaiola proporciona um 

desempenho superior ao MIL, que a de dupla camada (ferro e alumínio). As razões são 

simples de serem entendidas. Uma delas é que como o entreferro pode ser bem menor no 

caso do tipo gaiola, a corrente de magnetização pode ser reduzida ao mínimo, diminuindo a 

potência aparente da fonte de alimentação e aumentando o fator de potência. No entanto, 

traz uma desvantagem: o elevado custo de fabricação. Por esse motivo é comumente 

1 empregada nas aplicações de curtas distâncias, como por exemplo, nos carros de impressora 

e máquinas ferramentas. EASTHAM e KATZ (1980) fizeram um interessante estudo sobre o 

desempenho do MIL com placa de reação tipo gaiola. 
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3.4.1.3 Força nonnal 

A força nonnal é um fenômeno que ocone de fonna acentuada no MIL unilateral e de fonna 

quase nula no MIL bilateral, que tem componentes atrativa e repulsiva. No caso de MIL 

unilateral, ela pode ter uma componente excessivamente atrativa. 

Em muitos casos a força nonnal com componente excessivamente atrativa pode ser até 

desejável, porque aumenta a força de aderência do veículo em rampas acentuadas. GIERAS 

(1994) afmna que uma força atrativa excessiva diminui o desempenho do MIL. Em estudo 

realizado por NONAKA ( 1988) com um MIL unilateral e placa de reação na via, uma força 

de atração excessiva pode provocar um aumento adicional de mído entre contato roda-trilho. 

Há várias técnicas utilizadas para minimizar a força nonnal, reduzindo a força de atração ou 

aumentando a força de repulsão. 

GIERAS (1994) recomenda as seguintes medidas para reduzir a força de atração: entrefeno 

maior, frequência de entrada elevada, baixo valor de densidade de fluxo no entrefeno e alto 

esconegamento (>0,5), e para aumentar a força de repulsão: alta condutividade da placa de 

reação, secundátio tipo gaiola e placa de alumínio muito fina. Por outro lado, algumas 

dessas medidas podem reduzir o desempenho do MIL. 

A força nonnal produzida no MIL aparece em função da velocidade do induzido e do 

entrefeno e pode ser de atração ou repulsão. É comum acontecer a reversão de sinal, a força 

repulsiva no estado estacionário pode tomar-se força atrativa quando o motor acelera. 

KRA TZ ( 1979) demonstrou com resultados experimentais que a força notmal varia também 

com o número de polos do motor. 



·1 ·1· 

2·5 

-7.5 

-10.0 

FORÇA NORMAL 
(NJ 

r. - Resultado e:xpertmental, 88.8 Hz 

ESCORREGAMENTO 
(s) 

B -Resultado teórico, modelo unidimensional c/ fator de Russel 
88.8 Hz 

c - resultado experimental, 20.5 Hz 

o - Resultado teórico, modelo unidimensional c/ fator de Russel 
20.5Hz 

Figura 29 -Força nonnal x velocidade (Fonte: Freeman e Lowther, 1983) 
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FREEMAN e LOWTHER (1973) estudaram o comportamento da força normal em um MIL, 

unilateral, indutor curto e placa de reação. Os resultados força nonnal em função de 

velocidade foram levantados em uma bancada de ensaios tipo disco (ver Figura 29). A força 

normal vai caindo com o aumento da velocidade, e no ponto próximo à velocidade síncrona, 
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começa a subir até o máximo pennitido pela velocidade. FREEMAN e LOWTHER ( 1973) 

observaram vibrações excessivas no indutor curto montado no cano, devido às forças 

nonnats. 

Estrutura da ponte 
rolante 

• • - +-----+- Estrutura de sustentação da 
ponte rolonte 

•+----ii-- tt-- Secundário do motor linear 

Figura 30- Disposição de uma ponte rolante usando MIL (Fonte: Sadler et al, 1971) 

SADLER e DA VEY (1971) demonstraram, a partir de resultados práticos, que a força de 

atração produzida no MIL, entre o indutor e a placa de reação, varia com o entrefeno e na 

velocidade de O, 7 a 1,5 m/s, pode chegar a 1 O vezes a força de propulsão. SADLER e 
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DA VEY (1971) desenvolveram um projeto onde a força de atração produzida pelo MIL é 

usada com vantagem para operar uma ponte rolante. Nesse caso, a própria força de atração 

pode ser usada para reduzir uma parcela do peso total da ponte rolante (ver Figura 30). Uma 

ponte com peso total de 20 toneladas requer dois MIL de 1300 N de força propulsora em 

cada ponta da mesma para ser deslocada. 

No sistema MIL, os conversores (inversores de frequência e tensão variável) são montados 

no veículo e a alimentação trifásica é feita por coletores existentes ao longo da via. 

Atualmente o MIL unilateral, indutor ativo móvel, com placa de reação na via, alimentado 

por um inversor de frequência variável é o sistema mais utilizado em vários países. Esse tipo 

de propulsão é utilizado nos metrôs de Toronto, Vancouver, Montreal, Tóquio, Osaka e em 

ligações locais de média densidade de u·áfego. 

Uma aplicação interessante mencionada por BOLDEA e NASAR (1976) é a utilização do 

motor linear de corrente contínua, indutor curto ativo, como freio dinâmico de trens. Neste 

caso, o indutor (primário) é fixado sob o truque do veículo e o trilho convencional atua 

como secundário (ver Figura 31). BOLDEA e NASAR (1976) calcularam o esforço frenante 

x velocidade desenvolvido nos trilhos utilizando as equações de Maxwell, decompondo a 

f.m.m.(força magnetomotriz) do primário em série de Fourier e comparando com os dados 

experimentais obtidos num protótipo em escala reduzida. Os resultados comparativos foram 

bastantes aproximados. 

Na mesma linha de pesquisa, BLAND e FREEMAN (1978) usaram um modelo escalar de 

um par de solenóides e wn núcleo de ferro para analisar as características do freio dinâmico 

de um motor linear de corrente contínua em tamanho real. Os parâmetros de esforço 

frenante x velocidade do motor linear em tamanho real foram comparados com os dados 

experimentais de um motor linear tipo roda de 2 metros de diâmetro e os resultados 

mostraram um erro máximo de 5%. 



Trilho comum 

Figura 3 1 - Motor linear de 
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3.4.2 Motores síncronos lineares (MSL) de estator longo 
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Trilho comum 

A concepção do estator "longo montado sobre o leito fenoviário tem tido preferência para 

propulsão por MSL; ou seja, os enrolamentos trifásicos do MSL que geram a força de 

propulsão proporcionada pelo inversor de frequência ficam embutidos na própria via, 

enquanto as bobinas com núcleo de ferro ou ímãs ficam sob o veículo. A propulsão por 

MSL está intrinsicamente associada à levitação de forma combinada ou independente. Na 

forma combinada, o próprio MSL é usado para levitar e propulsionar ao mesmo tempo, 

enquanto na forma independente, o MSL é usado para propulsionar o veículo e além disso 

são usadas bobinas para levitá-lo. No MSL convencional, o enrolamento de campo é 

colocado sob o veículo e a bobina de annadma montada sobre a via na posição vertical ou 

horizontal. O enrolamento do campo exerce uma força de levitação no veículo, quando as 
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bobinas de campo e armadura, colocadas paralelamente, se deslocam uma em relação a 

outra (ver Figura 32). Basicamente, há três tipos de excitação: bobinas convencionais com 

núcleo de feno, ímãs permanentes e bobinas supercondutoras com núcleo a ar. 

Chapas de aluminio 
p/ levitação 

Enrolamentos do 
estator do MSl 

Bobinas de 
levitação 

Bobinas do MSL 
Veículo 

Figura 32 - Configuração do MSL convencional 

Experiências feitas por BURKE et al. (1974) comprovaram que a utilização de bobinas 

supercondutoras em MSL, devido ao campo magnético intenso, apresenta perdas 

relativamente grandes provocadas pelas conentes parasitas, nas estruturas da via e 

enrolamentos de annadura. Uma forma de minimizar esse problema é segmentando os 

circuitos de via, isolando uma da outra, alimentando cada circuito por um inversor de 

frequência. BURKE et al. (1974) concluíram que o campo magnético é mais intenso na 

região central da via e assim, os reforços estruturais da via devem ser fixados onde o campo 

magnético não seja muito intenso. 
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FUKUMOTO et al. (1993) analisaram as correntes parasitas produzidas por bobinas 

supercondutoras em veículos magneticamente levitados, usando o método de elementos 

finitos. Neste estudo, FUKUMOTO et al. (1993) chegaram a uma solução satisfatória para 

minimizar os problemas de evaporação do hélio líquido, utilizado como refrigeração das 

bobinas supercondutoras, devido as conentes parasitas. 

Figura 33 - MSL - Homopolar 

Topologicamente, há dois tipos de motores síncronos: homopolar e heteropolar (Figuras 33 

e 34). A diferença entre esses dois tipos está na configuração do campo de excitação e na 

direção do fluxo magnético. No sistema homopolar, ambos os enrolamentos de campo e de 

armadura estão localizados no mesmo núcleo (em geral a parte móvel). No sistema 

heteropolar, os enrolamentos de campo estão localizados no veículo e os enrolamentos de 

armadura são fixados na via. 
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Figura 34- MSL - Heteropolar 

EASTHAM (1977) demonstrou, que tanto o sistema homopolar como o sistema heteropolar, 

podem ser de fluxo transversal ou longitudinal. Segundo EASTHAM ( 1977) modelos em 

escala reduzida dos dois tipos utilizando a concepção de fluxo transversal e longitudinal, 

foram construídos na Universidade de Aberdeen-Escócia e na flnna Brush Motors Co. da 

Inglaterra. 

Apesar do carro ter uma estrutura mais leve por não carregar um peso adicional (fonte de 

potência), como no caso do MIL, há dificuldades principalmente para a construção do 

estator na via; essencialmente, este tem sido o grande problema do MSL, dado o custo 
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elevado para a montagem. Existem equipamentos complicados de alta tecnologia, 

desenvolvidos pelo alemães para o TRANSRAPID, especialmente para esse fim. Os carros 

sendo leves, consomem pouca energia e o rendimento é relativamente alto. Esse tipo de 

propulsão proposto para o M-Bahn é usado em algmnas linhas experimentais existentes nas 

cidades de Berlin e Las Vegas. 

3.4.3 Comparação entre o MIL e o MSL 

Da mesma forma que há diferenças entre as máquinas rotativas de indução e síncrona, 

também há diferenças significativas entre o MIL e o MSL. Ambos os sistemas já passaram 

pela fase de protótipos em escala real e estão chegando ao nível das primeiras instalações 

comerctats. 

Um dos trabalhos mais completos sobre as diferenças construtivas e o desempenho entre 

MIL e MSL foi feito por NONDAHL et al. (1980). Nesse estudo foi feita uma comparação 

entre o MIL (unilateral, estator curto, com placa de reação de ferro e alumínio) e MSL 

(homopolar, estator longo, fluxo longitudinal) para potências de 200 kW, 450 kW, 1200 

kW, 2400 kW e 3735 kW, utilizados para tracionar carros de metrôs e locomotivas (ver 

Tabela 2). 

NONDAHL et al. (1980) observam que essa comparação foi feita com base em requisitos 

estabelecidos (por exemplo: comprimento do motor linear) para um determinado veículo. A 

concepção de um tipo de motor para outro pode alterar, dependendo da sua aplicação, 

produzindo resultados diferentes dos encontrados 



Tabela 2 - Comparação entre MIL e MSL 

(Fonte: tabelas 3.1, 3.2 e 3.4; NONDAHL et al, 1980) 
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Dados Motor de 200 kW Motor de 450 kW Motor de 1200 kW 

MSL MIL MSL MIL MSL MIL 

Frequência (Hz) 120,0 120,0 120,0 120,0 240,0 240,0 

Velocidade (km!h) 112,0 112,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Peso do cobre (kg) 384,0 213,0 480,0 370,0 504,0 209,0 

F. de atração (kN) 160,0 15,0 260,0 5,8 690,0 26,0 

Peso Fe/comp.(kg/m) 54,3 32,3 54, l 59,6 254,0 83,5 

Passo Polar (em) 13,0 15,1 27,9 32,7 14,0 15,2 

F. prop./peso (N/kg) 7,20 15,9 6,1 10,5 17,5 54,8 

F. propulsora (kN) 6,37 6,37 6,25 6,25 34,90 34,90 

Entrefeno (em) 1,02 1,02 1,27 1,27 1,27 1,27 

Tensão (kV/fase) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Conente (kA/fase) 0,13 0,48 0,29 0,71 1,56 4,23 

Eficiência(%) 0,85 0,77 0,85 0,72 0,85 0,81 

Fator potência 1,00 0,43 1,00 0,48 1,00 0,39 

Peso do motor (t) 0,88 0,40 1,02 0,59 1,99 0,63 

As diferenças básicas de desempenho mostradas na Tabela 2 são: 

• o MSL apresenta alto fator de potência, 
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• o MSL requer 1/3 de corrente de alimentação do MIL, 

• a força de atração do MSL é muito maior (de 1 O a 44 vezes) que a do MIL, 

• a relação entre a força de propulsão e peso do motor do MIL é de 2 a 3 vezes maior que a 

doMSL, 

• o peso do motor do MSL é de 2 a 3 vezes maior que o do MIL, 

• o peso do cobre utilizado no MSL é de 30 a 140% maior que no MIL. 

Analisando os dados acima, pode-se dizer que o MSL, por ter uma força de atração bem 

maior, apresenta vantagem em relação ao MIL nas utilizações onde haja necessidade de 

levitar um detemúnado peso. Outra vantagem do MSL sobre o MIL é o fato de apresentar 

fator de potência praticamente unitário. As vantagens do MIL residem principalmente na 

simplicidade de construção e pela desnecessidade de sincronizar a frequência de excitação 

com a velocidade do veículo de forma precisa. O peso relativo das duas máquinas varia de 

acordo com a frequência e velocidade. 

De maneira geral, as diferenças quanto a concepção podem ser resumidas na fonte de 

alimentação e efeito de corrente pelicular nas extremidades. 
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3.4.3 .1 Fonte de alimentação 

A velocidade síncrona do campo caminhante produzida pelos enrolamentos trifásicos do 

primário, em ambos os tipos de motores, é proporcional a frequência de alimentação. 

Já o MSL produz forças variáveis no tempo somente quando o induzido estiver na 

velocidade síncrona. Portanto, para acioná-lo, necessariamente o estator precisa ser 

alimentado por um inversor de frequência. 

A fonte de potência para propulsão do MIL é, em geral, montada no veículo; no caso do 

MSL, fica fora do veículo, na própria via. A transferência de potência entre veículo/rede 

aérea, no caso do MIL, feita por anéis deslizantes sobre condutores trifásicos ou pastilhas 

pantográficas sempre traz perdas e, para altas velocidades então, o problema toma-se 

bastante grave. 

3.4 .3 .2 Efeito da corrente pelicular nas extremidades 

No MIL, as correntes peliculares transitórias são induzidas no secundário, na entrada da 

extremidade, o que reduz o fluxo da máquina a zero na entrada. As correntes transitórias 

diminuem quando o induzido se move ao longo da máquina. Assim as correntes peliculares 

são induzidas quando a seção do secundário sai da região excitada (ver Figura 35). O efeito 

dessas correntes peliculares geralmente reduz o desempenho do motor linear. 
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PRIMÁRIO MÓVEL 

SECUNDÁRIO 

Figura 35- Efeito da corrente pelicular nas extremidades 

No caso de MSL, também ocorrem perdas nas extremidades de entrada e saída. Por 

exemplo, se os polos de excitação são feitos de ferro sólido, então as correntes na face polar 

tendem a se dirigir para as bordas do estator. 

Dessa fotma~ as diferenças básicas entre MIL e MSL quanto a esse aspecto reside em: 

• No MIL, o secundário deve ter partes condutoras, uma vez que nelas são induzidas 

correntes· <l_'_ue-genatllJ as· fon~as. Assim~ llã@" é- possnvel mudan :mt.a f<M'ça mdesejável de 

efeito das extremidades sem mudar uma dada força propulsora. 
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• A situação é diferente no caso do MSL. As conentes peliculares não são envolvidas para 

a produção dessas forças. Dessa fonna, é possível minimizar as conentes peliculares de 

borda usando aço laminado na construção dos polos de excitação. 

3. 5 Classificação do Motor Linear Quanto a Interação Magnética no 

Entre ferro 

LAITHW AITE ( 1973) propôs classificar todas as máquinas elétricas (exceto 

transformadores e dispositivos eletrostáticos) em magnética e eletromagnética. A 

classificação foi feita com base nas interações do entreferro, visto como interface entre 

partes móveis e estacionárias. A Figura 36 mostra os possíveis an·anjos em que os diversos 

dispositivos podem constituir um dos lados da interface. 

3. 5 .1 Eletromagnética 

Esta categoria inclui: máquinas de indução, síncronas, de corrente contínua e todas as 

máquinas comutadoras de cmTente alternada. 

A força produzida por uma máquina eletromagnética é proporcional a (B.Jp) por unidade de 

área. O valor máximo do campo de indução (B) é fixado previamente, porém o momento de 

inércia das partes girantes (Jp) aumenta com o tamanho da máquina. As máquinas 

eletromagnéticas têm a relação força/peso tanto maior quanto maior for o seu tamanho. 
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a) Eletromagnéticas b) Magnéticas 

1-;-:;' :;:-:·h>l 
s nl 

1 s n s 1 

Figura 36 - Classificação das Máquinas 

3.5.2 Magnética 

Nesta categoria estão incluídos: motores de relutância~ histerese e todos os arranJOS 

ferromagnéticos. 

Nas máquinas magnéticas a força produzida é proporcional a (82) por unidade de área. Em 

todos os sistemas que empregam materiais ferromagnéticos, o valor máximo de (8) é sempre 

limitado pela saturação. A força produzida por uma máquina magnética aumenta com o 

quadrado do comprimento. A relação força/peso da máquina magnética toma-se tanto maior 

quanto menor for o seu tamanho. 
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3.6 Classificação do Motor Linear Quanto a Distribuição Topológica 

do Fluxo Magnético 

Outra classificação que costuma ser feita é quanto a distribuição topológica do fluxo 

magnético no plano da máquina de indução linear. Historicamente, as primeiras máquinas 

lineares eram de fluxo longitudinal, desde que a configuração foi entendida como o 

"desenrolamento" de uma máquina rotativa convencional em duas partes planas. Scelzo 

(LAITHW AITE, 1977) afinna que o motor de fluxo transversal foi inventado e 

desenvolvido pelo Prof. Laithwaite. 

De acordo com EASTHAM et ai. (1973), antes do desenvolvimento da máquina transversal, 

a técnica utilizada para aplicações em altas velocidades, com o compromisso de manter o 

volume de ferro no secundário em proporções aceitáveis, era aumentando a frequência de 

alimentação. Na máquina de fluxo longitudinal a espessura da placa do secundário aumenta 

com o aumento do passo polar. 

A Figura 37 ilustra bem esse fato, pois quanto maior o passo polar ('t), tanto maior deve ser 

a profundidade do núcleo de ferro ( d), para enlaçar o fluxo magnético 



t 
Primário 
(veículo) 

Qt Alumínio 
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-[ -~~-1 d2 

~ Placa de reação 

Figura 37- Fluxo em Função do Passo Polar (t) e Profundidade (d) 
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Na máquina de fluxo transversal, é possível aumentar o passo polar, sem aumentar a 

espessura do secundário e a relutância do circuito magnético. Portanto, as máquinas de fluxo 

longitudinal requerem maior quantidade de núcleo de fetTo no secundário que as máquinas 

de fluxo transversal. Dessa fonna, as máquinas de fluxo transversal tomam-se extremamente 

vantajosas para aplicações em sistemas de transporte de alta velocidade. 

As Figuras 38 e 39 ilustram as duas categorias existentes de fluxo: longitudinal e 

transversal. O que diferencia uma da outra é a disposição dos emolamentos do estator que 

provoca uma onda caminhante no sentido longitudinal ou transversal ao plano do motor, 

enquanto as cotTentes induzidas sempre circulam no plano da placa de alumínio. 



a) 

correntes 

b) 

Fluxo Transversal 

Figura 38- Topologia do MIL 

a) FLUXO LONGITUDINAL 

Secundário 
(placa de - : 
reação) ----~ 

Primário 

Figura 39 - Máquina de fluxo longitudinal e transversal 
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LAITHW AITE ( 1977) destaca também que o motor de fluxo transversal é mais eficiente 

para um sistema de levitação por repulsão do que o motor de fluxo longitudinal, desde que 

haja menos fluxo magnético de dispersão ao redor dos núcleos de ferro. 

3. 7 Classificação do Motor Linear Quanto a Disposição Geométrica 

entre Primário e Secundário 

Os motores de indução lineares podem ser classificados conforme a disposição geométrica 

do primário e placa de reação, considerando a configuração unilateral e bilateral. A Figma 

40 mostra os principais tipos quanto a disposição geométrica do MIL. 

a) lndutor longo, unilateral 

0--S o o o 0 o.o o o o o I 
V774 

b) lndutor curto, unilateral magnética/elétrica 

c)lndutor curto, bi-magnética, unilateral elétr. 

lã õ õ o i 

d) lndutor curto .. bl-magnética e bi-elétrica 
G-- lõooõ l 
o---( 0 v y 9 I 

Figma 40 - Classificação geométrica do MIL 
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Deve-se observar que se forem considerados outros tipos de motores de indução lineares, 

como: tubular, MHD, em "U" etc., o leque de altemativas toma-se muito grande, conforme 

pode ser vista na classificacão dada por BOLDEA e NASAR ( 1987). 

A configuração geométtica entt·e o primário e o secundário no caso do MSL também pode 

ser classificada em indutor longo (montado sobre a via) e indutor curto (montado sob o 

carro). Mas as alternativas de configuração são menores que as do MIL. 

3. 81 Gonsiderações· Finais 

Com relação a utilização de motores lineares em tração elétrica foi visto que as vantagens 

são decisivas em relação ao sistema convencional que usa máquinas rotativas, considerando 

principalmente o critério de custo-beneficio normalmente adotado. Foi verificado que há 

uma forte tendência em adotar a concepção do MIL, unilateral, indutor curto, secundário 

com placa de reação constituído de ferro e alumínio, em sistema de transporte urbano de 

passageiros de média e alta capacidade, por sua simplicidade e robustez. Enquanto isso, a 

concepção do MSL com levitação magnética e indutor longo, está sendo mais empregada 

em transporte de passageiros de média capacidade, geralmente, em linhas de ligação entre 

aeroporto-cidade e linhas auxiliares em áreas de grande concentração urbana, por sua grande 

versatilidade. 

Foi feita uma análise das diferentes concepções de montagem entre o MIL e o MSL, para 

verificar as vantagens e desvantagens da utilização dos dois sistemas em tranporte mbano de 

passagerros. 
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Por flm, foi feita a análise classificatória das máquinas lineares, quanto a distribuição 

topológica do fluxo magnético, as interações magnéticas no entreferro e quanto a posição 

geométiica entre o secundário e primário. LAITHWAITE (1975) chegou a classificar as 

máquinas lineares quanto a aplicação em três categorias: máquinas de energia, máquinas de 

potência e máquinas de força. Essa classillcação enconu·a analogia nas máquinas rotativas, 

por exemplo, as máquinas homopolares podem ser consideradas como máquinas de energia, 

as máquinas de corrente contínua como as máquinas de potência e as máquinas indutivas 

como as máquinas de força . Hoje em dia, o campo de aplicação das máquinas lineares é 

bastante amplo, por exemplo, o MIL, dependendo da sua concepção, pode ser classificado 

nas três categorias citadas. 
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CAPÍTULO 4 

TEORIA DO MIL 

4.1 Considerações Iniciais 

Daqui para frente, é proposto centrar o assunto no motor de indução linear (MIL) com placa 

de reação, unilateral, que é o tipo de motor linear de maior evidência em te1mos de 

utilização atualmente, para o sistema de transporte urbano de passageiros, em razão das 

vantagens discutidas no item 3.2. Assim, fica de lado, apesar de ser uma linha de pesquisa 

bastante atraente, o motor síncrono linear com levitação, em razão das dificuldades de 

consbução de um protótipo em escala reduzida com um sistema de controle eficiente, por 

falta de recmsos para comprovação dos resultados teóricos. 

A idéia hipotética que se faz normalmente para entender fisicamente o MIL, é cortar 

axialmente o motor de rotação indutivo convencional, transformando as duas peças 

resultantes em formas planas, mantendo o enn·eferro linear e aberto nas pontas. A Figura 41 

apresenta as duas configmações mais usuais de MIL, bilateral e unilateral, com as 

respectivas transformações a partir dos seus homólogos rotativos. O modelo bilateral pode 

ser entendido como a transformação de um motor de indução rotativo de rotor ôco em dois 

indutores planos (primário) e uma placa sólida (secundário); enquanto o unilateral, de um 

motor de indução rotativo de rotor liso em um indutor plano (primário) e uma placa sólida 

(secundálio). 

Dessa forma, muitos pesquisadores adotaram para o estudo de modelamento do MIL 

concepções originárias de máquinas rotativas convencionais. 
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Mas os problemas encontrados na análise do MIL podem ser considerados específicos, que 

não existem nas máquinas rotativas, como o efeito das extremidades. Atualmente alguns 

autores tratam a máquina rotativa como um caso particular de máquinas lineares, dada a 

existência da grande família de máquinas lineares. No caso do MIL, há pelos menos uma 

centena de variantes, de diferentes concepções, conforme visto no capítulo anterior. 

A idéia é apresentar neste capítulo os conceitos básicos sobre o MIL, seus principais 

problemas, as interações entre os parâmetros de desempenho do mesmo. 

y 

UM unilateral 
Primário 

UM bilateral 
Primário 

Z Secundário 

Figura 41 - Obtenção de MIL a prutir do seus Homólogos Rotativos 
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4.2 Princípio de Funcionamento do MIL 

A literatura existente mostra farto material sobre o princípio de funcionamento, principais 

problemas e as interações existentes entre os fenômenos magnéticos que ocorrem no motor 

de indução linear. Inclusive, a nível de trabalhos de pós-graduação no Brasil, pode-se 

considerar bastante o material teórico sobre o assunto. Apesar disso, procmar-se-á analisar 

os principais conceitos existentes referente ao MIL, para melhor situar o desenvolvimento 

desse trabalho. 

Em geral, a teoria eletromagnética aplicada aos motores de indução convencional também 

aplica-se ao MIL. As equações de Maxwell, a lei de Lenz, equações de Lorentz, são 

aplicadas ao MIL mas, há algwnas complicações que serão discutidas a seguir. Novos 

conceitos serão introduzidos para explicar alguns fenômenos que ocorrem no MIL. 

Sob o ponto de vista de constmção, o MIL é bastante simples de compreender. É como se 

fosse uma máquina de indução convencional aberta, transformando tanto o estator 

(primário) como o rotor (secundário) em partes planas, conforme foi visto na Figma 41. Há 

diversas confígmações possíveis quanto a geometria das duas partes planas, confonne já 

visto no item 3.7. 

O que realmente a diferencia da máquina rotativa é o fato de a máquina linear apresentar o 

indutor e o entreferro abertos nas duas extremidades, enquanto nas máquinas rotativas o 

entreferro é fechado~ ou seja, na direção do campo magnético caminhante, apresentam 

circuitos magnéticos e elétricos com comprimentos finitos e devido a esse fato, apresentam 

o fenômeno denominado efeito das extremidades. 
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Para efeito de análise, considera-se o motor de indução linear unilateral da Figura 42, com 

indutor (primário) curto móvel fixado ao cano, e placa de reação constituída de chapas de 

ferro e alumínio montada na via (sectmdário ). A alimentação trifásica nos enrolamentos do 

primário induz um campo magnético caminhante no sentido longitudinal com a velocidade 

síncrona (v s) dada pela expressão ( 4. 1). 

Vs = ro : rJn = 2.n.f:tln = 2.f:t 

Vp 

Primári ~~~~\i;~~~tl. 

corrente 
induz ida 

Figura 42 - Princípio de funcionamento do MIL 

(4.1) 
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O campo induz uma FEM (força eletromotriz) no plano perpendicular na placa de reação, 

que faz circular conentes na placa de alumínio em movimentos circulares. A densidade de 

conente induzida vruia com a espessura do secundário devido ao efeito peliculru·. A 

circulação de corrente tende a provocru· uma reação contrária ao campo longitudinal, 

resultando numa força que movimenta o ptimátio com a velocidade (vp). Além dessa força 

propulsora, há também uma força normal, que pode ter uma resultante repulsiva ou atrativa, 

dependendo da configuração e pru·âmetros do MIL. 

Pela equação ( 4.1) pode-se notar que a velocidade síncrona do MIL varia com a frequência 

(f) e passo polar (t). No caso de uma determinada aplicação do MIL que exija frequência e 

passo polar constantes, a velocidade do MIL pode ser controlada pelo escorregamento (s). O 

escorregamento é defmido como: 

s = (vs- vp)/ Vs ou Vp = Vs.(l - s) (4.2) 

A equação ( 4.2) mostra que para baixas velocidades e esconegamento elevado, a eficiência 

é bastante baixa. Dessa forma, a utilização do MIL como sistema de acionamento em 

frequência constante fica praticamente restrita a aplicações industriais. 

Por analogia às máquinas rotativas, desprezando os efeitos longitudinais de extremidades, 

por enquanto, pode-se escrever que a potência eletromagnética (P e) transmitida pela 

alimentação do primário para o secundário, através do entreferro é dada por (GIERAS, 

1994): 
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(4.3) 

onde Pm é a potência mecânica e M>2 corresponde a perdas no secundário. 

Por outro lado, a potência mecânica pode ser escrita como: 

(4.4) 

onde Ps é a potência de saída e ilPm é a potência relativa a perdas mecânicas por atrito. 

Por outro lado, a força eletromagnética (Fe) e a força de propulsão (Fx) relacionam-se da 

seguinte forma: 

(4.5) 

onde Mm é a força relativa a perdas mecânicas. 

Além da força de propulsão, é desenvolvida também uma força normal (Fn) no secundário 

ferromagnético do MIL, fmmada por uma componente atrativa (Faz) e outra repulsiva (Frz). 

Fn = Faz- Frz (4.6) 

com: 



103 

(4.7) 

A equação (Faz) denota a força de atração entre os núcleos do primário e secundário, 

enquanto (Frz) expressa a força de repulsão provocada pelas correntes parasitas induzidas 

no secundário pelo campo magnético dos enrolamentos do primário. A força de repulsão 

(Frz) resulta da proporcionalidade entre (Fx) e (Broz) e entre (Frz) e (Bmx). 

Dependendo da configuração e da velocidade do MIL, a força nonnal (Fn) pode ter 

características predominantemente atrativa ou repulsiva. 

Das relações entre (4.1), (4.2), (4.3) e (4.4), tem-se: 

Pm = (vplvs}Pe = (I - s).Pe = (1- s) Fe. 2.f:t (4.8) 

A força eletromagnética pode ser expressa em função de escorregamento, desprezando as 

resitências do primário, pela fónnula de Kloss: 

F e = 2 Fmaxl(s/sc + scfs) (4.9) 

onde (se) é o escorregamento ctitico relativa a força máxima (Fmax) desenvolvida no MIL, 

essa força máxima corresponde ao rotor bloqueado de uma máquina rotativa. 



104 

Das equações (4.1), (4.2) e (4.9), pode-se obter a velocidade (vp) em função de (Fe), 

(Fmax), (se), (f) e ('t): 

(4.10) 

A potência ativa de entrada do primário (P a) é dada por: 

(4.11) 

A eficiência ou rendimento ( 11) é dada por: 

( 4.12) 

ou 

(4.13) 

Segundo GIERAS (1994) o produto (11 .coscp) usualmente não ultrapassa o valor de 0,4 para 

o MIL, enquanto para as máquinas rotativas chega a alcançar o valor de 0,8. No estudo 

realizado por LAITHW AITE ( 1981) foi introduzida uma técnica para melhorar o fator de 
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potência do MIL. Os resultados foram comparados com os dados experimentais obtidos na 

bancada de ensaios, sendo que o produto (1'J.COs<p) alcançou 0,6 para a velocidade de 80 

kmlh. 

4.3 Controle de Velocidade do MIL 

A partir das equações ( 4.1) e ( 4.10), observa-se que o controle de velocidade do MIL pode 

ser feito com a variação de três parâmetros: 

• passo polar ('t)~ 

• escorregamento (s)~ 

• frequência de alimentação (f) 

4.3.1 Controle de velocidade por mudança de polos 

O controle de velocidade por mudança de passo polar é feito variando o número de polos, 

usando a técnica de chaveamento das conexões em estrela/triângulo, como é feito 

comwnente nas máquinas de indução rotativas. Outra técnica utilizada que resulta em 

mudança de polos é a de deslocamento de fases, descrita por W1LLIAMS et ai. ( 1964 ). O 

método de mudança de polos implica em alterações discretas de velocidade no motor, mas 
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tem a vantagem de manter sempre wna operação eficiente para essas velocidades. No caso 

de motores . lineares, toma-se mais dificil aplicar essas técnicas diretamente nos 

enrolamentos, devido a natureza não unifmme do fluxo magnético no entrefeno 

(EASTHAM e BALCHIN, 1975). A técnica descrita por EASTHAM e BALCHIN (1975) 

para ser utilizada em motores lineares mostra um an·anjo de duplo enrolamento do primário 

com ligações em paralelo, que permite reduzir o número de contatares necessários para o 

chaveamento. Na prática, isto pode ser feito alterando as conexões de diferentes passos 

polares de dois ou mais enrolamentos independentes no primário do MIL. 

4.3.2 Controle de velocidade por variação do esconegamento 

O escoiTegamento (s) pode ser controlado no MIL, com secundário curto (sólido ou gaiola), 

variando a tensão de entrada (V 1). No caso de secundário emolado, o controle pode ser feito 

variando a tensão de entrada (V 1) e o circuito de resistência do secundário. GIERAS (1994) 

recomenda a escolha da placa de reação com determinada resistência na fase de projeto do 

MIL, já que a mudança do circuito de resistência toma-se às vezes impraticável. 

Segundo GIERAS (1994), o controle de velocidade variando a tensão de entrada não é um 

método muito econôtnico, uma vez que a força de propulsão é proporcional a (V 1)2, sendo 

recomendável somente nas aplicações onde não haja muita variação de torque de partida. 

Uma outra maneira de variar a velocidade angular do MIL descrita por NASAR e BOLDEA 

( 1976) é deslocando radialmente o primário sobre o secundário tipo disco. Para uma 

velocidade (vp) constante, a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio (r) do 

disco. Assim, fechando o raio em direção ao centro do disco, pode-se aumentar a velocidade 

angular do MIL conforme a equação 4.14. 
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(4.14) 

4.3.3 Controle de velocidade pela variação de frequência 

O controle é feito alimentando o MIL com um inversor de frequência variável tipo tensão 

constante ou corrente constante. Este é o sistema de controle mais recomendável para 

controlar a velocidade do MIL, onde há variação de torque como no caso de tração elétrica. 

Há várias estratégias empregadas na concepção do inversor, algumas delas no estágio de 

desenvolvimento. O método será discutido no capítulo 9. 

4.4 O Efeito das Extremidades Longitudinais 

O efeito das extremidades longitudinais sempre foi um problema ctitico, dado a sua 

complexidade em solucionar as equações de campo no entreferro, levando em consideração 

as interações magnéticas e condições de contorno existentes entre primário e secundário. 

Vários autores tentaram solucionar analíticamente ou munericamente, segundo modelos 

unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, quase sempre a partir de simplificações 

para tomá-los menos complicados. Basicamente compreende um conjunto de fenômenos 

que implicam na distorção da distribuição de densidade de fluxo no entrefeno, provocando 

alterações na força de propulsão, na potência e no fator de potência do motor linear. Podem 

ser de natureza estática ou dinâmica. 
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O efeito das extremidades longitudinais estáticas aparece devido à limitação do 

comprimento do primário, como no caso do MIL de indutor curto. Assim, quando tensões 

trifásicas equilibradas são aplicadas no primário podem ocorrer um desbalanceamento de 

correntes nas fases. Mesmo com o primário parado, esse efeito foi detectado. 

O efeito das extremidades longitudinais dinâmicos aparece com o movimento relativo entre 

o primário e o secudário. Basicamente, esse efeito é explicado pela lei de Lenz. O 

movimento relativo entre o primário e o sectmdário cria, devido à variação de fluxo, 

correntes induzidas, que por sua vez produzem fluxo contrário ao que as originou. O efeito é 

tanto maior quanto maior a velocidade de uma das partes do motor linear. 

Geralmente, onde as aplicações de motores lineares são para baixas velocidades, esse 

fenômeno não é tão critico, podendo até ser desprezado para efeito de cálculo dos 

parâmetros de desempenho e comprovação com os dados práticos. Para aplicações em altas 

velocidades a história é diferente. Verificações experimentais feitas por diversos autores 

(POLOUJADOFF, 1980; YOSHIDA, 1981 ; NASAR e BOLDEA, 1987; NONAKA e FUffi, 

1988; GIERAS, 1990 etc.) mostraram que se não for levado em consideração, 

principalmente nas regiões de baixo escorregamento, podem ocorrer erros consideráveis no 

cálculo dos parâmetros de desempenho do motor linear. 

O efeito das extremidades longitudinais é de natureza parasita. A compreensão flsica desse 

efeito é um pouco complicada. GIERAS (1994) afinna que esse efeito é causado pela 

interferência entre ondas magnéticas - a onda caminhante com a velocidade síncrona, que 

produz um "eco" nas extremidades do circuito magnético e a onda gerada pelas correntes 

parasitas no secundário - e alteração produzida na relutância pelo fluxo magnético em cada 

extremidade do circuito magnético (Figura 43). 
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Figura 43 - Densidade de fluxo devido ao efeito das extremidades longitudinais 

109 

Na prática, o efeito de extremidades longitudinais, segundo GIERAS ( 1994), aparece na 

forma de: 

• distribuição não uniforme da densidade de fluxo magnético no entreferro, em função da 

velocidade entre o primário e secundário, 

• correntes desbalanceadas nas fases, 
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• distribuição não unifmme das correntes parasitas no secundário, 

• forças de frenagem parasitas. 

Assumindo que o secundário do MIL está parado e o primário se move com a velocidade 

(vp) na direção (x), é possível provar (Y AMAMURA, 1978) que na entrada da extremidade, 

a componente normal da densidade de fluxo magnético (Bmz) é menor que na saída da 

exh·emidade (Figura 44). Para velocidades baixas, próximas a zero, a componente nonnal do 

fluxo magnético na direção (x) tem a fonna retangular. Para altas velocidades, a distribuição 

da densidade de fluxo magnético toma forma trapezoidal. GIERAS (1994) afuma que 

quanto maior a velocidade, maior a desigualdade entre as bases desse trapézio. 

I Primário fixo I 

Figura 44 - "Envelopes" da densidade de fluxo magnético para diferentes velocidades 
(Fonte: Gieras, 1994) 
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A distribuição de conentes parasitas no seclmdário para velocidade zero ( s= 1) e velocidade 

diferente de zero é dada na Figura 45 . Segundo GIERAS (1994), as cmvas paras = 1 e s = 

O, 12 da Figura 45, foram levantadas por Muller. Pela análise da Figura 45, a influência do 

efeito das extremidades sobre o desempenho do MIL é especialmente forte para altas 

velocidades e fraca para baixas velocidades. 

a) Com s = 0.12 PRIMÁRIO MÓVEL 

Figura 45 - Distribuição das conentes parasitas no secundário (Fonte: Gieras, 1994) 

Além da velocidade, l:le acorl:lo com LAITHWAITE '(1977), outros 1fatores podem acentuar a 

intensidade do efeito das extremidades longitudinais, como por exemplo, o tipo de conexão 

dos emolamentos, se é ligado em série ou paralela, a distância do entrefeno, resistência da 

placa de reação e o número de polos. 
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Compensações podem ser feitas para atenuar o efeito das extremidades longitudinais, como 

por exemplo, ligação de várias bobinas em série em cada fase do enrolamento, 

dimensionamento adequado de níunero de polos com conexões série ou série-paralela e 

extensão do núcleo de ferro além das ranhuras extremas do primário. 

Uma outra possibilidade é citada por vários especiaHstas: Y AMAMURA e ISHIKA W A 

(1971); NASAR e BOLDEA (1976); POLOUJADOFF (1980). Consiste na introdução de 

um enrolamento complementar de compensação que pode ser inserido em extensão ao 

enrolamento do primário, dentro ou fora da região considerada ativa. Segundo 

SHANMUGASUNDARAM e RANGASAMY (1988) esse método de compensação, 

"compensação em fase", não atua eficientemente sobre toda faixa de velocidade, uma vez 

que o ângulo de fase das correntes dos enrolamentos de compensação têm de variar 

continuamente com o escorregamento variável para a completa compensação em toda faixa 

de operação. SHANMUGASUNDARAM e RANGASAMY apresentam um método 

aperfeiçoado, usando uma resistência "shunt" no enrolamento de compensação, válido para 

qualquer escoiTegamento, em toda faixa de velocidade. Neste método, a coiTente de 

compensação é bem menor que o método anterior, principalmente na região de baixo 

escorregarnento e elimina o equipamento necessário para ajustar o ângulo de fase entre as 

correntes dos enrolamentos de compensação e do primário. Os resultados de força de 

propulsão foram comprovados no laboratório com um modelo de MIL unilateral, placa de 

reação de alumínio, quatro polos principais e dois polos de compensação. 

Na Figura 46, os enrolamentos de compensação e do prunano são representados por 

densidade linear de corrente sobre a face do primário (Jm e Jc). Segundo modelo 

desenvolvido por Y AMAMURA ( 1978) e comprovado em modelo experimental, o 

enrolamento de compensação elimina os efeitos de extremidades longitudinais na entrada do 

primário móvel em relação ao secundário. 
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Enrolamento de compensação 

J~ : :J 1 (I I i 'I :F! i I i i! li 'I J ~~ 
I 

. ' 
Jc ---rLf'"l 1: I • :~~ • I·:: • i 1 i:-· ''I secund. 

:x=O 2 estatores ativos 

Figma 46 - Enrolamento de Compensação 

NASAR (1976) acredita que um MIL bem projetado com um ótimo Fator de Qualidade (G) 

pode ser mais favorável do que a implantação de enrolamento de compensação, devido aos 

acréscimos de custo e peso do MIL, principalmente quando o número de polos do 

enrolamento principal é menor que quatro. 

A Figura 4 7 corresponde a um MIL com indutor curto de comprimento (L) e secundário 

muito longo, suposto infmito. Na configmação correspondente ao instante (t0 ), supondo a 

velocidade (vp) da parte móvel (primário) igual à velocidade síncrona de translação do 

campo, podem ser imaginados quatro laços fictícios de correntes peliculares no secundário, 

onde: 

• Os laços Co e C4 não concatenam fluxos e não estão sujeitos a FEM induzida e nem 

conente~ 
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• Os laços Ct e C3 concatenam fluxos com variação de FEM induzido e corrente no 

secundário. 

Supondo que o móvel (primátio) se movimenta da esquerda para a direita (Figura 47), então 

a extremidade à esquerda será a extremidade de entrada e a da direita, a extremidade de 

saída. Nessa posição instantânea, a metade de C 1 está fora da zona ativa e a outra metade 

está dentro sob a sua ação. O mesmo ocorre com o laço C3. A reação de induzido, em C 1 e 

C3, é de oposição à variação de fluxo, retardando seu estabelecimento em Ct e 

desaparecendo em C3, o que dá origem a wna força frenante . 

I 
região ativa I 

I 

I ~. ..... •I entra 

saíd"\.f., ~-·r"' r.vp 
I 

O c2 ( I} { 
,.r 

Primário móvel lcl 
~ecundlrio fixo 

Figura 47 - Circulação de corrente induzida na placa de reação 

A representação de como o efeito das extremidades longitudinais pode influenciar o 

equacionamento do campo magnético é feita através do diagrama fasorial das tensões 
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induzidas e das correntes do primário dado na Figura 48. De acordo com GIERAS (1994), 

devido as caracteristicas constmtivas do MIL, as tensões induzidas (FEM) por fase não são 

balanceadas para velocidades (vp) diferentes de zero. Supondo que seja removido o 

secundário do motor e que as impedâncias dos enrolamentos do primário sejam iguais, as 

tensões induzidas (Et 11, Etb, Etc) e as correntes de fase Cita. ltb. ltc) trifásicas do primário 

ficam balanceadas. Quando a placa de reação é montada no motor e se há velocidade 

relativa (vp) entre primário e secundário, surgem então tensões induzidas desbalanceadas 

(E' Ia. E' lb,E' I c) e diminuídas pela reação das correntes parasitas do secundário, onde E' Ia > 

E' lb ou E' la > E' lc· Este desbalanceamento é devido a distribuição não unifonne da 

densidade de fluxo magnético no primário com velocidade diferente de zero. Caso a fonte 

de alimentação seja do tipo tensão constante, então as tensões induzidas desbalanceadas do 

primário geram distúrbios nas conentes faseadas que estão balanceadas. 

Figw·a 48 - Diagrama fasorial de tensões induzidas e conentes do primário 
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A partir de proposições feitas no diagrama fasorial, dois métodos são utilizados para o 

tratamento das equações de campo magnético. 

• Assume-se que o sistema de tensões induzidas no primário esteja balanceado mesmo para 

velocidade (vp) diferente de zero. O efeito das extremidades longitudinais é considerado 

ou inserindo uma impedância adicional no Circuito Equivalente ou então, subtraindo as 

forças parasitas da força de propulsão. 

• Determina-se um sistema desbalanceado de tensões induzidas (FEM) devido ao efeito das 

extremidades e a partir daí os cálculos são feitos com os requisitos de um sistema 

desbalanceado. 

Na literatura, o pnmerro método é encontrado com muita frequência, mas há muitas 

variações possíveis com base nesses dois métodos para análise do efeito das extremidades 

longitudinais. GIERAS (1994) destaca três métodos: método de Shturman, método de 

Y amamura e o método que utiliza coeficientes para compensar o efeito das extremidades 

longitudinais. Todos esses três métodos assumem que as tensões do primário estejam 

balanceadas e representam os enrolamentos do primário como uma folha de corrente 

equivalente e a corrente trifásica como densidade de corrente linear. 

OI ERAS.. .(,19.9.4) observa que .. Q método .de .coeficientes. .. de .compensação . .torna-.se muito. _._ 

conveniente, uma vez que é o pressuposto básico para a utilização do Circuito Equivalente 

na representação do MIL, já levando em consideração os efeitos de extremidades 

longitudinais. 

Nesse caso, as tensões induzidas no primário (E' I) devido ao efeito das extremidades 

longitudinais ficam reduzidas a: 
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E' 1 = E 1 ( 1 - Ke) (4.15) 

onde (Ke < 1) é o coeficiente do efeito das extremidades longitudinais dado pela expressão: 

Ke = - (KweiKw )( 1t'teft2)/[ 1/T e2 +( nhe)2] .f( ~).e { -(p,;JT e)[ senh(p,;efTe) ]/(p.senh( ,;efT e)]} 

(4.16) 

onde (Te) é o fator de atenuação da onda amortecida de densidade de fluxo na extremidade 

de entrada do primário, ( 1:e) é o passo polar da onda amortecida e (Kwe) é o fator de 

distribuição do enrolamento referente a densidade de fluxo na entrada da extremidade dado 

por: 

Kwe = {sen[(,;/,;e).(n/2m)]/[q.sen(,;/,;e).(n/ 2m.q)]} .sen(,;/,;e) (n/2) (tsf,;) ............ . (4.17) 

e f(~) é a função angular onde(~) é o ângulo de fase entre o campo caminhante no sentido 

normal e a onda da densidade de fluxo na entrada da extremidade dada por: 

f(~) = ( 1/T e). sen( ~) + nhe. c os(~) (4.18) 

De acordo com NONAKA e HIGUCHI (1988) a influência do efeito das extremidades 

longitudinais sobre a força propulsora de um MIL unilateral com placa de reação de aço é 

desprezível para (s > 0,3) e muito pequena para escorregamentos baixos. O estudo feito por 

GIERAS et al. (1985) mostra que a influência do efeito de extremidades longitudinais é 
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muito maior na força nonnal que na força de propulsão para um MIL unilateral com placa 

de reação de aço. Em outro estudo, GIERAS et ai. ( 1986) mostram resultados similares 

utilizando um MIL unilateral com placa de reação dupla constituída de aço e alumínio. 

4.5 O Efeito Pelicular na Placa de Reação 

Supondo wn MIL unilateral com placa de reação sólida condutora de espessura genérica ( d), 

a condutividade original do secundário (o), devido ao efeito pelicular é dada em tennos de 

condutividade efetiva (cre) (NASAR e BOLDEA, 1987). Assim: 

(4.19) 

onde (Ks) é o fator de correção do efeito pelicular dado pela expressão (4.19). 

Ks = 2e/oi { [ senh(2d/8i) + senh(2d/oi)]/[ cosh(2d/oi) - cosh(2d/8i)]} (4.20) 

onde (oi) é a profundidade de penetração na placa de reação sólida e condutora dada pela 

expressão: 

Oj = 1/~ [Jlo.n.f.s.cr + 112(J3Y] (4.2 1) 

onde: 
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f3 = TCf't (4.22) 

Ensaios efetuados por BOLDEA e NASAR (1974), indicam que na região de baixo 

escorregamento, os valores de (Ks) situam entre 1,01 a 1,1, o que faz diminuir a 

condutividade do secundário. 

4.6 Fator de Qualidade (G) 

O Fator de Qualidade (G) "Goodness Factor", é um termo introduzido por LAITHW AITE 

( 1966), aqui adotado para expressar a capacidade de uma máquina em converter energia 

elétrica em energia mecânica ou vice-versa; em outras palavras, mede o desempenho em 

sistema de conversão eletromecânica. 

GUERRINI (1972) traduziu como "Índice de Mérito", visto ser idêntico ao índice de mérito 

de indutores definido como uma relação de reatância por uma resistência. Já F ALCONE 

(1982) e SIMONE (1992) acharam por bem manter a definição como Fator de Qualidade, 

dada a particularidade em aparecer em muitas expressões, tais como: força de propulsão, 

rendimento, potência, fator de potência etc., tomando-se um indicador numérico de 

desempenho do motor linear. 

A literatura mostra que o Fator de Qualidade provém do "Número de Reynolds Magnético" 

(R), a que VOL'DEK et ai. (1973) e KRA TZ (1979) referem como um dos fatores que 

afetam o desempenho dos motores lineares, e é definido como a relação entre a reatância e 

resistência do secundário ou a relação entre os campos magnéticos de indução e induzido 

aplicadas a um meio isotrópico. 
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(4.23) 

GROOT (1993) faz um modelamento matemático de um MIL para diversas configurações, 

usando o método de complexo fasorial e utiliza o "Número de Reynolds Magnético" nos 

cálculos de parâmetros de desempenho. 

YAMAMURA (1978) propôs adotar o "Número de Reynolds Magnético" como critério para 

classificar os motores lineares de alta velocidade e de baixa velocidade. Assim para (R) bem 

maior que a unidade (R >>> 1), tem-se um motor de alta velocidade e para (R) menor que a 

unidade (R< l), tem-se um motor linear de baixa velocidade. 

O Fator de Qualidade G do MIL unilateral com placa de reação dupla de alumínio e ferro é 

definido como: 

(4.24) 

A equação ( 4.24) mostra que o Fator de Qualidade é independente da tensão de alimentação 

do MIL. A f01mulação é válida na hipótese de não apresentar fluxo de dispersão no 

entreferro. O entreferro total (gt) é soma do entreferro mecânico (g) mais a espessura da 

placa de alumínio (di) e (Pr = p/dt) representa a resistividade superficial do secundário, 

onde: (p) é a resistividade do alumínio. 
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Em termos de Circuito Equivalente, desprezando a reatância de dispersão (Xtr), o Fator de 

Qualidade (G) do MIL com a placa de reação não ferromagnética (cobre ou alumínio) fica: 

(4.25) 

Como o Fator de Qualidade foi expresso como relação entre reatância (Xm) de 

magnetização e resistência do secundário (R2), não depende do número de espiras, uma vez 

que os dois tennos são proporcionais ao quadrado. 

V ADHER (1982) introduziu uma modificação no Fator de Qualidade, nos casos onde é 

usado somente a placa de reação de aço, com a denominação de (Gs), onde assumiu que a 

reatância de dispersão (Xtr) não seria tão desprezível, uma vez que sua influência sobre a 

força de propulsão do MIL unilateral tem considerável efeito. 

O Fator de Qualidade do MIL unilateral somente com a placa de reação feito de aço, sem a 

chapa não fenomagnética é definido como: 

Gs = Xm/R2 = (K2.Jlo:t:3 .f.)/(gt·P·Bo) 

s= l 

(4.26) 

onde (K2) é uma constante e (B0 ) a densidade fluxo magnético saturado no secundário. 

Comparando (G) e (Gs). pode-se notar algumas diferenças significativas como: 
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• o Fator de Qualidade do MIL com a placa de reação de aço é proporcional a ( t3), 

enquanto que para a placa de reação dupla de alumínio e aço é proporcional a ( 1:2). 

• o Fator de Qualidade do MIL com a placa de reação de aço é proporcional a densidade de 

fluxo do entrefen-o (Bmz), enquanto que com a placa de reação dupla de alumínio e aço 

não depende de (Bmz). Esta é a principal diferença de operação do MIL entre a placa de 

reação dupla e de aço. 

4.6.1 Fator de Qualidade Ótimo (G0 ) e Fator de Qualidade Realístico (Gr) 

NASAR e BOLDEA (1976) introduziram o conceito de Fator de Qualidade Ótimo (G0 ) e 

Fator de Qualidade Realístico (Gr), considerando o efeito transversal das bordas (item 4.7), 

efeito pelicular e fluxo de dispersão no ent:refen-o. Dessa forma, como o Fator de Qualidade 

(G) não leva em consideração as restrições citadas, o desempenho de motores lineares não 

pode ser avaliado de forma eficiente, para toda faixa de velocidade. É razoável supor que 

G0= Gr. 

A definição do Fator de Qualidade Ótimo (G0 ) é baseada na idéia de que é possível projetar 

um motor linear tal que a força propulsora para uma dada velocidade síncrona seja zero. 

Esse fato parte da similaridade com o motor de indução convencional, onde nenhum torque 

é desenvolvido na velocidade síncrona. Para determinar (G0) , os efeitos de extremidades, 

efeito pelicular, efeitos transversais das bordas e fluxo de dispersão do entrefen-o devem ser 

levados em consideração. Assim, o conceito de Fator de Qualidade Ótimo é útil no caso de 

projetar MIL para aplicações, desde baixas velocidades até altas velocidades. 

O fator Gr é defenido como: 
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(4.27) 

Na equação ( 4.27), o coeficiente (Kt) que conige o efeito das bordas transversais é dado 

pela equação ( 4.32), o coeficiente (Km) que conige a redução da reatância de magnetização 

pelo efeito das bordas transversais é dado pela equação ( 4.33), o coeficiente de Carter (Kc) 

que compensa a dispersão do fluxo magnético nas ranhuras do primário é dado pela equação 

( 4.46). 

O coeficiente de dispersão do entrefeno (K1) é levado em consideração usando o conceito 

de entrefeno efetivo (ge). 

(4.28) 

Em geral, em qualquer projeto de motores há o compromisso de obter o máximo esforço de 

propulsão, eficiência e fator de potência para um mínimo de peso do mesmo. 

NASAR e BOLDEA (1985) demonstram que o máximo fator de potência (cosq>) do 

secundátio na ausência dos efeitos de extremidades corresponde a: 

(4.29) 
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Nestas condições, o máximo esforço de propulsão na condição de corrente do primário 

constante é dado por: 

s.Gr = 1 (4.30) 

E o fator de potência do secundário toma-se igual a 0,707. 

Para uma dada corrente do primário, um alto valor de (s.Gr) resultaria num baixo esforço de 

propulsão e um alto fator de potência. Segundo BOLDEA e NASAR (1976), a condição 

ótima deve ser dada por: 

1,6 < s.Gr < 2,2 (4.31) 

Em geral, se for desprezado o efeito das extremidades, o desempenho do MIL tende a 

melhorar com o aumento do (Gr). Caso contrário, se o efeito das extremidades for 

considerado, o desempenho do MIL cai bastante com o aumento do Gr. 

4. 7 Efeito das Bordas Transversais 

O efeito das bordas transversais está ligado ao espraiamento do fluxo magnético no 

entreferro. As correntes induzidas na placa de reação apresentam uma componente que 

produz forças laterais que dão origem a instabilidade lateral no movimento, acentuada no 
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caso em que o ptimário e o secundário não estejam centrados. Para atenuar esse problema, 

procura-se constiuil· a placa de reação bem mais larga do que o enrolamento do primário. 

A Figura 49 mostra o modelo de um MIL unilateral, primário móvel e com a placa de reação 

dupla (feno + alumínio) bem mais larga que o primário. Os fluxos e as conentes indicadas 

são: 

• C'o - laços fictícios de corrente pelicular dentro da região ativa; 

• C'1 - laços fictícios de cotTente pelicular fora da região ativa; 

• 0 - fluxo longitudinal devido a corrente do primário; 

• 0 1 - fluxo devido a componente da corrente pelicular referente a direção transversal do 

movimento; 

• 0 2 - fluxo devido a componente da corrente pelicular referente a direção longitudinal do 

movimento. 

A componente da corrente pelicular perpendicular ao movi1nento, referente a Figura 48, 

gera o fluxo (01) que tem a mesma direção, mas em sentido contrário ao fluxo gerado pelas 

conentes do pri1nátio. O fluxo (02) originado pela componente da conente pelicular que 

flui na direção do movimento passa dentro e fora do núcleo do primário, provocando· for~as 

laterais. 
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Fluxo magnético 

Secundário 

Figrua 49 - Efeito das Bordas Transversais 

BOLTON (1969) recomenda utilizar um modelo tridimensional para analisar as variações da 

densidade de fluxo magnético e da corrente induzida na placa de reação, devido a sua 

complexidade, que basicamente age nas duas direções do movimento, longitudinal e 

transversal. 

BOL TON ( 1969) adotou um modelo bidimensional do MIL para analisru· os efeitos das 

bordas transversais, introduzindo os coeficientes (Kt) e (Km), para corrigir os efeitos das 

bordas transversais, que causam o aumento da resistência do secundário pelo fato (Kt) e 

diminuição da reatância de magnetização pelo fator (Km). 
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onde Kx e Kr são dados por: 

(4.34) 

Kx = 1 + Re[(s.Gt + j)( tü.s.Gtfae.u t) tgh(ae.u)] ( 4.35) 

e 

til= 1/[1 + .V (1 +jsG1) tgh(ae.u) tgh~(c - ae)] (4.36) 

onde (OI), (ae) e (a) são dados por: 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 
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(4.40) 

Kti = I/ {I - ( IIP .ae)tgh(P.ae)} (4.41) 

onde: 2ae = largW'a equivalente do primário; l-li = penneabilidade magnética da placa 

condutora e Ôi = profundidade de penetração na placa condutora. 

Os parâmetros de desempenho do MIL são dados em tennos de entreferro equivalente (ge), 

condutividade equivalente ( cre) e Fator de Qualidade equivalente (Ge). 

(4.42) 

(4.43) 

(4.44) 

O coeficiente de Carter (Kc) é dado por: 

(4.45) 

onde: 
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(4.46) 

(4.47) 

As dimensões: ts =passo da ranhura; d 1 = espessura da placa de aluminio; Ws = largura da 

ranhura e g = entreferro mecânico, estão indicadas na Figura 50. O entreferro total (gt) é 

igual a: 

(4.48) 

GIERAS (1994) preferiu atuar sobre a condutividade do secundário para compensar o efeito 

das bordas transversais e usou o coeficiente de Russell e Norsworthy convenientemente 

modificado para ser aplicado ao MIL unilateral com placa de reação dupla de alumínio e 

ferro. O cálculo do fator de redução da condutividade da placa de alumínio devido ao efeito 

das bordas transversais (Krn) chegou a expressão: 

Km = 1 - { tgh[~.(w +c)/2]/[~.(w + c)/2][1 + tgh[~.(w + c)/2].tgh(~.c/2)] (4.49) 

E a condutividade da placa de alumínio devido ao efeito das bordas transversais fica 

reduzida a: 
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(4.50) 

PRIMÂRIO DO MIL 

c/2 

c/2 PLACA DE REAÇÃO (SECUNDÁRIO) 

Figura 50 - Dimensões do MIL unilateral de estator curto 

Na prática, o efeito das bordas transversais implica na diminuição da condutividade do 

secundário pelo coeficiente (Ku) e no incremento da impedância do secundário (Kz Z2), 

onde (Kz> 1) é dado por (GIERAS, 1994): 
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Kz = 1- g/w + 2t/n(w +c){ 1 - e[-n(w+c)l2.w]} (4.51) 

Segundo Y AMAMURA ( 1978) o valor da aba (c) pode ser otimizado, pois acima de wn 

cetto valor, o coeficiente (Krn) toma-se praticamente constante, sendo portanto, inútil o 

aumento exagerado da largura do secundário em relação a largura do primário. 

A relação ótima para a aba (c) é dada por: 

c = 2tln (4.52) 

4.8 Formulação das Equações de Campo para o MIL 

Já foi visto que o princípio de operação do MIL é praticamente o mesmo do motor 

convencional. No entanto, o secundário do MIL não é um rotor tipo gaiola de esquilo como 

no convencional, mas sim uma placa sólida de aço com uma fina placa condutora. Assim é 

conveniente analisar o MIL usando as equações de campo eletromagnético. Os passos que 

envolvem a análise do campo são: escolha de um modelo físico ajustado para a análise 

matemática, formulação das equações de campo para as condições de contorno, solução das 

equações dentro das condições de contorno e interpretação dos resultados. 

4.8.1 Escolha de um modelo fisico 



132 

No caso das estruturas ranhw·adas do indutor com os enrolamentos inseridos nas mesmas, 

não é tão fácil fmmular as equações de campo, definindo as condições de contorno. Para 

simplificar o problema, adota-se um indutor fictício, plano e liso e os enrolamentos do 

primário por elementos fictícios de corrente, infinitamente fmo e plano, chamados Folhas de 

Corrente. A coiTente que circula por ela é dada por densidade linear de coiTente. Neste caso, 

é assumido que todas as ranhuras são preenchidas por mesmo número de condutores e as 

bobinas são conectadas em série, de tal fmma que a corrente que entra é a mesma que sai 

em cada fase. 

A distribuição da densidade linear de corrente na Folha de CoiTente deve ser a mesma que 

na configuração da ranhura preenchida com condutores, tal que o campo magnético no 

entrefeiTo seja inalterável. 

Quando se faz a estrutura ranhurada do indutor na fmma plana, o entrefen·o real deve ser 

colocado em termos de entreferro efetivo (ge). A melhor fmma de estimar o entreferro 

efetivo é usando o coeficiente de CARTER (Kc) como fator multiplicativo (BOLDEA e 

NASAR, 1985). 

A transformação da estrutura original do enrolamento (Figura 51) para a equivalente Folha 

de Corrente é dada na Figura 52, onde a ranhura contém (N) espiras, cada uma com a 

corrente (I). Nesse modelo é assumido que a penneabilidade do ferro (J.ti) é muito maior que 

a do ar (J.ti >>> ).!0). Aplicando a lei de Ampére nas Figuras 51 e 52, tem-se: 

fH.dl= N I= h.ws ou h = N Ilws (4.53) 





134 

r.- Ws -t 
I . 
I ~ ! 
I . 

• 

I b X -. 1 : !J -
I c I 

Figura 52 - Folha de corrente na Ranhura 
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Figura 53 - Densidade linear de corrente na ranhura 
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j 1 = Re~ 1m eu(rot- J3x)] ~ (Nm) (4.57) 

A amplitude da densidade de corrente (Jm) é dado por: 

Jm = (corrente máxima periférica do primário/comprimento periférico do primário) x fator 

de enrolamento do primário (kw). 

(Nm) (4.58) 

onde o fator de enrolamento do primário (kw) tem o valor aproximado de 0,9. 

O modelo adotado é um MIL equivalente, cujo primário é alimentado por uma fonte de 

corrente constante, representada pela folha de con·ente dada pelas equações (4.57) e (4.58). 

O modelo também pode ser aplicado ao MTL alimentado por uma fonte de tensão constante. 

Segundo Y AMAMURA ( 1978), não há diferença de desempenho em ligações séries ou 

paralelos dos enrolamentos do primário, quando a fonte é de corrente constante. A situação 

pode mudar quando a fonte de alimentação é de tensão constante. Neste caso, o efeito das 

extremidades pode enfraquecer o campo magnético na entrada, quando o primário se 

desloca sobre o secundário do MIL, resultando em excesso de perdas de cobre e uma força 

eletromotriz não unifmme dos enrolamentos do primário. 

O secundário do MTL é construído com uma chapa de feiTO, recoberto com uma placa de 

alumínio, tiapres~~ada. p<n ema folha c~ndutom hc;ml()gênea. 1 • 
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4.8.2 Equação do campo magnético no entrefeno 

É na região do entreferro que ocorrem as interações magnéticas mais importantes do MIL. 

Assim, seria interessante analisar as equações de campo fonnuladas para essa região. Para 

isso, é necessário escolher um modelo matemático que estabeleça as condições de contorno, 

e adotar os conceitos fonnulados anterionnente e algumas restrições simplificadoras. 

PRIMÁRIO 

~- 7_ r ------,---
/ Ey ~ .JE 

/ ·---· / 71 :) 

z 

SECUNDÁIUO 

Figura 54 - Modelo idealizado de MIL 

Considera-se um modelo unidimensional de MIL da Figura 54, onde assume-se que a 

permeabilidade do secundário seja infinita. O primário é representado por uma folha de 
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conente de espessura infinitesimal e o secundário é de ferro sólido suposto homogêneo. As 

densidades de correntes lineares no secundário e primário são dadas, respectivamente, por 

(Js) e (Jm). A largura do secundário na direção (y) é igual a um metro (L = 1). 

Assumindo que a conente flua na direção (y) e a permeabilidade do núcleo magnético seja 

infinita e a velocidade relativo entre primário e secundário (vp), então: 

(4.59) 

(4.60) 

Pela lei de Ampére: 

H dl = 1. ds (4.61) 

A integral do campo magnético (H) no perímetro do retângulo de largw·a (ilic.) é dada por 

gt(8Hz /&)ilic.. Por outro lado, a quantidade de corrente no retângulo pela lei de Ampére é 

dada por (Js + Jm)ilic.. 

Igualando: 

(4.62) 
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A força eletromotriz (Ey) na direção (y), considerando o perímetro do retângulo de 1 (um) 

metro de comprimento e largura (fuc.) é dada por (8Ey/8x)fuc.. A força eletromotriz tem duas 

componentes: a transformada tensão dada por J..lo(8Hz/8t)óx e a tensão velocidade dada por 

vp.J..lo(8Hzl8x)fuc.. Igualando os dois termos, tem-se: 

(4.63) 

pela lei de Ohm: 

1m= cr.Ey (4.64) 

De (4.54) a (4.64), tem-se: 

(4.65) 

Em tetmos de Bz, a equação da densidade de campo no entrefeno fica: 
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A solução da equação (4.66) é do tipo: 

B(x, t) = Bmz e.i( rot - ~x) (4.67) 

GIERAS (1994) calculou o valor da amplitude de densidade de campo magnético no 

entreferro (Bmz), usando o método de camadas para a hannônica fundamental: 

(4.68) 

onde o coeficiente de saturação do circuito magnético (ksaV para o MIL é definido pela 

equação: 

Ksat= ( 1 + 2V 1.t1 )/2V J.tg (4.69) 

onde (V ~-ti) é a queda de potencial magnético sobre o núcleo ferromagnético do secundário e 

(V J.tg) é a queda de potencial magnétic.o snbre o entreferro multiplicado pelo coeficiente de 

Carter. 

O cálculo da queda do potencial magnético sobre o núcleo ferroamagnético é feito com base 

na distribuição da intensidade de campo magnético de maneira aproximada. Tanto maior o 

erro, quanto maior o passo polar do MIL. 
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A teoria clássica de máquinas elétricas diz que o coeficiente de saturação influência a 

reatância de magnetização. No modelo em Circuito Equivalente utilizado por GIERAS 

(1994), esse fato é levado em consideração para o cálculo da reatância de magnetização do 

MIL unilateral. 

Y AMAMURA ( 1978) analisou a distribuição da componente fundamental da densidade de 

fluxo magnético no entreferro para um MIL bilateral, considerando o efeito das 

extremidades longitudinais. De acordo com Y AMAMURA, a distribuição de amplitude da 

componente normal da densidade de fluxo magnético que caminha com a velocidade 

síncrona (vs) é dada por: 

(4.70) 

onde: ( cr') é a condutividade equivalente da placa condutora devido ao efeito das bordas 

transversais e (de) representa a espessma equivalente da placa de reação devido a resistência 

as correntes parasitas: 

(4.71) 

O coeficiente (K0.), análogo à máquinas rotativas expressa a redução da relação de espiras 

da impedância do secundário para o primáiio, é dado por: 

(4.72) 
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onde o índice l é relativo ao primário e o índice 2 ao secundário. No caso do MIL com 

placa de reação sólido~ m2 = 2p, Kw2 = 1 e N2 = 0,5 então, a expressão (4.72) fica 

reduzida a: 

(4.73) 

onde (m) é o número de fase do primário, (N) é o número de espiJas do primário, (p) o 

número de pares de polo e (Kw) o fator de distribuição do enrolamento do primário. 

YAMAMURA (1978) expressa a solução da equação (4.70) da seguinte forma: 

b(x,t) =Re~ Bmz e [j(cot - ~x +'V)] + B+ mz e(- xlaa)[j(cot - (nlte)x)] + 

(4.74) 

onde os coeficientes (na e ab) expressam as distâncias de penetração na direção (x) da onda 

amortecida de passo polar ('te). 

(4.75) 
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(4.76) 

(4.77) 

(4.78) 

(4.79) 

(4.80) 

(4.81) 

'te =2n/D (4.82) 

O primeiro termo da equação (4.74) expressa a densidade de fluxo magnético com 

amplitude (Bmz), o segundo tenno expressa a onda amortecida com a amplitude (B+ mz) 

gerada na entrada da extremidade e na direção do movimento, o terceiro termo expressa a 

onda amortecida com amplitude (B·mz) gerada na saída da extremidade do MIL e em 
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sentido oposto a direção do movimento. De acordo com GIERAS (1994) a onda com 

amplitude (B-mz) tem pequena influência sobre a distribuição do campo magnético e pode 

ser desprezada para efeito de cálculos. 

O ângulo (\V) entre a onda da densidade de fluxo magnético com a amplitude (Bmz) 

caminhando com a velocidade síncrona (vs) e a corrente do primário (I I) é dado, de acordo 

com YAMAMURA (1978), por: 

(4.83) 

A força de propulsão eletromagnética (F e) pode ser calculada sem levar em consideração os 

efeitos longitudinais de extremidades, uma vez que é provocada pela ação de densidade de 

fluxo magnético, que caminha com a velocidade síncrona sobre a folha de corrente com a 

densidade de corrente (Jm). 

GIERAS (1994) chega a seguinte equação: 

(4.84) 

Para calcular a força de propulsão (Fx) é necessário subtrair da força eletromagnética (F e) a 

força proporcional às perdas mecânicas (equação 4.5). 
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4.8.3 Equação do campo magnético no núcleo do indutor 

Supondo que a distribuição da densidade de fluxo magnético no entrefeno do MIL operando 

em vazio com um número par de polos seja unifmme, a densidade de fluxo no núcleo do 

indutor (Bn) é dada pela expressão: 

Bn = lida (/Bmz dx + Ka) (4.85) 

onde (da) é a altura do núcleo e (Ka) é wna constante a ser determinada pelas condições de 

contomo, para qual: 

x=O 8 11 = 0 

e para X = p't Bn = 0. 

LAITHWAITE (1965b) chega a seguinte solução: 

Bn = (p.Bmzht.da). [ cos( cot- 1t.x/p) - cos cot] 

Bn = (p.2.Bmz/1t.da).[sen(cot -1t.x/2p).sen(1t.xl2p)] (4.86) 

A forma de onda da densidade de fluxo magnético no núcleo do primário de 4 polos é dada 

pela Figura 55. 
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Figura 55 - Distribuição da densidade de fluxo magnético no núcleo do primário 
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4.9 Considerações Finais 

Neste capítulo procurou-se desenvolver os pnnctpws de funcionamento do MIL e as 

equações de densidade de campo magnético no entreferro, utilizando um modelo idealizado 

e baseado na teoria eletromagnética. 

Foram discutidos conceitos básicos como: efeito das extremidades, efeito das bordas, Fator 

de Qualidade, folha de corrente, efeito pelicular na placa de reação e correntes parasitas. 

Foram dados os coeficientes utilizados para consideração desses efeitos para cálculo de 

parâmetros de desempenho do MIL e técnicas utilizadas para compensação dos efeitos de 

extremidades. Os principais métodos de controle de velocidade do MIL usados para 

aplicações diversas foram analisados neste capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

MODELAMENTO DO MIL 

5.1 Considerações Iniciais 

Quando se fala em análise do motor linear para aplicação em tração elétrica, 

necessariamente deve ser incluído o estudo do inversor de frequência e suas implicações, 

sem que o trabalho fica incompleto. O MIL apresenta algumas dificuldades para modelar, 

devido a sua não linearidade. Além disso, de acordo com NONDAHL et al. (1980) a adição 

de um inversor de frequência complica mais ainda, acrescentando outras não linearidades. 

É importante fazer uma distinção clara quanto a utilização do motor de indução linear, ou 

para baixa velocidade (geralmente usado para transporte w-bano de passageiros, caso do 

metrô), ou para alta velocidade (usado para longas distâncias). Havia um consenso, por 

exemplo, de que os modelos em Circuito Equivalente eram considerados adequadamente 

suficientes, quando se tratava de analisar motores lineares de baixa velocidade (abaixo de 

15m/s), enquanto que os métodos numéricos seriam mais precisos para analisar motores 

lineares de alta velocidade. 

Alguns autores definem um critério para distinguir uma aplicação do motor linear para baixa 

e alta velocidade. Y AMAMURA (1978) propõe utilizar o 11Número de Reynolds Magnético11 

para classificar a aplicação de motores lineares em baixa e alta velocidades. Dentro desse 

critério, um veículo com velocidade acima de 15 m/s seria classificado como de alta 

velocidade. NASAR e BOLDEA ( 1985) concluem que essa classificação é importante, uma 

vez que o efeito das extremidades afeta o desempenho dos motores lineares, em maior ou 
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menor grau, conforme a faixa de velocidade. Já GIERAS (1994) considera como baixa 

velocidade, para veículos aplicados a transpmte urbanos de passageiros e a curtas distâncias, 

que trafegam a velocidades abaixo de 100 kmlh (28 m/s). Há que considerar que o modelo 

apresentado por GIERAS (1994) leva em consideração os efeitos das extremidades 

longitudinais. 

Nos primeiros trabalhos sobre motores lineares, os parâmetros usados para modelamento 

foram derivados do motor convencional rotativo, e a partir daí feitas as derivações. Alguns 

autores consideram o motor rotativo convencional como um caso particular do motor linear. 

Infelizmente a análise do MIL é complicada pela ausência de simetria e pelo chamado efeito 

das extremidades. Na máquina convencional, o comportamento da máquina pode ser 

calculado somente sobre o passo polar que é extrapolado para o restante da máquina por 

simetria. O argumento da simetria não pode ser usado no MIL, desde que as condições 

elétricas mudam para as variáveis de entrada e saída. 

Foram muitos os especialistas que analisaram o MIL e que desenvolveram modelos 

matemáticos para o cálculo de seus parâmetros, com diferentes graus de aproximação em 

relação aos dados práticos. Entre os que se destacaram, com grande número de citações na 

literatura especializada, estão: 

- BOLDEA - Polytechnicallnstitute, Timisoara, Romênia 

- ELLIOTT - Jet Propulsion Laboratmy, Pasadena, EUA 

- GIERAS - University of Cape Town, África do Sul 

- LAITHW AITE - Imperial College of Science and Techn., London, Inglaterra 

- LIPO - GE Co., New York, EUA 
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- MOSEBACH - University of Braunschweig, Alemanha 

- NASAR - University of Kentucky, Lexington, EUA 

- NONDAHL - University ofWisconsin, Madison, EUA 

- OBERRETL - University of Dortmund, Alemanha 

- 001 - University of McGill, Montreal, Canada 

- POLOUJADOFF - University of Grenoble, França 

- Y AMAMURA - University ofToquio, Japão 

Os modelos desenvolvidos por esses especialistas serviram de padrão para outros estudiosos 

que aprofundaram o assunto. Há que destacar os trabalhos desenvolvidos pelo prof. 

Laithwaite, que a partir da década de 50, deu um tratamento científico às pesquisas sobre 

motores lineares. 

5.2 Principais Métodos de Análise 

Basicamente, os métodos existentes, tanto analíticos como numéricos, considerando as 

interações magnéticas e os conceitos discutidos no capítulo 4, podem ser agrupados em: 

• Método de soluções diretas usando modelos unidimensional, bidimensional e 

tridimensionais 

• Método de camadas 
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• Método de elementos finitos e diferenças finita 

5.2.1 Método de soluções diretas 

O método de soluções diretas engloba uma série de técnicas utilizadas para modelamento do 

MIL desenvolvidas por vários especialistas, envolvendo desde a aplicação direta da teoria 

eletromagnética, num modelo unidimensional, passando pelos modelos em circuito 

equivalente e DQ, e modelos tridimensionais usando as equações de Maxwell. 

Segundo NONDAHL et ai. (1979), provavelmente uma das mais precisa formulação tenha 

sido desenvolvida por Dukowitz e Y arnamma, que acharam soluções para o campo 

magnético do entreferro em 2 e 3 dimensões, usando a Transfonnada de Fow·ier. 

O modelo YAMAMURA (1978) baseia-se na fundamental da conente de excitação e 

despreza as hamtônicas de ordens maiores que são geradas na distribuição dos enrolamentos 

do primário. Felizmente a contribuição das hannônicas de ordem elevada para o cálculo de 

propulsão é desprezível. O modelo bidimensional de Y AMAMURA ( 1978) inclui algumas 

hipóteses: largura finita do primário, comprimento infinito do primário. A teoria de efeito 

das bordas de Bolton é utilizada para corrigir a largura finita do motor. 

NORTH (1970), 001 (1970), OBERRETL (1973) e MOSEBACH (1977) também trataram 

do assunto, mas introduziram uma periodicidade artificial no comprimento do indutor 

(primário) que pennite algumas simplificações na série de Fomier. 
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ELLIOTT (STICKLER, 1978) subdividiu a placa de reação (induzido) em grande número 

de malhas iguais, cada um com espaçamento de wna fração do passo polar. As equações de 

conente fluindo através das malhas foram resolvidas pelo método de Matriz. Cada malha 

tem indutância e indutância mútua com as outras malhas e com as bobinas do primário. 

O método de ELLIOTT usa o Circuito Equivalente (CE) para calcular o desempenho do 

MIL. O método traz algumas limitações, como por exemplo, assumindo que o MIL está em 

regime estacionário com conente senoidal balanceada. Neste caso, as soluções não podem 

ser extendidas ao comportamento transitório. 

Uma análise do comportamento transitório é essencial para aplicações em elevada potência e 

altas velocidades, incluindo estudo de curto-circuito entre fases, operações não balanceadas, 

análise de estabilidade e efeitos de fonte (inversor) não ideal. 

001 (1970) e NORTH (1970) perceberam que a partir das equações gerais da máquina, 

usando as transformadas de Fourier, o desempenho do MIL poderia ser avaliado tanto em 

regime estacionário como em transitório. De qualquer forma, o grande número de equações 

independentes, sistemas de ordem 40 para uma máquina de 4 polos, tomam o método 

bastante complicado para ser resolvido. 

O tratamento dado as condições de contorno entre o primário, entrefeno e o secundário, 

bem como as simplificações realizadas na série de Fourier ou transformadas de Fourier, 

podem ditar o modelo fmal adotado por diversos autores, resultando em maior ou menor 

aproximação de parâmetros do MIL em relação aos dados experimentais. Na Figura 56, 

pode-se observar as curvas de força de propulsão x esconegamento obtidos a partir de 

quatro modelos. O modelo bidimensional de Bolton inclue os efeitos de bordas transversais, 

dimensões fmitas dos enrolamentos e núcleo do primário e condução superficial de conente 
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no secundário~ o modelo tridimensional de Oberretl assume dimensões fmitas dos 

ernolamentos do primário e infinitas (largura e comprimento) do núcleo do primário~ o 

modelo bidimensional de Y amamura assume dimensões infinitas dos enrolamentos do 

primário, fmita na largura e infinita no comprimento (direção de deslocamento) do ·núcleo 

do primário~ e o modelo unidimensional de Mosebach assume dimensões finitas dos 

ernolamentos e do núcleo do primário e correntes fluindo em circuitos retangulares no 

secundário. 

FORÇA DI: 
PROPULSÃO (lu\) 

o ~---.~z-----.4~--~. 6-----.~a ----~l.D 

lSCORRrGA.\llNTO (S) 

Figura 56 - Curvas de força propulsora x escorregamento usando modelos de vários autores 

(Fonte: Dawson et ai. , 1986) 
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Diversos autores: GIERAS (L977, 1986, 1990)~ POLOUJADOFF (1980); AY/\SSE (1981); 

HJRASA et al. (1980); NASAR e BOLDEA (1987), desenvolveram modelos em Circuito 

Equivalente por fase. Este método usa as mesmas técnicas desenvolvidas para as máquinas 

rotativas. Muitos autores levaram em consideração o efeito das extremidades, efeitos 

transversais, e em geral pode ser considerado um método relativamente preciso para análise 

de motores lineares de baixa velocidade (abaixo de 20 nlls). Há algwnas exceções em que o 

modelo CE é usado satisfatóriamente para análise de motores lineares de alta velocidade. 

DA WSON et al. (1986) analisaram o desempenho do MfL, unilateral a velocidades de até 

90 km/h, usando os métodos de Circuito Equivalente e Elementos Finitos bidi.mensional, e 

compararam com os resultados levantados em bancada de teste existente na Universidade de 

Queens-Canadá. Esta bancada utiliza uma roda de 7,6 metTos de diâme1To, com a placa de 

reação montada na roda e o estator do MLL fixo e alimentado por um inversor de frequência 

tipo PWM de 200 kV A. A insb·umentação utilizada pennitiu monitorar dados como: força 

propulsora, força normal, torque, velocidade, parâme1Tos elébicos etc. Os resultados 

mosb·ruam que, comparando as curvas de força propulsora x velocidade e força normal x 

velocidade, o método de Circuito Equivalente apresentou-se com melhor aproximação em 

relação aos dados práticos, que o método de Elementos Finitos. 

GlEH.AS et al . (1985) compararam os dados do modelo em CE com os dados levantados na 

bancada de teste da Universidade de Queens, chegando a resultados muito próximos para 

velocidades de até 20 m/s. Neste modelo, GIERAS considerou a não linearidade da placa de 

reação, a satmação do circuito magnético e os efeitos das bordas transversais e extremjdades 

longitudinais do secundário. 

Em um outro trabalho, GIERAS (1994) comparou os dados de desempenho do modelo em 

Circuito Equivalente de um MIL, unilateral, considerando os efeitos longitudinais de 

extl'enlidade, com os resultados experimentais da bancada de teste da General Electric 
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Company-GEC (USA) para velocidades até 100 m/s (300 Hz). Os resultados foram 

sutpreendentes com o grau de aproximação conseguido, inclusive para altas velocidades. 

Segundo análises de NONDAHL et ai. (L 979), o método do Circuito Equivalente é 

aproximado para altas velocidade (acima de 20 m/s) e não prediz, por exemplo, o que 

acontece com a distribuição da densidade de fluxo do entTefeno na direção longitudinal, 

quando a velocidade aumenta, além de ser limitado à onda senoidal em regime pennanente. 

Basicamente, o método parte da análise do campo magnético e da distribuição da densidade 

de .fluxo, a prutir daí são detenninadas as características de desempenho do MIL. 

NONDAfll- et al. (1979) desenvolveram um modelamento com base no etxo DQ. A 

vantagem principal é que pode ser simulado tanto em regime estacionátio, como em regime 

transitório. 

O modelo bifásico DQ assume que todos os polos do MIL são independentes, assim o seu 

desempenho pode ser calculado pela análise simultânea de todos os polos do secundário, 

atTavés de uma rede intTincada de malhas do Circuito Equivalente. O pressuposto de polos 

independentes aumenta a complexidade do modelo, mas ao mesmo tempo permite fazer o 

modelamento em mn comptimento finito do MIL. 

Há outTas técnicas utilizadas para análise do MIL unilateral, como o sistema gráfico de 

diagrama circular desenvolvido por FREEMAN e LOWTHER (1977) e o método de 

complexo fasorial desenvolvido por GROOT (1993). O método de complexo fasorial por 

controle de fluxo, inicialmente empregado por LEONARD (1985) é atualmente muito usado 

em acionrunento de máquinas de indução rotativas com torque constante. 
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5.2.2 Método de Camadas 

A solução das equações do campo magnético pelo método de Camadas para a máquina de 

indução, usando o conceito de ondas de impedância, foi intToduzido por CULLEN e 

BARTON (1958). Depois, GRlEG e FREEMAN (1967) utilizaram a função matriz 

transferência como interface entre camadas num modelo bidimensional. ALDEN e NOLAN 

( L974) procuraram extender o conceito de função de matriz tTansferência no modelo 

tridimensional. Depois disso, muitos outros autores enveredaram por essa trilha, com 

algumas contribuições imporlautes. 

O método de Camadas consiste em dividir o MIL em várias camadas conforme mos1Tada na 

Figura 57 e então, resolver as equações de distribuição do campo magnético no modelo 

bidimensional ou tridimensional. 

Primário v 

Placa de reação 

Figura 57 - Divisão do secundát.io em multi-camadas 
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A distTibuição da densidade de corrente no pdmário de indutor curto pode ser representada 

pela série de Fourier, formando uma onda caminhante descontínua, assumindo o primátio 

constit11.ido de uma fila contínua de vátios indutores em série. A intetface entre as várias 

camadas é feita através dos valores de (Bz) e (Hx), utilizando as equações de Maxwell e a 

técnica da função mat:tiz transferência. O comprimento :fitúto do ptimádo tem sido a 

principallinútação para anaJjsar o MIL usando esse método. 

A solução das equações do campo campo magnético no modelo bidimensional asswne que 

as componentes do campo são invariáveis na direção (y) e na direção longitudinal (x), 

considerando a influência do aumento da resistividade do secundário at:t·avés do coeficiente 

do Russel-Norsworthy. O efeito de ranhuramento tambem é incluido neste método através 

do entTefetTo efetivo, utilizando o coeficiente de Carter. 

FREEMAN e LOWTHER (1973) utiliz aram o método de Camadas para analisar o MIL 

unilateral e chegaram a conclusão que a força normal (Fn) tem sigtúficativas influências 

sobre o desempenho do mesmo. Foram usados dois modelos: unidimensional e 

bidimensional, levando em consideração os efeitos de extTemidades longitudinais e das 

bordas t:t·ansversais. Os dados de simulação da força nonnal foram comparados com 

resultados experimentais de um MIL utúlateral, usando vádos tipos de concepções e de 

operação do mesmo. 

NASAR e DEL CID (L973) verificaram o desempenho de um MfL lltlÍlateral, com placa de 

reação de fen·o para aplicação em alta velocidade. O modelamento matemático pelo método 

de Camadas foi feito levando em consideração o vetor potencial magnético para resolver as 

condições de contorno. A verificação experimental realizada com um MJL de 1400 kW, 4 
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polos, 60 Hz, mostrou bons resultados quando comparados com os dados teóricos de força 

propulsão, força de levitação e eficiência, em função da velocidade. 

BOLDEA e BABES CU ( 1978) analisaram o MlL unilateral num modelo bidimensional, 

levando em consideração os efeitos de extremidades longitudinais, pelicular e das bordas 

transversais e saturação do secundário. A teoria foi baseada na decomposição da série de 

Fourier dupla da força magnetomotriz (fnun) do primário e considerando a linearidade da 

permeablidade magnética (!li) da placa de reação. Os resultados mostnram boa aproximação 

quando comparados com os dados de desempenho experimentais de um MJL unilateral de 7 

polos, tipo roda de 1,8 metros de diâmetro. 

YOSHIDA (1981) analisou o Mil_, bilateral usando a matriz transferência num modelo 

tridimensional, considerando os efeitos de extr emidades longitudinais e de bordas 

transversais devidos a dimensões finitas do plimátio (largura, comprimento e altm·a). 

Usando a decomposição da sétie de Fomier dupla na equação da força magnetomotriz do 

primário, que se apresenta como uma onda caminhante descontínua, o problema ficou 

reduzido às condições de contorno das camadas. Essas condições foram resolvidas, então, 
.... 

usando a função mat:Iiz u·ansferência associada ao vetor potencial magnético (A) definido 

pela equação (5.8). A verificação experimental dos dados teóricos de simulação foi feita na 

bancada de ensaios da GE, nas velocidades de O a 480 km/h. Os resultados de força de 

propulsão, fator de potência, eficiência, força nonnal e corrente do primário, mostraram boa 

aproximação em toda faixa de velocidade. 

GJERAS (1994) utilizou o método de camadas para a fonnulação das equações de campo no 

entJ·efetTo do MIL unilateral, assumindo dimensões infinitas do primário e secundário e 

considerando a não linearidade da penneabilidade magnética do secundário. As equações 

foram apresentadas para ham1ônicas de ordem (n) sendo a solução da força propulsora 

obtida através do tensor de Maxwell. 
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5 .2.3 Método de Elementos Finitos 

O método de Elementos Finitos aplicado ao eletromagnetismo foi desenvolvido somente nas 

últimas duas décadas, conforme apurados por MACLEAN (1988) e F ALCONE ( 1982). 

Antes disso, o método tinha sido usado na engenharia civil e mecârrica para resolver os 

problemas da teoria de elasticidade, através da minimização da energia potencial dos corpos. 

Muitos autores uti1haram o método de Elementos Finitos para analisar o MIL. Entre eles: 

FOGGIA et al. (1975), ALWASH e AL-RJKABI (1979), RODGER e EASTHAM (1982), 

ADAMIAK et al. (1987), DAWSON et al. (1986), ADAMIAK e MIZlA (1987), 

FURUKAWA et al . (1990), DAL-HO et al. (1993), JARNIEUX et al. (1993), 

FUKUMOTO et al. (1993). No Brasil, alguns trabalhos de pós-graduação foram calcados 

em cima desse método, tais como: F ALCONE (1 982) que utilizou o método de Elementos 

Firutos para cálculo da reatância de dispersão do MIL, ALCANTARA JR (1985) para 

detenninar a distribuição de fluxo magnético em máquinas elétricas e BENITES (1993) que 

usou o programa LMAG-V para simular máquina lineares em movimento. 

O método de Elementos Finitos consiste em resolver o conjunto de equações diferenciais de 

derivadas parciais do campo magnético, procurando uma função f(x,y,z) no cá1culo 

variaciona1, extremamente mínima de uma func ional, dentro de certas condições de 

contamo de um determinado domínio. Já o método de Diferenças Finitas consiste ein 

substituir as derivadas parciais por aproximações de diferenças, consitituidas de equações 

algébricas, envolvendo valores da f1mção em certos pontos do domínio considerado. Tais 

pontos constituem a intersecção de linhas verticais e horizontais que são traçados sobre o 

domínio, recebendo o nome de rede ou reticulado. 
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A fonnulação do método de Elementos Finitos pode ser injciada a partir das equações de 

MaxweU no regime quasi-estacionário. 

... ... ... 
rot H = ls + ao/ê)t (5. l) 

... ... 
rot E = - ()B/at (5 .. 2) 

... 
div 8 = O (5.3) 

... 
divD = p (5.4) 

Alem das qnatl'o equações, da teoria e1etTomagnética tem-se as seguintes relações 

... -+ 
8 = llollr H (5.5) 

D = ~oErE (5.6) 

... __. 
J8 = oE (5.7) 

... 
O vetor potencial (A) é deftnido como: 

... ... 
8 = rotA (5.8) 

As equações de (5.1) a (5.8) podem ser combinadas e usando as condições de contomo no 

modelo b.idimensional, obtem-se a equação em tetmos de vetor potencial magnético (it) que 
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govema o domínio de problemas de cálculo de campo magnético com meios em movimento 

(DA WSON et ai. 1 986): 

rot{ l/J.!ol!r)(rot A) = Js - cr(aA!at) - cr.vv(rot rotA) (5.9) 

ADAMIAK et al. (1987) chegaram a seguinte expressão: 

-+ -+ -+ -+ 
- Js = rot ( vp) rotA- jcr.w.A - vp.cr(aA/àt) (5.10) 

-+ -+ 
Na equação (5.9), os vetores (A e B) são expressos em tennos relativos em referência ao 

eixo e tempo e a velocidade (vp) expressa o movimento relativo de uma das partes do MJL 

em referência a um dos eixos. As equações diferenciais parciais podem, então, ser resolvidas 

supondo o espaço contendo o MlL, dentro de uma série de condições de contomo. O 

método de Elementos Finitos consiste em dividir a área ou voltune em elementos 

interligados, normalmente triângulos ou quadriláteros no caso bidimensional e em hexaedros 

no caso tridimensional. A precisão do cálculo depende entre outros fatores, do número de 

elementos usados sobre a área ou volume. O vetor potencial para cada nó dos elementos é 

então, calculado supondo que o potencial varie linearmente ou não, entTe esses nós dentro 

de condições definidas. Uma das maneiras de se obter as soluções é aplicando o método de 

Galerkin ou então, usando a formulação variacional. Na literatura são encontrados vários 

exemplos de soluções da equação (5.9), com algumas variações de métodos de 

aproximações realizadas. 

Os métodos de análise normalmente levam em consideração: efeito dns extremidades 

longitudinais, espessura finita da placa de reação, efeito das bordas transversais e efeito 
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pelicular. Alguns autores acham que o efeito das bordas transversais pode ser melhor 

analisado no caso tridimensional. 

Para calcular a força de propulsão do MIL é usado o tensor de Maxwell ou então a equação 

de Lorentz. Para a força normal pode ser usado o tensor de Maxwell ou então uma 

combinação usando o tensor de Maxwell para calcular a força de atração e a fónnula de 

Lorentz para calcular a força repulsiva, onde o resultado final é a soma dos dois 

componentes. 

ADAMIAK et al. (1987) utilizaram o método de Elementos Finitos bidimensional para 

resolução da equação de vetor potencial magnético de um MIL, unilateral com placa de 

reação de alwnínio e compararam os resultados de força de propulsão e força nonnal, 

usando os dois métodos; tensor de Maxwell e fórmula de Lorentz. O efeito das bordas 

transversais foi levado em consideração, aumentando a resistividade da placa condutora 

através do coeficiente de Russel-Norsworthy. A verificação experimental mostrou que a 

fórmula de Lorentz consegue maior aproximação que o tensor de Maxwell em relação aos 

dados práticos. 

Usando o método de Elementos Finitos e tensor de Maxwel para cálculo de força de 

propulsão, DAL-HO et al. (1993) conseguiram otimizar uma série de parâmetros 

construtivos do MIL unilateral. 

AL W ASH e AL-RIKABI ( 1979) aplicaram o método de Elementos Finitos bidimensional 

em um MIL unilateral e diferentes concepções do primário, com modelos de ranhuras e 

bobinas representados por folhas de corrente sobre a superfície do núcleo ferromagnético e 

por ranhuras reais. Os dados teóricos de força de propulsão das duas concepções usadas 

(folhas de coiTente e ranhuras reais) foram comparadas com os resultados experimentais de 
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um MIL unilateral de 4 polos. Os resultados mostraram aproximações aceitáveis, 

especialmente par altas velocidades. 

5.3 Modelo em Circuto Equivalente (CE) 

Vários pesquisadores estudaram o modelo do Circuito Equivalente de máquinas rotativas e 

aplicaram ao MIL. 

Basicamente existem algumas restrições, quais sejam: 

• o CE é calculado por fase, 

• simula as condições em regime estacionário, 

• supõe correntes trifásicas balanceadas, 

• os núcleos do ptimário e do secundário têm permeabilidades infinitas, 

• não prevê o comportamento da densidade do fluxo magnético no entrefen·o na direção 

longitudinal. 

Os mais recentes estudos sobre modelamento em CE, GIERAS (1994), NONAKA et ai. 

(1988), HIRASA et ai. (1980), já levam em consideração, alguns efeitos: 
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• efeito das bordas transversais, 

• efeito pelicular, 

• saturação do ferro no secundário, 

• conentes parasitas, 

• força nonnal, 

• não lineruidade magnética do secundário, 

• efeito das extremidades longitudinais. 

Considera-se já muito conhecido, o modelamento por CE, sendo assim, serão apresentadas 

aqui, as fonnulações matemáticas fmais. 

Os pru·âmetros do CE serão comparados com os resultados experimentais obtidos na 

bancada de ensaios com um MIL unilateral com placa de reação dupla de alumínio e ferro. 

O esquema do CE por fase de um MIL unilateral com placa de reação constituído de 

alumínio e ferro é mostrado na Figura 58, segundo modelo desenvolvido por NASAR et al. 
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(1987). Para análise em baixas velocidades, consideram-se desprezíveis o efeito longitudinal 

das extremidades e a reatância de dispersão. Os efeitos de saturação e de bordas transversais 

são considerados nesse modelo através da condutividade equivalente e do entreferro 

equivalente. 

Rl XI r XIs 

R2/s 

u Xm 

Figura 58 - Circuito Equivalente (CE) de wn MIL 

Os parâmetros (Xm) e (R2) são, em geral, dependentes da frequência e da coiTente do 

primário. As perdas de feiTo são deprezadas no CE em referência, wna vez que a densidade 

de fluxo no entreferro é suposta bem maior que 0,3 Testa e considerando que o núcleo do 

primário não está saturado. Em geral a reatância de dispersão (Xts) é considerado 

desprezível. 
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Nessa representação, não é levado em consideração a alimentação por um inversor tipo 

PWM. Assim, a influência das hatmônicas é desprezada. GIERAS, (1994) diz que o 

acionamento de um MIL por inversor produz desvios adicionais nos parâmetros do CE 

devido às harmônicas. As resistências e as reatâncias sofrem fortes alterações devido ao 

efeito peliculru· quando a frequência aumenta muito, produzindo harmônicas nas cmTentes .. 

A reatância de magnetização é dada por: 

(5.10) 

Resistência do secundário: 

(5.11) 

Resistência do primário: 

(5.12) 

A reatância de dispersão do primário é dada pela soma de: 

Xtr = Xlh + Xla + Xld 
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onde: Xlh = reatância de dispersão das ranhuras, Xta = reatância de dispersão na aba 

(diferença entre a largura do primário e secundário) e Xtd = reatância de dispersão nos 

terminais das bobinas. 

(5.13) 

onde: 

(5.14) 

Àd = [5(g.q)/Kd.t]/[5 + 4(g.q)/k.t] (5.15) 

Àe = 0,3(3131 - 1) (5 .16) 

Kw = [sen(n/6)].[q.sen(n/6q)].sen(pn/2) (5.17) 

onde: (131) = fator de encordamento do primário, Jc = densidade de corrente de projeto do 

primário, crc = condutividade do cobre, Lec = comprimento entre tenninais das bobinas do 

primário, Kr = hlws, Kd = 3qwsh. 

A força de propulsão é dada por: 

Fx = (3.I22·R22)/(s2.,;.f) = (3.I12.R22)/ { (s2.t.f)[ 1/(s.Ge)2 + 1 )] } (5.18) 
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Eficiência: 

11 = [Fx.2.1:. f( l - s)]/(Fx.2.1:.f + 3.R 1 .I 12) (5. 19) 

Fator de potência: 

(5.21) 

5.4 Modelagem em DQ para MIL 

5.4.1 Requisitos iniciais 

NONDAI-ll_, e LlPO (1979) em seus est11dos dividem a placa de reação (secundá.tio) em 7 

polos (secções iguais) e chegam a conclusão de que para até 400 Hz e velocidade de 100 

m/s, a curva de esforço de propulsão x velocidade aproxima-se bastante da curva levantada 

na bancada de ensaios, o que comprova que esse modelo serve para analisar o MIL de alta 

velocidade. 

NASAR e BOLDEA (1985) desenvolveram um modelo no eixo DQ para o MIL, utilizando 

basicamente as equações do modelo DQ de uma máquina de indução rotativa convencional. 

No entanto, como não foi apresentada nenhuma comparação com os dados experimentais, 

fica dificil avaliar a precisão dos parâmetros desse modelo. 
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NONDAHL e LIPO (1979) estudaram o modelo bifásico usando as transfonnadas DQ 

aplicadas ao MIL, tendo o Dr. Nondahl apresentado mna tese de PhD na University of 

Wisconsin ( 1977) versando sobre o assunto. 

Algumas hipóteses simphficadoras são feitas para facilitar a análise em DQ: 

• indutores e secundálios têm penneabilidade (ui) in·finita, 

• os efeitos das bordas transversais são considerados, 

• as correntes no secundário (placa de reação) dentro de cada polo são independentes, 

• simula as condições em regime estacionádo e transitótio, 

• os efeitos das ranhuras são desprezíveis, o entreferro é modificado pe1o coeficiente de 

Carter, 

• a densidade de fluxo está confmada sob a área do estator pena todas velocidades, 

• não ocorre saturação dos núcleos, 

• a F!v1M no entreferro é senoidal. 
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O modelo bifásico DQ asswne que todos os polos do MIL são independentes, assim o seu 

desempenho é calculado por análise simultânea de todos os polos do secundário, através de 

uma rede de malitas de Circuito Equivalente. O pressuposto de polos independentes aumenta 

a complexidade do modelo, mas ao mesmo tempo permite fazer o modehtmento em um 

comprimento finüo do MlL. 

A Figura 59 mostra o MIL de estator curto, unilateral, com o laminado do primário de 

comprimento (1), largura (w), alhtra (d11) , movendo sobre a placa de reação (secundátio), 

constituída de uma chapa de fetTO e de aluminio. A chapa de aluminio tem a largura maior 

que (w) e espessura (dt). 

PRIMÁRIO DO MIL 
\ 

da]~_ 
I g d1 

{ 
[ PLACA DE REAÇÃO 

Figura 59 - MIL de estator cwto, unilateral 
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5.4.2 Função de Enrolamento 

O trabalho de LIPO e NONDAHL(1979) usa o conceito de função de enrolamento N(x) 

para relacionar as transfonnações d-q-0 em relação aos eixos tTifásicos originais. O N(x) é 

obtida contando os condutores da esquerda para a direita (Figura 60). Quando há um fluxo 

de conente saindo do plano do papel, N(x) aumenta em um, quando a conente flui na 

direção do papel, N(x) diminui em um. Embora a função de eruolamento seja um conceito 

de circuito, pode ser expressa em tetmos quantitativos de campo. 

Pll 
1 

P3 
+.--. ----- ____ 111'"'_-., ... - .• -""-~-~-,-~---1 
1 ! ( ~ • I I ( l fj (J f I " 

: 1--'F- -+r 
I a 

X 

PRIMÁRIO 
i 

\ 
~----~~----------------~ ,, 

N(x) Plàca de 
0.5 

-0.5 
H(x) 

-0.5 

... 
reaçao 

Figura 60 - MrL com distribuição arbitrária de enrolamentos 

Se for aplicada a lei de Ampéres no caminho P1P2P3P4P1, tomado arbitrariamente, então: 
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jH.dl = I.N(x) (5.22) 

X 

onde (I) é a conente do enrolamento. 

Como foi assumido que penneabilidade do ferro é infinita, (H ) é zero, exceto no entreferro 

ao longo do caminho P2P3, a intensidade do campo magnético no entreferro pode ser escrita 

em termos de N(x) como: 

g.H(x) =l.N(x) (5.23) 

Uma vez que os comprimentos P1P2 e P3P4 são arbitrários, a equação (5.23) é válida para 

qualquer ponto do entrefetTO. A quaulidade I.N(x) pode ser reconhecida como a FMM dos 

enrolamentos. 

Aplicando a lei de Gauss no campo da equação (5.23), onde os extremos do enrolamento 

primário estão limitados enb:e: 

X = - Ç e para 

1-Ç 
f N(x).dx = O 

-Ç 

X = 1- Ç 

(5.24) 
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A equação (5.24) mostra que a função de emolamento tem o valor médio igual a zero. 

É convetúente u·ansformar a corrente (I) em cada enrolamento para a conente equivalente 

em d-q-0. Neste caso a função de emo]amento equivalente pode ser definjda como 

correspondente a essas conentes. Desde que o campo é conservativo, o campo total não 

muda, então H(x) é o mesmo antes e depois da transfonnação de variáveis. A equação (5.24) 

implica: 

(5.25) 

As equações de transformação de corTente trifásico para corrente no eixo d-q-0 são dadas 

pelas equações (5.26), (5.27) e (5.28). Nesse caso o eixo d-q são fixados nos eixos primários 

(variáveis) e o eixo (q) é alinhado com o eixo da fase (a). As outras fases do primário são: 

(b) e (c). 

fqs = 2/3fas - 1/3fbs - l/3fcs (5.26) 

(5.27) 

fos = 1/3(fas + fbs + fcs) (5.28) 
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Nessas equações, o símbolo (f) designa a tensão, corTente ou fluxo concatenado do ptimátio. 

As notações usadas são as mesmas do L1PO e NONDAHL (1979). 

Elin:llnando Íqs, ids e i0 s da equação (5.25) e usando as equações (5.26), (5.27) e (5.28): 

Nas(x).ias = [2/3Nqs(x) + 1/3N0 s(x)].i 0 s (5.29) 

(5.30) 

Ncs(x). ics = [ l/3Nqs(x) + 1/ -{)Nds(x) + 1/3N0 s(x)J.ics (5.31) 

Cancelando as correntes em cada lado das equações e resolvendo em termos de fimção de 

enrolamento no eixo d-q-o: 

Nqs(x) = Na8(x) - J/2Nbs(x)- 1/2 Ncs(x) (5.32) 

(5.33) 

N0 s(x) = Nas(x) + Nbs(x) + Ncs(x) (5.34) 

Se as harmônicas forem desprezadas, então as funções de enrolamento de corrente tomam

se: 



N88(x) = N/2cos(n.x/r; +n) 

Nbs(x) = Ng/2cos( n.x/T. + n/3) 

Ncs(x) = N/2cos( n.x!T. - 7t/3) 

onde: 

onde: 

Ns = número de espiras equivalente do primário por polo, 

Kp = fator de passo de emolamento, 

N = número de espiras por fase do p1imálio, 

Kw = fator de djstribuição de enrolamento. 

As equações (5.32) a (5.34) estão plotadas na Figura 6 1. 
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(5.35) 

(5.36) 

(5.37) 

(5.38) 
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PRIMÁRIO I 

Nqs 

Figma 61 - Função de enrolamento do primário e do eixo d-q-o 

Substituindo as equações (5.35), (5.36) e (5.37) em (5.32), (5.33) e (5.34), as funções de 

enrolamento se reduzem no eixo d-q-o , desprezando-se as bannônicas, em (Figura 62): 

Nqs(x) =- 3/2{Nsf2[cos(n.xlt)]} (5.39) 

Nds(x) = 3/2{Nsf2[sen(n.xh)]} (5.40) 



N08(x) = O 

3Ns 
4 

PRIMÁRIO 

I QQO O Q O ~QO~QQQCl QQ I 
polol polo2 polo3 polo4 

I 
I 
I - --.---
I 
I ..-....•.-4 __ ..,. 

!. 1 r 
I 
I 

x=O s(x Nqs(x) 

Figura 62 - Função de enrolamento no eixo d-q-o 
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(5.41) 

X 

Com base nas equações (5.39) e (5.40) foram feitas as aproximações em fonna de ondas 

senoidais das funções de enrolamentos Nds(x) e Nq8(x). Observar que as distorções que 

aparecem nas pontas da onda caminhante são desprezadas. Essas distorções são devidas ao 

11ão preenchimento total das ranhuras existentes nas exttemidades e que originam o efeito 

das extremidades estáticas. Essa aproximação pode ser contestada, mas segundo LIPO e 
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NONDAHL (1979), as comparações dos parâmetTos calculados temicamente com os dados 

experimentais indicam uma boa aproximação. 

A quantidade (Ç), que é a distância do ponto inicia] da função, de enrolamento Nês(x)_ a. 

partir da extremidade da borda do primário, depende da con:figm·ação dos enrolamentos e do 

número de ranhuras totalmente preenchidas ou não nas exu·emidades. 

5.4.3 Função de enro1amento da placa de reação 

Néls máquinas rotativas de rotor em gaiola, a disb.ibuição senoidal de FMM do estator induz 

a lltnél disttibuição senoidal de FMM no rotor que pode ser modelado em um par de 

enrolamentos equivalentes numa distTibuição senoidal. Esse pressuposto pode ser levado em 

consideração pélra a análise do MJL. 

Porém, na máquina rotativa, devido a simetria, a disu·ibuição da FMM em cada polo tem a 

mesma amplitude e altema na polaridade e isto não pode ser levado em consideração na 

análise do MIL por causa dos efeitos da exlTemidades. Basicamente, as correnles que fluem 

nos circuitos do secundário não devem ser considerada independentes, porém mutuamente 

acopladas em todos outros circuitos do secundário, tal como nos circuitos do primário em 

re1ação ao eixo d-q. 
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._I _- ___________ ____.! Primário 

r dr4 

X 

!3Nr/1 OlT 
i ··· 3Nrl4 ._.,__ X 

tJNr/1 Olf 

i 3Nr/4 x 
----I JNr/1 O"Tf 

Figura 63- Correntes no secundário no eixo d e conespondentes funções de transferência. 

As funções de enrolamentos no eixo d na fonna matemática representadas na Figma 63, 

ficam: 

Nd8(x) = 3N8/ 4[sen(n.xh)] 0 <X < 2't 

o em qualquer outra parte do primário (5.42) 

Ndrl(x) = 3Nrf4[sen(n.xh)] - 3Nrfton Ü < X < T./2 

em qualquer outra parte do primário (5.43) 



179 

Nru·2(x) = -3Nr14[sen(n.xh)] - 3N/10n 't/2 < X< 't 

-3Nr/10n em qualquer outTa parte do primário (5.44) 

Ndr3(x) = 3Nr.4[sen(n.x/t)] - 3Nrf10n 't < X< 31/2 

-3Nrllün em qualquer outra parte do primário (5.45) 

Nctr4(x) = -3Nr/4[sen(n.x/t)] - 3Nrl10n 3't/2 < X < 2't 

- 3N/l0n em qualquer oub·a parte do primário (5.46) 

onde: r denota a variável do lado da placa de reação e Nr = número de espiras do 

secundátio por polo. 

5.4.4 Equações da Máquina 

As equações de tensão usadas nos circuitos de uma máquina rotativa são válidas também 

paia o MrL. As dez equações do circuito são do tipo: 

V ds = Rl.ids + d/~,dsldt + teds (5.47) 

(5.48) 
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V dr2 = O= fr2.idr2 + d"-dr2/dt + etdr2 (5.49) 

(5.50) 

(5.51) 

V qs = Rl.iqs + d"-qsldt + teqs (5.52) 

(5.53) 

V qr2 = 1"f2.iqr2 + dÀqr21dt + teqr2 (5.54) 

V qr3 = tr3·1qr3 + dÀqr3/dt + teqr3 (5.55) 

(5.56) 

onde: frJ, rr2 rr3 ~"r4 = são resistências da placa de reação por po1o e (te) denota o 
' ' 

coeficiente de tensão velocidade induzida devido ao movimento relativo entre o p1imário e 

secundáii o. 



5.4.5- Cálculo das l11dutâncias 

A indutância entre dois enrolamentos pode ser calculada pela expressão: 

p't 

L12 = (u0 .w/g) jNJ(x).N2(x) dx 

o 

No caso de indutância mútua: 

N 1 (x) = N2(x) 
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(5.57) 

Aplicando a equação (5.57), tem-se para a indutância de magnetização do enrolamento do 

primário no eixo d: 

1-Ç 

Lds,ds = (2.u0 .w)/3g f Nds(x).Nds(x) dx 

-Ç 

Substituindo (5.42) em (5.58), tem-se: 

2t 

Lds,ds = (3.n0 .w.Ns2)/8g f sen2(n.x/t) dx = (3.u0 .w.'t.Ns2)/4g 

o 

(5.58) 

5.59 
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A indutância de magnetização por polo é dada por: 

(5.60) 

A indutância próplia total dos enrolamentos do primário no eixo d é dado por: 

Lds = Lds ds + LJs = 4Lml + Lls 
' 

(5.61) 

Da mesma forma para o eixo q: 

Lqs = Lqs,qs + L]s = 4Lml + LJs (5.62) 

A indutância mútua dos enrolamentos entTe os eixos q e d é calculada, substituindo as 

equações (5.39) e (5.40) em (5.57): 

(5.63) 

Da mesma fonna as indutâncias mútuas en1Te o enrolamento do primário no eixo d e o 

primeiro polo do secundário no eixo d são dadas por: 

(5.64) 
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E de modo semelhante: 

- Lds dr2 = Lds dr3 = - Lds dr4 = NriNs.LmJ 
) ) ) 

(5.65) 

E para o eixo q: 

Lqs,qr J =- Lqs,qr2 = Lqs,qr3 =- Lqs,qr4 = NriNs.Lmi (5.66) 

Todas as outras indutâncias podem ser calculadas dessa maneira, total izando 55 indutâncias 

para o MIL de 4 polos. 

Nas equações de tensão do MTL, o 1luxo concatenado para todos os circuitos fica: 

(5.67) 

(5.68) 

(5.69) 

(5.70) 



"-dr4 = LtrJ.idr4 + Ltnt[idr4 - icts + l/n(iqr3 + Íqr4) - (8/5n2)ir] 

Àqr1 = L]rJ.Íqrl + Lmt[iqrl + Íqs + l/ n(1drl + Ídr2) - (8/5n2)ir] 

Àqr4 = Ltri.iqr4 + Lm 1 [(iqr4 - Íqs + llnCidr4 - Íds) - (8/5n2)irJ 

4 

lr = L Cidrk + iqr0 
k- 1 

onde: ir = é a soma de todas as correntes na placa de reação. 
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(5.71) 

(5.72) 

(5.73) 

(5.74) 

(5.75) 

(5.76) 

(5.77) 

No caso de máquinas rotativas a soma das cmTentes Cir) é igual a zero e . idrl = - idr2 = 
. . 
1dr3 = - 1dr4 · 
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5.4.6 Coeficiente de Tensão Velocidade 

Se adotado como referência o primário, são induzidas no secundário as tensões velocidade 

provocadas pelo movimento do primário. Cada termo de tensão pode ser expresso por: 

(5.78) 

A equação (5.78) pode ser escrita da seguinte forma: 

(5.79) 

onde Yp = dx/dt é a velocidade do sect1ndário em relação ao primário. O tetmo (n.Yph:) 

pode ser considerado como velocidade angular equivalente similar as máquinas rotativas. De 

acordo com a teoria convencional, o coeficiente de tensão velocidade [G(i)l pode ser 

defttúdo como: 

(5.80) 

O valor de [Gi(i)l pode ser calculado usando o princípio de deslocamento virtual. 

Substituindo os valores de função de lTansferência na equação (5.80), tem-se: 
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p:t 

G1 ,2 = (q.t0 .ro/n:.g) a/alt j N1(x).N2(x + X) dx (5.81) 
o }{ = o 

p:t 

G1 ,2 = (q.t0 .ro/n:.g) f N 1(x)[aN2/a}{(x + X)] dx (5 .82) 
O X= O 

Substihaindo os pares de função de enrolamentos na equação (5.73), obtém-se os 

coeficientes de tensão velocidade. Por exemplo, o coeficiente de tensão velocidade entre os 

emolamentos do primário no eixo q e os enrolamentos do secundário no eixo d é dado por: 

1-8 

Üdr l,qs = 2. ~t0 . ro :t!(3n.g) f Ndr l(x).aNqs(x +X)/aX dx 
-8 I X=O I (5.83) 11 11 

Substihaindo os valores de Ndrt(x) e Nqs(x), tem-se: 

Gdrt,qs = -2. ~0. ro :t!(3n.g) / (3N/ 4) sen(n.xl t).a(3Ns/4)/a){.cos[n(x +}{)1-t] dx 

tn X= O 

= -2. J.l0 .ro: rl(3n/g) j (3Ncf10n).a(3Ns14)/81l.cos[n(x +X)/t] dx 

H= O 



= (3. ~0 .ro.'t.Ns.Nr)/(8g.n:) j sen(n:.x/ 't)n:lt.sen(n:.xlt)dx 

't/2 
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(5.84) 

Urna vez que o circuito (qs) é estacionário, a tensão induzida no circuito (qs) pelo circuito 

(drJ) devido ao movimento do circuto (qs) é zero. Assim: 

Gqs,drl = O (5.85) 

Usando a equação 5.81, resultam as seguintes equações para coeficiente de tensão 

velocidade: 

teds = O e teqs = O , uma vez que não há corrente de excitação no secundário. 

(5.86) 

(5.87) 

(5.88) 

(5.89) 
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(5.90) 

(5.91) 

(5.92) 

(5.93) 

Substituindo as equações de tensão velocidade nas equações (5.47) a (5.56) tem-se: 

(5.94) 

(5.95) 

(5.96) 

V dr3 = O= ~'r3.Ídr3 + dA.dr3/dt + (1tVph)[LmJ .iqs +(Lmt + Ltrt).Ciqr3- iqr2)/2] (5.97) 

(5.98) 

Yqs = Rl.Íqs + dA.q/dt (5.99) 
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(5.100) 

(5.101) 

(5.102) 

(5.103) 

A resistência de cada polo do secundário é suposto igual a resistência total dividido por 

quatro. Assim: 

rrr.= fr2 = l"r3 = fr4 (5. 104) 

Caso seja considerada a máquina rotativa, então todas as correntes dos polos são iguais, ou 

. . . . 
lffi·l· = -1dr2 = 1dr3 = - ldr4 (5.105) 

. . . . 
lqrt·= -•qr2 = 'qr3 = - 1qr4 (5. 106) 

e o fluxo de dispersão total na máquina rotativa é : 
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Àdr = Àdr 1 - Àd r2 + Âdr3 - Âdr4 (5.107) 

Âqr = Âqrl - Âqr2 + Âqr3 - Âqr4 (5. 108) 

Substituindo as equações de (5.105) a (5.108) nas equações (5.67) a (5.76), obtém-se: 

(5. 109) 

(5.110) 

(5.111) 

(5.112) 

(5.113) 

(5. 114) 

Àqrl = L]rJ .Íqrl + Ltn 1 Ciqrl + iqs) (5.115) 

(5.116) 
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Àqr3 = L}r] .iqr3 + Lm1 (iqr3 + Íqs) (5.117) 

(5. 118) 

(5.119) 

(5.120) 

As equações de fluxo se reduzem as de máquinas convencionais. 

As equações podem ser representadas por um circuito equivalente no eixo dq, levando em 

consideração que o secundário foi modelado em 5 polos. A Figura 64 ilustra as equações de 

tensão velocidade no eixo ( d) com o secw1dátio modelado em 5 polos. 

Para fazer a análise de transitório no modelo dq, é preciso reananjar as equações de tensão 

velocidade. 

Assume-se que a soma das correntes no secundário seja zero, ou seja: 

ir = O. 



192 

+ rrl 
te dro 

R1 Lrl -----v rr1 

Vds Liqrl tedrl .. Lrl 

rr1 

tedr2 

Lrl 

rrl 

tedr3 

L = Lmlhr . rr1 

tedr.tJ 
p = d/dt Lrl 

Figura 64 - CE no eixo ( d) modelado com 5 polos no secundário 

* 

Multiplicando (co = 2n.f) nos dois termos da equação (5.70), tem-se: 

co.Âdr2 = co.Ltrl.Ídr2 + w.Lm] [1dr2 - Íds + 1/n(iqr l + 1qr2)] (5 .1 2 1) 

ou 

(5.122) 

Definindo: 



193 

(5. ] 23) 

Substituindo na equação (5.1 22) em (5. 123), tem-se: 

(5.124) 

Resolvendo em 0dr2), tem-se: 

(5. 125) 

Substituindo a equação (5.125) em (5.1 23) e rean anjando os te1mos, tem-se: 

(5.1 26) 

Da equação de tensão velocidade (5.96), multiplicando (co), resulta: 

(5.127) 

ou 
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Substituindo a equação (5.125) em (5.128), resulta: 

(5.129) 

A solução da equação (5.129) é do tipo: 

.0dr2 = /(w.rr2·(8dr2 - 'I'c]I2)/ XJr] - co.tec]I2) dt (5.130) 

A equação (5.130) simula as condições de tmnsitórios para o polo do secundário (dr2) . Os 

outros polos podem ser determinados da mesma fonna . 

A partir desse equacionamento, NONDAHL e LIPO (1979) fizeram a simulação 

computacional e analisaram o compmiamento transitório de correntes, esforço de propulsão 

e fluxo mútuo de cada polo do secundário, sob excitação arbitrária. 

5.4.7 Sistema de matrizes 

Devido ao grande número de equações independentes, o sistema de equações pode ser 

representado em fmma matricial, assim as equações da máquina ficam: 
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[V] = [Rp]. [i] + ([~nJ + [L]])di/dt.+ vp.n . .[ Gv]..[i]lr. (5 ... 13.1). 

onde: [V] = [vds· vqs• O, O, O, O, O, O, O, o]T (5.132) 

(5 . 1 33) 

As matTizes [V] e [I] são matTizes transpostas. 

A matriz [Rp] é uma matriz diagonal 10 x 10 e contém elementos de resistência do 

primário, dada por: 

rs o o o o o o o o o 
o rs o o o o o o o o 
o o rrl o o o o o o o 
o o o frJ o o o o o o 
o o o o ~"rl o o o o o (5.134) 

[Rp] = o o o o o frJ o o o o 
o o o o o o rrl o o o 
o o o o o o o rrl o o 
o o o o o o o o frl o 
o o o o o o o o o f ri 
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A matriz indutância de dispersão [L]] é uma matr iz 10 x 10 que contém elementos de 

indutância de dispersão dos polos do secundátio, dada por: 

(5.135) 

Lis o o o o o o o o o 
o LJs o o o o o o o o 

o o L h] L]rl/n o o o o o o 

o o Ltr]/n Ltrl L}_rl/n o o o o o 

o o o Lh·IIn L1r1 Lirtln o o o o 
[Lt] = o o o o LJrtln L1r1 Lirtln o o o 

o o o o o Ltr11n L1r1 Lirtln o o 

o o o o o o Ltriin Ltrl Ltrtln o 

o o o o o o o Ltrtln L1r1 Ltrtln 

o o o o o o o o LJrtln Lirl 

A matriz [Lro] expressa o acopalamento mútuo entre enrolamentos. É conveniente separar a 

man-iz indutância [Lm] em duas partes: 

(5.136) 

onde: 

(5.137) 
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4Ltnl Lmtln Lm1 o -Lm1 o Lm1 o -Lmi - Lmtl 

Lm1/n 4Lm1/n Lm1/n L:tn1 o -Lml o Lm1 o -Lmi 

Lml Lm1/n Lm1 Lmtln O o o o o o 
o Lml Lmtln Lml L.tn1ln O o o o o 

-Lm1 o o L.tn1/n Lm1 L:tntln o o o o 
[L1Q] = o -L:tnl o o Ltn1/n Lm 1 LmJI7t O o o 

Lml o o o o Lm1/n Lm1 Lmtln o o 
o Lml o o o o Lm1/n Lml Lmtln o 

-Lm] o o o o o o Lm]/n Ln11 Lmtl 

-Lm]l7t -1m1 o o o o o o Lt:ntln Lm1 

(5.138) 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o o 1 1 1 1 1 l l 

o o 1 1 1 1 1 1 1 1 

[U] = o o 1 1 1 1 1 (5. 139) 

o o l 1 1 1 l 1 1 

o o 1 1 1 1 1 1 I 

o o 1 1 1 I 1 1 1 1 

o o 1 1 1 1 l 1 l 

o o l l 1 1 1 1 1 
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A matriz [ Gv] de coeficiente tensão velocidade contém elementos que refletem o 

movimento relativo entre o primário e a placa de reação, é dada por 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
o Lmt/2 o L:t·t/2 o o o o o o 

-Lml o -Lr]l2 o ~-]/2 o o o o o 
o -Lmt o -Lrt /2 o Lrt/2 o o o o 

[Gv] = Lml o o o -LrJ/2 o LrJ/2 o o o 

o Lml o o o -Lrt/2 O Lrt/2 o o 
-LmJ o o o o o -Lrl/2 O LrJ/2 o 
o -Lml o o o o o -L:t·t /2 o Lrt/2 

Lml/2 O o o o o o o -Lt·J/2 o 

(5. 140) 

onde: 

Lrt = Lml + L1r1 (5.141) 

(5. L42) 
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onde: ltb = distância entre terminais das bobinas do primário com o secundário, Kp = fator 

de passo polar. 

Pelo princípio de conservação de energia, a equação de força de propulsão é dada por: 

F e = (3/2).(nh).[i]T[ Gv][i] (5.143) 

A força normal é dada por: 

Fn = -(3/4g)[i]T.a[Ltn + L l ]faz. [i] (5.144) 

(5.145) 

onde: L]h = indutância de dispersão nas ranhuras dada por: 

2 
L]J1 = (8.J10 .n.f.q.w.N .p.Kr)/Z.co (5.146) 

onde: (Z ) é o número de ranhuras, CKr = h/ws) é a relação efetiva entre profundidade e 

1argw·a das ranhuras. 

Os parâmetros do modelo DQ (indutâncias múh1as, resistências, reatâncias etc.) são os 

mesmos adotados pelo Circuito Equivalente por fase. 
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5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi discutido os vádos modelos usados para análise do MIL, sobretudo o 

modelo DQ. 

Pode-se afinnar, salvo desconhecimento do autor, que na literatma recente são encontrados 

basicamente três modelos de CE que levam em consideração os efeitos longitudinais de 

extremidade, ou seja, se1vem para altas velocidades, e cujos autores conseguiram confrontar 

e comprovar os parâmetros de desempenho com os dados experimentais. O CE proposto por 

I-IJRASA et al. (1980) para um MIL bilateral, que considera a reatância do secundário 

desprezível. O CE proposto por NONAI(A et al. (1988) para um MiL, unilateral. E por fu:n, 

o CE proposto por GIERAS ( 1994 ), que é o modelo que melhor precisão oferece em relação 

aos dados expe1imentais, para velocidades de até 120 m/s. 

Muitos autores preferem adotar o método de Elementos Finitos para analisar o MIL, 

principalmente para analisar os parâmetros de desempenho em altas velocidades. Algwts 

especial istas como DAWSON, GIERAS et ai. (1986), ALWASH et al. (1979) demonstraram 

que os dados de desempenho teóricos do modelo CE em confronto com o modelo por 

elementos finilos bi-dimensiona1, aproximam-se melhor dos resultados experimentais 

levantados em bancada de ensaios. 

Em razão do que foi visto, é bastante discutivel afirmar qual método de modelamento do 

MIL é o que melhor aproximação oferece em confrontação com os dados experimentais. 
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CAPÍTULO 6 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE MIL 

6.1 Considerações Iniciais 

Basicamente os passos utilizados neste capítulo para o dimensionamento do MJL são os 

mesmos de uma máquina de indução rotativa. 

Sem dúvida, para iniciar qualquer projeto de motor, o principal critério é a viabilidade 

econômica. O projeto deve ser executado dentro de mn orçamento, levando em consideração 

a escolha de materiais, a dispottibilidade de recursos para a confecção de dispositivos e 

disponibilidade da infraestrutura em geral. Dada a vatiedade imensa de concepções 

existentes, a escolha de wn modelo tambem é impmtante para a defitúção dos objetivos de 

construção de um MIL. 

NASAR e BOLDEA (1987) assumem que um bom critério de otimização dos parâmetros de 

projeto de um MIL para baixas velocidades é o Fator de Qualidade (G). Dessa forma, 

procura-se maximizar o (G) para meJhorru· a eficiência do MlL. Baixo Fator de Qualidade 

significa muitas perdas e baixo aproveitamento dos parâmetros de desempenho do MIL. 

OutTo critério nonnalmente adotado em máquinas rotativas é a relação de potência de 

entrada por urúdade de força propulsora. Quanto menor essa reJação, maior é a eficiência do 

MIL. 
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O procedimento adotado aqui é um um pre-dimensionamento do MIL, desde que se trata de 

um protótipo de baixa velocidade. A concepção adotada permite otiJ:njzar posterionnente os 

parâmetros construtivos do MTL, em função dos resu1tados obtidos, após pequenas 

moftficações de projeto e de montagem. 

6.2 Projeto Preliminar do MIL 

O MIL proposto é do tipo unilateral de escala reduzida, doze ranhuras, 4 polos, indutor 

curto e placa de reação circlllar constituída de feiTO e almnínio, alimentação uifásiaa, sendo 

o indutor a parte móvel e a placa de reação a parte fixa. 

lnicialmente pressupõem-se alguns dados gerais de referência: 

• Tensão de alimentação trifásica (V 1) = 220 (volts) 

o Densidade de corrente(Ic) = 15 (Nmm2) 

• Frequência nominal de alimentação (f) = 60 (Hz) 

• Velocidade máxima (vru) 

o Entrefetl'O mecânico (g) 

= 2,6 (m/s) 

= 0,002 (m) 

• Densidade de fluxo no entrefetTo (Bmz) = 0,5 (W Jm2) 

• Esconegamento (s) = 0,4 

o Largura do primário ( w) = 0,03 (m) 
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Com base nesses dados será feito um cálculo preliminar dos parâmetros construtivos do 

indutor e induzido do MIL. 

6.2.1 Projeto eletTomagnético/eléttico 

O projeto eletromagnético inclui o cálculo de vários parâmetros do indutor, tais como: 

dimensões do núcleo, dimensões das ranhuras etc. 

O projeto elétrico inclui o cálculo de: número de polos, nt'unero de ranhuras por polo, 

número de condutores por ranhura, secção do fio condutor, isolação das bobinas etc. 

O cálculo do fluxo magnético por polo (<I>g) é dado por: 

ABDOU e SHERIF (1991) (6.1) 

Gl ERAS (l994) (6.2) 

onde (um = B111fBnd relação entre valores médio e de p1co da densidade de fluxo 

magnético no entrefe1To . 

Mas, das equações (4. 1) e (4.2), tem-se: 
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't = vs/(2f) ou Vs = vp/(1-s) (m/s) 

Substuindo os valores, com escorregamento de 0,4 e frequência de 60Hz, tem-se: 

Vs = 2,6/(1 ~ 0,4) = 4,3 (m/s) 

't = 4,3/(2.60) = 0,036 (m) 

Cl>g = 1,0.0,036.0,03 = 5,4.10-4 (Wb) 

O número de espiras/fase do enrolamento é calculado confonne diferentes autores, peJa 

fónnula: 

ABDOU e SHERlF (1991): 

GIERAS ( 1994): 

(6.3) 

(6.4) 



205 

onde: (crr = E t/Em) é a relação entTe valores RMS e médio da FEM do primário 

Por outro lado, a FEM induzida é calculada atnwés da fórmula: 

EJ = V( - I( .Z (6.5) 

É razoável supor que a queda de tensão nos emolamentos do primário é de 15 % da tensão 

de terminais, assim a FEM induzida ela linha (E 1) é igual a 0,85.220 = 187 volts. 

Para uma conexão elos enrolamentos do plimário em delta, a tensão (E 1) é igual a ele linha 

187 volts. 

Substituindo os valores na equação de FEM, com frequência nominal de 60Hz, e assumindo 

que o fator de distribuição dos enrolamentos, Kw = 0,9; então: 

N = 187/(4,44.60.0,00054.0,9) = 1445 ~ 1500 espiras 

A profundidade mínima do laminado magnético (drunin) do primário para que não haja 

saturação é dado por (ABDOU e SHERIF, 1991): 

damin = <l>g/(2.Bn.w) (6.6) 
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onde (B0 ), a densidade de fluxo na ranhura do primário é aproximadamente i gula a 1,5 

Tesla. 

damin = 0,00054/(2.1,5.0,03) = 0,006 (m) 

ou seja a profundidade da culatra do primário deve ser maior que 6 mm. 

O passo da ranJmra (ts) pode ser calculada com base na fórmula: 

(6.7) 

onde: (z l = 12) númerode ranhuras. 

ts = 2.2.0,036/12 = 12 em 

A largura da ranhura é dada por (GIERAS, 1994): 

(6.8) 

ws = 0,0 12(1 - 0,5/1 ,5) = 7 em 

No projeto, ws = 6 em, por ser um número múltiplo do passo da ranhura. 
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O fio utilizado nos enrolamentos do primário tem o diâmentro de 0,22 nun~ o que dá uma 

secção do condutor (Se) de 0,038 mm2. 

Mas: 

(6.8) 

I 1 = 15. 0,038 = 570 mA 

A equação da força de propulsão é dada por: 

(6.9) 

Segundo GJERAS (1994) paJa um MTL de pequenas dimensões, o produto (rt.cos<p) pode 

vruiar de O, 1 a 0,5. Supondo 11.cos<p = 0,3, e substituindo os valores em (6. 9): 

Fx = 3.220.0,3 .0,570/2,6 = 43,4 N 

A secção total útil das bobinas de cada ranhura é dada por: 

S = 0,038 x 1500 = 57 mm2 

A área total aproximada da ranlmra na Figura 66 corresponde a: 
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Sr = 32x6 = 192 mm2 

Portanto, para uma área total de 192 mm2, tem-se uma área efetiva ocupada pela bobina de 

48,6 mm2. 

As dimensões calculadas do MIL são representados na figura 65: 

]~~~ 
I 
I I 

1t-cl2'tt-1• ---w----t PI.ACII DE REIIÇÃO (SECUt/D~HIO) 

Figura 65 - Motor de indução linear tmilateral com uma placa de reação 
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6.3 Construção de um protótipo de MIL 

Numa versão melhorada do ptimeiro modelo de MIL, foi projetado e constmído um segundo 

protótipo, conforme as especificações da Tabela 3. As principais modificações introduzidas 

no segundo protótipo em relação ao primeiro modelo foram: nova conformação das ranhuras 

do estator para melhor aproveitamento do fluxo magnético, maior número de 

espiras/ranhuras, dispositivo para ajustar o entreferro, adaptação de rolamentos nas rodas do 

cano, confecção das ranhuras do estator por processo de eletroerosão, disposição das 

bobinas em três camadas/ranhmas em vez de duas camadas/ranhuras, nivelamento da pista 

da placa de reação, substituição das rodas de ferro por rodas de naylon no cano, ligação das 

bobinas do estator em paralelo, utilização de parafusos não magnéticos na montagem do 

MIL, utilização de chapas de ferro-silício NO no "pacote" do ndutor etc. 

3 bobinas .'-ã'a~ 
em 

paralelo 

I I 
I I I 
I I I 

'\Jis •1+-zy+; 

ds 

Figura 66 - Preenchimento das Ranhuras em Três Camadas 

O MIL foi alimentado por um inversor de frequência variável de O a 400Hz, tipo.PWM.IOs 

dados do MIL estão na Tabela 3. 
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TabeJa 3 - Dados Gerais e Parâmentros do MIL 

DADOS DO MIL DIMENSÕES/VALORES 

Tensão de entrada trifásica altemada (Vl) 220 (volts) 

Frequência do inversor (f) O a400 (Hz) 

Largm·a total da pJaca de reação (w+c) 125 (mm) 

Níunero de fases (m) 3 

Densidade de cmTente (Jc) 6 (Nmm2
) 

Densidade de fluxo no entTeferro (Bmz) 0,5 (W/m2
) 

Condutividade do feno à 20 o c (<>c) 5.106 (S/m) 

Condutividade do alumínio à 20 oc (<>a) 30.106 (S/m) 

Altura total da placa de reação ( d) 32 (mm) 

Altura da pJaca de alumínio ( d 1) l (mm) 

Aba ( overhang) (c) 135 (mm) 

Entreferro mecânico (g) 2 (mm) 

Altura do estator (da) 45 (mm) 

Largura do estator ( w) 30 (mm) 

Passo da ranhura (ts) 12 (mm) 

Altura do dente da ranhma (h) 32 (mm) 

Largura da ranhura (w8) 6 (mm) 

Largma do dente da ranhura (zt) 6 (mm) 

Passo polar (t) 36 (mm) 

Número de pares de polo (p) 2 

Número de ranhuras/poJo/fase (q) 

Comprimento do estator (L) 160 (mm) 

Número de ranhuras (zi) l2 

Número de espiras por fase (N) 1500 
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As bobinas do primárioem cada fase foram enrolados em três grupos e ligados em paralelo 

para fac.ititar a montagem das mesmas nas ranhuras. 

1 2 

I 
I 
I 

Fase B 1 
I 

I 
I 
I 
I 

Fase C I 

N MERO DE RANHURAS 

4 5 6 8 9 10 11 12 

1 

Figura 67 - Distribuição das Bobinas nas ranhuras do Primário 

X 

y 

z 
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Após a montagem nas ranhuras do indutor, em tTês camadas (I~igura 66), as bobinas foram 

conectadas em DELTA, agrupadas em dois conjuntos, lado A e lado 8. O esquema de 

ligação das bobinas foi feito de acordo com a Figma 67. Vários ensaios foram realizados 

para verificação de descontinuidade, curto-circuito ou inversão nos terminais dfls bobinas. A 

Tabela 4 apresenta os valores de resistência elétrica (R em .Q), indutância (L em H) e fator 

de mérito (Q). Os terminais das bobinas foram convencionados de acordo com a Figura 68 e 

1igados em /1: 

BOBINA A 
Xs .-------------.uoR 
~Me 

Xe ) Ms 
~-=P-s --~ -P~e --

s 

Je Bs T 

Zs Ze 
BOBINA B 

Figura 68 - Esquema de Ligação das Bobinas A e 8 
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LADO A DAS BOBINAS 

Jel Js1 Je3 Js3 

Je2 Js2 

Zel Zsl Ze3 1Jtf Zs3 

• -./ \ 
Ze2 Zs2 

Bs3 

Be2 Bs2 

Figura 69 - Ligação das Bobinas do Lado A 

LADO B DAS BOBINAS 

P el Ps1 P·e3 Ps3 

X s3 

X e2 X_s2 

Figura 70 - Ligação das Bobinas no Lado B 
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Tabela 4- Medidas de Resistência (R), Indutância (L) e Fator Q nas Bobinas 

Bobinas R(O) L(H) Fator Q 

Jl 82.36 0.324 15 

J2 94.92 0.268 13 

J3 108.70 0.182 9 

1123 286.50 1.886 20 

Z 1 90.28 0.356 16 

Z2 99.26 0.228 l 1 

Z3 108.68 0. 165 9 

Z 123 298.05 1.774 20 

81 90.78 0.362 16 

82 90.48 0.263 13 

83 107.62 0.173 9 

B L23 288.60 1.917 21 

X1 89.01 0.365 15 

X2 80.60 0.233 13 

X3 96.65 0.160 9 

X123 266.26 1.852 21 

Pl 80.03 0.3 15 16 

P2 79.68 0.217 13 

P3 93 .73 0.154 9 

Pl23 253.44 1.657 21 

Ml 79.37 0.310 15 

M2 80.57 0.216 12 

M3 95.14 0.152 9 

M l23 255.08 1.661 21 
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Obs.: 

• As medidas de resistência, . indutância e fator de mérito Q foram realizadas usando o 

multúnetro digital HP, modelo 8020 de 5 1/2 dígitos. 

• O fator Q da bobina é defenido com a relação entre a reatância (roL) e a resistência (0). 

6. 4 Considerações fmais 

O projeto do MIL foi feito dentro das limitações de recursos existentes. Foi projetado para 

possibilitar modificações estruturais no tipo de enrolamento, ligações das bobinas etc. 

A sistemática adotada, partindo de wn projeto preliminar, para depois num estágio posterior 

otimizar os parâmetos do MIL, revelou-se bastante eficiente e simples. 

A concepção adotada, modelo reduzido de MIL com o primátio móvel e placa de reação 

(secundário) fixo, teve como fmalidade de aproximar-se da concepção mais utilizada 

atualmente nos veículos do sistema de transporte urbano de paassageiros .. 
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CAPÍTULO 7 

PROJETO DE UMA BANCADA DE ENSAIO PARA O MIL 

7 .I Considerações Iniciais 

Da mesma fmma que os protótipos de motores de indução rotativos são ensaiados, os 

motores lineares também são, para poder avaliar o seu desempenho em diversas condições 

de carga e em vazio. 

Para o projeto e constmção de máquinas rotativas, as técnicas de projeto já estão 

padronizadas e os engenheiros projetistas normalmente partem diretamente para o 

desenvolvimento de protótipos em escala real. Depois disso, são avaliados em ensaios 

considerados de tipo em bancada de ensaios. No caso de motores lineares, costuma-se partir 

de modelos mais simples em escala reduzida até chegar aos protótipos em escala nonnal. 

Apesar da literatura existente ser bastante completa em tennos de conceitos, modelamento 

etc, há necessidade de entender na prática a teoria básica dos motores lineares. Isto pode ser 

feita em bancadas de ensaios apropriadas. Sem dúvida, a injeção de recursos influe 

decisivamente nesse processo de desenvolvimento passo a passo. Como regra geral, quanto 

maior os recursos existentes, maior a possibilidade de constmção de protótipos em escala 

cada vez maiores. 

Alguns autores como FREEMAN et al (1975) desenvolveram uma metodologia de análise 

de desempenho do MIL, através de um modelo escalar, cujos parâmetros são linearizados 

para um protótipo em escala real, com resultados satisfatórios. 



217 

No entanto, para análise de desempenho de motores lineares em sistemas de transporte, 

quase sempre há necessidade de desenvolver wn protótipo de veículo em escala real. Os 

problemas e as interações entre os vários subsistemas, como: sinalização, comunicação, via 

permanente, material rodante, oficina de manutenção, devem ser analisadas em conjunto. 

Em outros países onde o desenvolvimento de motores liJ1eares chegou a um patamar 

avançado, as investigações experimentais ocuparam um espaço importante no processo de 

desenvolvimento do MIL para aplicação em tração elétrica. Nessa categoria de motores 

lineares, há algwnas peculiaridades inerentes, em contraste com as máquinas rotativas. Uma 

das peculiaridades é a grande diversidade de configurações do MIL. Uma outra é a forte 

dependência das caractetisticas de desempenho do MIL, a partir de parâmetros 

eletromagnéticos, dunensões, construção do secundário, tamanho do entreferro, tipo de 

enrolamento etc. Normalmente para cada tipo de configuração, requer dispositivos 

específicos para executar as experiências. 

7.2 Estágios necessários para o desenvolvimento do MIL 

Analisando os sistemas de transporte de passageiros existentes, é possível observar que a 

decisão final de escolha de uma concepção de MIL foi decisivamente influenciada pelas 

condições específicas de operação do veículo, interagindo com os vários subsistemas já 

citados no item 7 .1. As experiências acumuladas são importantes para a compreensão das 

caracteristicas de comp01tamento do MIL. 

SHINKARENKO e KANRAT (1984) recomendam a necessidade de realizar as 

investigações experimentais para o desenvolvimento do MIL em três estágios de 

desenvolvimento. 



218 

7 .2.1 Primeiro estágio - Investigações experimentais laboratoriais. 

Este estágio envolve o modelamento fisico dos fenômenos eletromagnéticos e térmicos em 

protótipos ou modelos escalares de MIL, com o objetivo de confirmar os conceitos 

fundamentais da teoria e métodos de projeto e de refinar o cálculo de parâmetros iniciais do 

MIL para fins de projeto. Nesta etapa são construídos protótipos em escala reduzida. 

7 .2.2 Segundo estágio - Ensaios em bancadas 

Neste estágio devem ser realizadas as experiências em bancadas de ensaios de protótipos de 

MIL, podendo ser em escala real, tanto no modo estático como no dinâmico. São estudadas 

as restrições que ocorrem com o MIL em baixa ou alta velocidade. Estas experiências tem a 

fmalidade de refmar as características operacionais, a metodologia de projeto e o 

modelamento matemático do MIL. 

7 .2.3 Terceiro estágio -Ensaios em escala Piloto 

Neste estágio as experiências são realizadas em um protótipo de veículo acionado por MIL, 

de forma integrada com outros subsistemas do sistema de transporte, incluindo: material 

rodante, estruturas da via permanente, controle e alimentação, sinalização etc. Essa 

integração deve ser feita, dentro das condições próximas as de operação nonnal do veículo. 

A partir dos resultados desses ensaios, é possível determinar com precisão as características 

operacionais do MIL e definir o sistema de tiansporte mais adequado como um todo. 
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7.3 Tipo de Bancada de Ensaios 

Uma fonna de avaliar o desempenho de motores lineares é através de mna bancada de 

ensaios. Ela deve ser projetada, de tal fmma, a poder extrair os dados de desempenho. 

A montagem do MIL, para se conseguir extrair dados de desempenho, pode ser feita 

basicamente de três maneiras: 

• Bancada de ensaio tipo correia, 

• Bancada de ensaio tipo roda ou disco, 

• Linha de teste. 

7.3 .1 Bancada de ensaio tipo cmreia 

Nonnalmente este tipo de bancadas são construídas em dimensões reduzidas. elas são 

próptias para permitir o estudo de uma detenninada característica de desempenho do MIL. 

Na bancada de ensaio com correia (Figura 71) o secm1dátio consiste de uma correia metálica 

feita de lâmina de cobre ou ferro que gira sobre dois roletes. Um dos roletes está acoplado a 

um motor de corrente contínua que petmite variar a velocidade do MIL. A coneia passa 

sobre os enrolamentos do primát'io do MIL, podendo ser unilateral ou bilateral. O 

esconegamento e a força de propulsão podem ser obtidos com a ajuda de um motor auxiliar, 

cujo eixo está fixo a um dos roletes. 



- Q·"' !I. ~ ~ .... 
Figma 71 - Bancada de ensaio tipo coneia com MIL bilateral. 

(Fonte: Gieras, 1994) 
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Em geral, a maior dificuldade em montar esse tipo de bancada está na confecção de uma 

fma coneia metálica de alta condutividade, uma vez que a junção na solda da mesma 

continua sendo o ponto fraco. 

KANT et ai (1971) montaram wna bancada de alta eficiência, utilizando uma coneia de 

várias camadas (ligas de cobre-berílio), sem pontos de solda, com espessma máxima de 1,25 

trun. Com essa bancada KANT et al (1971) conseguiram levantai as características 

operacionais do MIL para velocidades de até 76 m/s, dtuante alguns minutos. 

NASAR (1969) descreve uma bancada desse tipo, com um MIL bilateral de 10 polos, passo 

polar de 1.25", acionado por uma fonte trifásica de 60 Hz. Com essa bancada NASAR 
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efetuou diversos ensaios, como por exemplo a medição da distribuição do campo magnético 

ao longo do entreferro. 

7.3.2 Bancada de ensaios tipo roda ou disco 

A bancada de ensaios tipo roda ou disco é o mais comumente utilizado nos laboratórios do 

mundo todo. Uma das vantagens desse tipo de bancada é que pela sua própria configuração, 

pennite avaliar os parâmetros de desempenho do MIL ou MSL em escala real. Há diversas 

concepções possíveis de montagem. Basicamente, pode ser de secwtdário cilíndrico ou 

secundário de disco plano. Em ambos os casos, a disposicão do primário pode ser unilateral 

ou bilateral. A bancada tipo disco, com wn secundário muito fino é apropriado para altas 

velocidades. 

Grande parte das expetiências acumuladas nos Estados Unidos com o MIL foram realizadas 

na bancada de ensaio tipo disco existente no TTC (Transportation Technology Center). Essa 

bancada desctita por COHO et al. (1974), era constituída por wn MIL bilateral, 2 indutores 

ativos, secundário em fonna de disco de alumínio, diâmetro de 2 metros, 4 polos, velocidade 

máxima de 480 km/h. O sistema de instrwnentação pennitia medir a força nonnal, força de 

propulsão, distribuição do fluxo magnético nos diferentes pontos do MIL, velocidade etc. 

As experiências realizadas em uma bancada tipo disco de alumínio, com 6 mm de espessura, 

130 em de diâmetro e primário em fonna de arco, foram muito importantes para 

Y AMAMURA ( 1972). A velocidade alcançada foi de 70 m/s para uma frequência de 175 

Hz e força de propulsão de 120 N. Com essa bancada YAMAMURA et al. (1972) 

demonstraram os efeitos das extremidades. 
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Uma outra bancada descrita por NONAKA et ai. ( 1976) era do tipo disco de alwnínio com 

15 mm de espessura e 270 em de diâmetw e primário ocupando um arco de 80° do disco. O 

MIL bilateral era alimentado por inversor tipo VVVF de 70 kV A. Com mna instmmentação 

precisa foi possível estudar os efeitos das extremidades e as forças normais. 

Figura 72 - Bancada de ensaios existente em Qeen's University 
(Fonte: LAITHW AITE, 1977) 

Uma das maiores bancada tipo roda é a de Glenoble-França, onde foi montada uma roda de 

14 metros de diâmetro, utilizando um motor linear em U, com emolamento tipo anel de 
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"Gramme". Acoplado ao mesmo eixo foi montado um disco auxiliar de 8 metros de 

diâmetro com um segundo motor linear em U (POLOUJADOFF, 1980). 

Uma outra bancada do tipo roda é o da Universidade de Queens-Canadá, onde foi motada 

uma roda de 7.6 de diâmetro, o MIL tipo bilateral é acionado por um inversor de frequência 

de 200 KV A (Figura 72). A bancada foi usada também para ensaiar o MSL com bobinas 

supercondutoras a velocidade de 101 km/h (ATHERTON et al, 1977). 

Para estudar o MSL, foram construídas várias bancadas mais complexas em diversos países, 

como Canadá, Japão, Alemanha, Inglaterra etc. Nestas bancadas foram previstos bobinas 

supercondutoras e desenvolvidos equipamentos criogênicos especiais. 

7. 3. 3 Linha de teste 

A alternativa de ensaiar o MIL na linha de teste exige investimento elevado e infraestrutura 

adequada. Neste caso, pressupõe-se que o estágio de desenvolvimento do motor linear já 

tenha ultrapassado o nível de teste em escala reduzida para a escala real. A principal 

vantagem dessa alternativa é de poder avaliar todos os subsistemas que compõem o sistema 

de transpmte de passageiros. O processo de manutenção dos equipamentos e desempenho 

dos veículos, por exemplo, só podem ser avaliados, depois que os veículos estiverem em 

funcionamento na linha de teste. Neste caso, há necessidade de construir uma infraestrutura 

adequada ao longo da via de teste, como um sistema trifásico de alimentação de corrente, 

subestação, aparelho de mudança de via, sobreelevação da via, platafonnas de 

embarque/desembarque, oficinas de manutenção, instalação de instrumentação (sensores, 

condicionadores, transdutores) na via ou no carro. 
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A Alemanha, Japão e os Estados Unidos constmíram diversas linhas de teste, com dispêndio 

de centenas de milhões de dólares, e que pennitem ensaiar o veículo com motor linear em 

altas velocidades, em tamanho real de operação. 

Figura 73- Linha de teste montada nas Indústria Toshiba-Japão 

7. 4 Descrição geral da bancada desenvolvida no IPT 

A bancada de ensaio é do tipo roda, com placa de reação (secundário) dupla de feno e 

alumínio de formato circular, sendo MIL, unilateral, indutor curto, acionado por um inversor 

de frequência variável (Figura 74). 
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O principal objetivo da bancada é pennitir medir alguns parâmetros do MIL, tais como: 

força propulsora, velocidade angular, variação da velocidade com o esconegamento, 

variação de frequência do primário etc. 

O MIL é acionado por mn inversor de frequência variável. O inversor de frequência utilizado 

para aconar o MIL é do tipo PWM, modelo GP-2000 da RELIANCE, potência de 5 HP, 

frequência de O a 400 Hz e tensão de 220 volts, corrente alternada. 

A bancada é constituída de uma mesa circular apoiada sobre uma estrutura metálica de três 

pés, equipados com dispositivos que pennitem a monitoração de parâmentros do MIL. A 

mesa é formada por uma chapa plana de aço de 11 O em de diâmetro externo, 2 em de 

espessura e 21 em de largura, em que está presa uma chapa plana circular de alumínio de 2 

mm de espessura, 12,5 em de largura e raio externo de 52 em e raio interno de 40 em. O 

conjunto chapa plana de aço e alumínio constitui a placa de reação ou o secundário do MIL. 

As dimensões gerais da bancada estão na figura 75. 

O indutor do MIL é constituído de um bloco laminado de chapas de aço-silício tipo NO com 

dimensões de: 160 x 45 x 30 mm. Foram dispostas 12 ranhuras de fonnato retangular com 

dimensões de: 6 x 35 mm. As chapas de aço-silício foram coladas uma sobre as outras e 

perfuradas nas extremidades por onde passam parafusos de latão que as prendem ao carro. 

O indutor está preso a um carro de duas rodas em cada extremidade, que se move sobre a 

pista de alumínio. O carro está preso a um braço móvel que se movimenta em relação ao 

eixo central da mesa. Nas extremidades da estrutura do carro há dois parafusos de guia, que 

pennitem ajustar o entreferro do motor, adicionando ou retirando chapas metálicas de 

espessuras variáveis (0,5 a 2 mm). 
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Figura 74- Vista geral da bancada de ensaios 

O sistema de alimentação do MIL é constihlÍdo de um conjunto de três anéis de bronze fixos 

no eixo central. Em cada anel foi soldado um fio ligado ao inversor de frequência . . Presos 

ao braço móvel está disposto um sistema coletor com tTês escovas de carvão, por onde flui a 

conente elétrica até o primário do MIL. 

No eixo central foi montado um gerador de pulsos tipo frequência-tensão, modelo BA30 12-

1500, marca "Veeder-Root", destinado a medir a rotação do eixo. O condicionador de sinais 

que converte o sinal de frequência em tensão, foi dotado de recursos que pennitem além da 

monitoração, a aquisição de dados pelo computador PC 486 DX2. 

A figura 75 mosn·a o desenho esquemático da bancada com as dimensões gerais. 
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764 

Figura 75 - Bancada de ensaios do MIL 

Na extremidade inferior do eixo foi adaptado por meio de polias e correia wn moto-redutor 

de velocidade do tipo coroa e rosca sem fim, modelo MK-50, marca Cestari, alimentado por 

um inversor de fiequência variável, modelo VFE-15, marca Velotronic, de 220 volts. O 
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sistema foi projetado para executar ensaios que permitissem variar o esconegamento em 

função da velocidade do MIL e tambem levar o MIL acima da velocidade síncrona. 

O esforço de propulsão foi medido utilizando-se uma célula de carga, modelo GL-30, marca 

Alfa Instrumentos, inserida no braço móvel da bancada, sendo o sinal coletado através de 

sistema "Slip Ring" de 10 canais acoplado na parte superior do eixo central da mesa. A 

partir daí o sinal vai para o "buffer", onde é filtrado. A célula de carga foi projetada para 

compensar o momento em relação ao eixo. O sinal pode ser monitorado em osciloscópio 

digital ou aquisitado no computador PC para posterior "tratamento". 

Para medir a corrente de alimentação do MIL foram utilizados três sensores de efeito HALL, 

modelo NW-SC501, marca Newtronic, de 1 kHz, corrente máxima de SOA. Os sensores 

foram inseridos na saída do inversor de frequência. O condicionador de sinais foi projetado 

para permitir aquisitar os dados de corrente via computador PC. 

A tensão de alimentação do MIL foi monitorada utilizando-se de três divisores de tensão, 

montados na saída do inversor de freqüência, constituídos de resistências de filme metálico, 

na relação 50:1. os condicionadores de sinais foram projetados para permitir a aquisição de 

dados pelo computador PC. 

A utilização do sistema de aquisição de dados via placa L YNX, modelo SR IOAL/E512-1, 

fabricado pela Michígan Scientific Corporation- EUA, permitiu a análise dos parâmetros do 

MIL por computador PC, utilizando-se o programa AQDADOS. O programa permite a 

filtragem de sinais indesejáveis (ruído, harmônicas), principalmente nos parâmetros de 

corrente e tensão. 
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7. 5 Projeto e Construção de um Sistema Medidor de Rotação 

O sistema de medição de rotação foi feito de acordo com o diagrama de bloco da Figura 76. 

GERADOR DE 
PULSOS 

CONDICIONADOR 
DE SINAIS 

AQUISIÇÃO 
DE DADOS/ 

MEDIÇÃO 

Figura 76 - Diagrama de blocos para medição de rotação 

O gerador de pulso tipo frequência-tensão emite 1500 pulsos a cada volta do eixo. Estes 

pulsos vão para o condicionador, onde são filtrados e convertidos em sinal de tensão, com 

fundo de escala de 5 volts, conente contínua. O sinal pode ser monitorado em aparelhos de 

medição (osciloscópio, multímetro digital etc) ou aquisitado no computador PC. 

O condicionador foi projetado e montado no "rack" UNIP ACK, segundo o esquema do 

desenho da figura 77. 
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CONDICIONADOR PARA TACÔMETRO 

Figura 77 - Condicionador para tacômetro 

oi 5V 

680K 
UITZJ 

o 

Figura 78- Fonte de alimentação para o condicionador do tacômetro 
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7.5.1 Calibração do sinal 

A escala do sinal de saída do "rack" foi ajustada para: 300 rpm = 5 volts ou 60 rpm/V 

Uma vez montado o sistema de medição, foi feita uma calibração dos sinais provenientes do 

gerador de pulso nos terminais de saída do condicionador. 

Tabela 5 - Cwva de calibração frequência x tensão 

Frequência (kHz) Tensão (volts) Rotação ( rpm) Erro(%) 

8 5,332 319,99 - 0,47 

5 3,329 199,98 - 0,12 

4 2,666 159,99 -0,00 

2 1,333 79,99 -0,07 

1 0,666 39,99 0,00 

0,5 0,333 19,99 0,00 

7.5.2 Verificação do sinal de saída 

Foi feita a comparação entre o sinal de saída aquisitado no computador e a rotação 

diretamente monitorada através de um cronômetro digital. Na tabela 6 foi feita a 

comparação entre as duas leituras. No caso do cronômetro, mediu-se o tempo em que o 
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primário móvel completava dez voltas, após o que foi transfonnada em número de rotação 

por minuto. 

Tabela 6- Comparação de rotação medida entre AQDADOS e cronômetro 

Frequência Cronômetro digital AQDADOS Diferença 
(Hz) (rpm) (rpm (%) 

15 7,4 7,8 5,4 

20 16,1 16,2 0,6 

30 27,6 27,9 1,1 

40 40,5 40,6 0,2 

50 50,4 50,6 0,5 

60 58,8 59,2 0,7 

70 66,6 66,7 0,1 

80 72,0 72,5 0,7 

90 75,6 76,8 1,6 

7.6 Projeto e Construção de um Sistema Medidor de Corrente 

O sistema medidor de corrente altemada trifásica foi feito de acordo com a diagrama de 

bloco da Figura 79. 



SENSOR DE 
CORRENTE 

CONDICIONADOR AQUISIÇÃO DE 
.DE SINAIS DADOS/MEDIÇÃO 

Figura 79 - Diagrama de blocos do sistema de medição de corrente 
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Para medir a conente foi utilizado o sensor de efeito Hall, com sensibilidade para frequência 

até 1 kHz. O condicionador de sinais foi projetado e montado no "rack" UNIP ACK, de 

acordo com o esquema especificado pelo fabricante do sensor. O condicionador é 

constituído por uma fonte de excitação de corrente contínua para o sensor de efeito Hall, um 

circuito amplificador e filtro para o sinal de con·ente medido e ajuste para calibração do 

"off-set". 

O sinal de saída do "rack" foi ajustado para: 2,0 ampéres = 5volts 
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7. 6.1 Verificação da corrente medida 

Os valores de cmrentes monitoradas no AQDADOS foram comparadas com os valores 

medidos através de um multímetro digital Minipa de 3 1/2 dígitos, inserido na saída do 

inversor de frequência. Os dados estão na tabela 7. 

Tabela 7 - Comparação de Conente Medida no AQDADOS e Multimetro Digital 

Frequência (Hz) Multimetro Digital (mA) AQDADOS (mA) 

fase R faseS fase T fase R faseS fase T 

11,4 632 590 532 620 578 518 

16 716 648 590 721 640 73 1 

30 923 803 754 909 800 749 

35 856 740 660 843 770 664 

80 453 375 382 465 379 287 

100 297 247 260 299 249 262 

260 198 170 181 203 193 176 

320 176 155 162 181 167 193 
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7.7 Projeto e Construção de um Sistema Medidor de Força Propulsora 

Para medir a força de propulsão (Fx) do MIL na bancada foi utilizado o diagrama de bloco 

da Figura 80. 

Ct:LULA. DE 
CARGA 

I 
SLIP 
RING 

& 
ENCODER I 

l 

CONDICIONADOR 
DE SINAIS 

·+ 
AQUISIÇÃO DE 

DADOS/MEDIÇÃO 

e 
I CONDICIONADOR L DE SINAIS 

Pl Buffer 
I 

~ 
1-

Figura 80 - Diagrama de blocos do sistema medidor de Fx 

A célula de carga GL-30 com capacidade de 30 kgf foi inserida no braço móvel da bancada, 

onde está fixado o MIL. A célula de carga é um dispositivo formado por uma estrutura 

metálica elástica, sobre a qual está montado um conjunto de extensômetros de resistência 

variável tipo folha (Foil Strain Gage) dispostos em ponte dupla de Wheatstone, o que 

garante uma boa precisão na medida de pequenos valores de resistência. Os extensômetros 

elétricos convertem variações de deslocamento ( defmmação) em variações de resistência. 
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onde são amplificados e filtrados, saindo um sinal proporcional em tensão contínua, com 

fundo de escala de 5 volts. Os sinais de tensão passam por um "Slip Ring" de 1 O canais 

adaptado ao eixo giratório da bancada de ensaios e vão para o "buffer", confonne desenho 

da Figura 81, onde são novamente filtrados. Depois disso, estes sinais de tensão vão então 

para o sistema de aquisição de dados e aparelhos de medição. 

O "Slip Ring" utilizado, dispõe de um "Encoder" que pennite medir a posição angular e 

velocidade instantânea do eixo da bancada. 

A) CONDICIONADOR PARA MEDIDA DE Fx 

8) CONDICIONADOR PARA MEDIDA DE Fx 

r; 1i_, 
1 

--~ 

~ I 1ís~·,00J 
f --cJ I ~-~· I 

\1 :~d u 'f~~~~: -
'----J~ ~ " ~ 

Figma 81 - Condicionadores para medida de Fx 
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Sinal na saída do "rack" : I Okg = 5volts ou 2 kg/V 

Shunt de calibração - 4,031 volts e + 4,025 volts 

7.7 Verificação da Força Propulsora Medida 

Após a montagem do sistema de medição de força propulsora (Fx), foi feita uma calibração 

com pesos previamente conhecidos, simulando esforços de defonnação no braco móvel da 

bancada. 

Tabela 8 - Verficação do sistema de medição de Fx 

Pesos conhecidos (em kg) Sinal do AQDADOS (em kg) 

0,5 0,48 

1,0 0,99 

1,5 1,49 

2,0 1,99 

7.8 Projeto e Construção de um Sistema Medidor de Tensão 

Para medir a tensão de alimentação do MIL, foi utilizado o diagrama de bloco da figura 82. 



TRANSDUTOR DE 
TENSÃO 

AQUISIÇÃO DE 
DADOSJMEDIÇÃO 

Figura 82 - Diagrama de blocos para medida de tensão do MlL 

DIVISOR DE TENSÃO 

Figura 83 - Divisor resistivo para medida de tensão 
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O divisor resistivo na relação de 50: l, foi montado de acordo com o esquema da figura 83. 

7.8.1 Verificação da tensão de entrada do MIL 

Os valores de tensão na entrada do sistema de aquisição de dados foi verificada com os 

valores na saída do inversor de frequência, monitorada através de multimetro digital de 3 1/2 

dígitos. 

Tabela 9- Verificação da Tensão de Entrada do MIL 

Frequência Sinal do AQDADOS (volts) Tensão medida (volts) 

(Hz) RS ST RT RS ST RT 

11,4 107,4 100,1 97,8 122 119 117 

30 220,2 225,2 222,8 224 226 223 

60 220.2 226,2 220,0 229 225 227 

120 212,2 216,2 217,0 221 219 223 

180 215,5 217,0 216,1 218 222 221 

220 210,4 211,0 204,7 219 209 217 

300 199,3 198,3 197,6 208 205 204 
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7.9 Sistema de Aquisição e Tratamento de Dados 

Para a aquisição de dados foi utilizado o programa AQDADOS, versão 3.0 da L YNX. O 

AQDADOS é um programa que pennite aquisitar, gerar e analisar uma detenninada 

grandeza analógica em microcomputador PC através de conversores analógico-digital (A/D) 

e digital-analógico (D/ A). Esses conversores fazem a transfonnação de um sinal elétrico 

analógico em digital e vice-versa. 

Taxa de amostragem utilizada: 1000 Hz. 

Para controlar a taxa de amostragem para mante-la constante durante todo o ensaio, foi 

usado o modo intenupção. Na aquisição via Intenupção, ao contrário do DMA, a base de 

tempo gera os pedidos de intemapção, de modo a ativar uma rotina em linguagem de 

máquina, que transfere os dados do conversor para memória. Assim, os intervalos de 

amostragem são maiores para efeito de aquisição, já que os parâmetros aquisitados são de 

baixa frequência. 

Para a aquisição de dados, foram usados os seguintes equipamentos: 

- microcomputador PC 486DX2 de 66 MHz, 8 Mb RAM 

- osciloscópio digital de 4 canais, HP, 150 MHz, modelo 54602A 

- placa CAD12/32-16 da L YNX que tem as seguintes características: 

. faixa de entrada de ± 10 volts 

. resolução de 12 bits 
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. tempo de conversão de 16 )lS 

. temporizador/contatores 

. modo de aquisição DMA (Direct memory Access) e interrupção 

As operações do sistema de aquisição seguem o diagrama de blocos da figw-a 84. 

Pelo processo de aquisição via DMA, os dados do conversor são transferidos para a 

memória, sem a intetferência do micro, e assim pennite maxim.izar a taxa de amostragem do 

conversor. 

co~y~RSÃO[----+[ MEMÓHIA I•---+1CONVERSÃO 
Ml 0/A 

1 
ARQUIVOS 

Figura 84 - Sistema de operação de aquisição no ensaio 



242 

7.1 O Projeto e montagem do sistema de alimentação do MIL 

O sistema de controle e acionamento do MIL é feito por um inversor de frequência com 

modulação por largura de pulso, em inglês: "Pulse Width Modulation" ou PWM. 

Para possibilitar a alimentação do MIL foi preciso projetar e construir especialmente um 

sistema coletor de corrente, constituído de 3 anéis de bronze montados sobre o eixo móvel 

da bancada e wn sistema de 3 escovas de grafite fixado na estrutura da bancada. 

O sistema de alimentação do MIL foi montado de acordo com o diagrama de blocos da 

Figma 85. 

INVERSOR ANEL COLETOR MIL 

-Cf- - I ~ I • ~ 

6 r--
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

Figura 85 - Diagrama de blocos do sistema de alimentação do MIL 
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O inversor por modulação de largura de pulso (PWM) utilizado para alimentar o MIL 

consiste de uma ponte trifásica não controlada, transformando a tensão em con·ente 

altemada em coiTente contínua. O PWM pela sua concepção pode ser considerado como 

uma versão especial do inversor tipo fonte de tensão (VSI) de 6 passos. 

O inversor será visto com mais detalhe no capítulo 8. 

7.11 Resultados Preliminares 

Uma vez montada a bancada de ensaios, o MIL foi posto a funcionar acionado pelo inversor 

de frequência, na tensão de 220 volts, ajustado para um degrau de 30 milisegundos e 

frequência máxima de 180 Hz. 

Verificou-se que o MIL parte com a frequência de 11 Hz e corrente máxima de partida de 

820 mA em uma das fases. O MIL atinge a velocidade máxima de 72 rpm para a frequência 

aproximada de 130 Hz. Além dessa frequência, a velocidade do MIL começa a reduzir, 

indicando que há uma limitação de projeto, pois o seu rendimento é fortemente afetado 

pelas harmônicas. Há formas de reduzir a influência dessas harmônicas, modificando o 

passo polar. GROOT (1993) apresenta algumas sugestões de como reduzir as harmônicas, 

principalmente as de 3° e 5° graus. 

Verificou-se um desequilíbrio de corrente nas três fases da ordem de 10 a 27 % durante a 

partida do MIL, fato já previsto, devido as assimetrias nas extretnidades do MIL. 
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Os primeiros ensaios realizados com o MIL mostraram que o rendimento é baixo, da ordem 

de 20 a40 %. 

Uma primeira avaliação do projeto mostrou que o fluxo de dispersão verificado no MIL é 

alto, devido principalmente a conformação do embobinamento nas ranhuras do estator do 

MIL. 

O esforço de propulsão máximo do MIL foi de 20 N. Foram realizados vários ensaios 

dinâmicos com o levantamento das curvas de força de propulsão x velocidade .. 

Foi realizado o ensato de frenagem/aceleração do MIL pelo sistema de moto-redutor 

adaptado ao eixo da bancada de ensaios. Com esse sistema foi possível elevar a velocidade 

do MIL acima da síncrona. 

7.12 Considerações Finais 

No início deste capítulo foram mencionadas as fases de desenvolvimento do MIL, em se 

tratando de transporte urbano de passageiros, desde os primeiros modelos até chegar ao 

protótipo em escala real de operação. Por enquanto, em razão das dificuldades já 

mencionadas, não há pretensão em trilhar as três fases do projeto. 

A bancada de ensaios foi montada com a preocupação em pennitir o monitoramento através 

de inst:mmentos e aquisição de dados no computador PC de parâmetros do MIL, os quais 

sejam: esforço de propulsão, velocidade, esconegamento, tensão e cmTente. 
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Os condicionadores de sinais referentes aos parâmetros do MIL foram projetados para 

obtenção de dados confiáveis. Os dados comparativos feitos com outros métodos de 

medição de parâmetros comprovaram que os resultados foram precisos. 

O acionamento através do inversor de frequência, permitiu verificar o desempenho do MIL 

numa ampla faixa de velocidade e esconegamento. 

O projeto, embora em escala reduzida, revelou-se como uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento de ensaios e obtenção de parâmetros de MlL. Tal como foi projetado, é 

possível realizar muitas modificações estruturais na bancada, com o objetivo de avaliar 

outras configurações do MIL. 
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CAPÍTULO 8 

APLICAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL 

AO MIL 

8.1 Considerações Iniciais 

O contiole de máquinas de indução, sabidamente não é fácil de ser realizado, 

principalmente nas aplicações onde a resposta dinâmica ou o controle preciso de velocidade 

e de posição são importantes. Que o digam vários especialistas que estudaram o caso: 

LEONHARD (1985), LIPO e CONSOLI (1984), BOSE (1986), MURPHY e TURNBULL 

(1988) e muitos outros. Este é um dos principais motivos pela qual o uso de máquinas de 

indução ficou resttito às aplicações onde a precisão e a resposta dinâmica não era tão 

exigido. 

O acionamento trifásico de máquinas de conente alternada usadas para tracionar veículos, 

tomou-se possível graças ao aparecimento dos semicondutores de potência nos anos 60, 

pennitindo o máximo aproveitamento da força de propulsão em toda faixa de velocidade 

(YASUNAMI, et al., 1986). Nas décadas subsequentes a tecnologia do motor linear, que 

dmante décadas esteve relegada ao segundo plano, teve um impulso muito grande. 
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As primeiras aplicações do inversor estático como acionamento, de acordo com MURPHY 

et al. ( 1985) foram na indústria de fibra sintética na década de 60, onde havia necessidade 

de um controle preciso de velocidade e petfeita regulação de carga/velocidade. 

No início, o desenvolvimento da tecnologia dos inversores foi apenas moderada e a 

penetração em novos mercados foi muito lenta (MURPHY et al., 1988). O alto custo por 

KV A e o baixo nível de confiança em uma nova tecnologia faziam com que os inversores 

fossem pouco competitivos em relação aos sistemas de controle de conente contínua. 

A situação do mercado mudou nas últimas décadas devido ao aumento do custo de energia 

(MURPHY et al., 1988). Assim, a previsão de que os controles de con·ente alternada 

prevaleceriam sobre os métodos tradicionais nas aplicações industriais tomou-se uma 

realidade. A cada ano surgem novas topologias de inversores com desempenho e custo cada 

vez melhores. Observa-se um claro awnento do uso de microprocessadores para controle 

dos inversores, o que permite tirar maior proveito da sua capacidade para regular 

velocidade e torque do motor. No mercado nacional existem pelo menos uma dúzia de 

fabricantes de inversores para aplicações industriais. 

Nmmalmente, nas aplicações industriais gerais a faixa de velocidade requetida é muito 

pequena e quase não há necessidade de ter uma resposta rápida de velocidade, mas há 

outros requesitos que devem ser levados em consideração, tais como: baixo custo, alta 

eficiência, baixa manutenção etc. De qualquer fonna, os inversores atuais atendem a todos 

esses requesitos. 

No caso de tração elétrica a situação muda de figura, pois há necessidade de suprir a 

conente necessária em toda faixa de velocidade, com o máximo aproveitamento da força 

propulsora. 
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Em anos mais recentes, o desenvolvimento dos tiristores tipo GTO (gate-tum-off), permitiu 

melhorar ainda mais o desempenho operacional e a eficiência em tração trifásica (BOSE, 

1993). Hoje, existem GTO de potência com capacidade de 4500V/2500A. Ao contrário do 

tiristor comum, o desligamento do GTO é feito atmvés de impulso de conente de elevada 

amplitude, com dmação de 20 a 30 micro-segundos. Essa técnica permitiu eliminar os 

capacitares de extinção, mas em compensação o circuito eletrônico de desligamento torno

se mais complexo do que no tiristor comum. O smgimento do GTO aliado as novas técnicas 

de resfriamento por freon, tomou possível a constmção de inversores mais leves e 

extremamente compactos. 

Para o acionamento de máquinas assíncronas há diversas estratégias de controle 

dependendo da variável utilizada de controle (frequência, conente, tensão): 

• técnica de controle de esconegamento 

• técnica de controle de V tlf constante 

• técnica de campo-orientado 

Alguns desses estudos ainda são objetos de trabalhos específicos de pós-graduação na área 

de controle. Assim, não faz prute desse trabalho entrru· "a fundo" nesse tópico. Mais 

adiante, numa outra fase, será desenvolvido um trabalho específico nessa área. 

A técnica de controle de esconegamento já foi visto que é feita basicamente vruiando a 

tensão de entrada do primário através de um Variac. 
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A técnica de controle de (V 1/f) constante prute do pressuposto que o fluxo do entreferro 

seja constante em toda a faixa de frequência, para se obter um bom desempenho do MIL 

com conjugados elevados. Este procedimento evita, por exemplo, que em baixas 

frequências haja uma saturação do núcleo magnético e consequente aumento das perdas e 

alterações nas suas indutâncias. Da equação 6.3, tem-se: 

(8.1) 

onde ck = constante. 

No CE dado pela Figura 87, pode-se considerar que a queda de tensão na impedância do 

primário (Rt + jX1r) seja desprezível, principalmente pru·a frequências acima de 30 Hz, 

então a FEM (Et) é aproximadamente igual à tensão do primário (V 1). Dessa forma, diz-se 

a relação (V 1/f) mantém-se constante. 

A técnica do campo orientado pennite controlar instantâneamente o torque gerado pelo 

motor de corrente alternada. Essencialmente trabalha com um sistema de malha fechada 

comandada por um microprocessador. Essa técnica já vem sendo implementado há muito 

tempo na Alemanha (GABRIEL et al.(1980) e no Japão (NABAE et al. (1980), mas no 

Brasil, somente nos últimos anos, começaram a smgir alguns trabalhos nas universidades e 

institutos de pesquisas. 
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8.2 Tipos Básicos de inversores 

Basicamente há n·ês tipos de inversores classificados genericamente (Figma 86): 

a) CSI (Current Source Inversor) - Inversor fonte de conente. 

b) VSI (Voltage Source Inversor) - inversor fonte de tensão. 

c) PWM (Pulse Width Modulation) - inversor por modulação de largura de pulso (versão do 

VSI). 

v v 

t 

t 

a) VSI b) CSI c) PYIM 

Figma 86 - Tipos básicos de inversores 
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Esses três tipos de inversores são comwnente usados para controlar a velocidade de motores 

de indução convencionais. Muitos autores consideram o PWM uma versão do VSI e assim, 

os inversores ficariam reduzidos a dois tipos. 

Os inversores tipo VSI e PWM não requerem nenhum tipo de realimentação de conente ou 

tensão do motor e podem ser usados como controle de malha aberta. O CSI não é capaz de 

operar em malha aberta devido a forte dependência da tensão inversor com a carga do 

motor. 

O PWM pela sua concepção pode ser considerado como uma versão especial do inversor 

tipo fonte de tensão (VSI) de 6 passos. Há várias técnicas de controle utilizadas por 

modulação de pulso e obtenção de tensão e frequência variáveis. 

Deve se tomar um cetto cuidado na escolha dos inversores, uma vez que tem limitações 

completamente diferentes no tamanho do motor em relação a potência do inversor. Os 

inversores tipo VSI e PWM requerem uma reatância de dispersão suficientemente alta no 

motor para limitar conentes harmônicas e conentes de pico de partida do motor, enquanto o 

CSI requer uma reatância de dispersão suficientemente pequena para limitar as tensões 

harmônicas e tensões de pico do motor. Assim, é indesejável operar um motor maior que a 

potência dos inversores VSI ou PWM, uma vez que as conentes de pico podem ser 

excessivas, resultando numa falha de comutação e levá-los à condição de curto-circuito. A 

situação reversa pode oconer num inversor CSI, não há problema em operar um motor 

grande, mas tentar operar um motor pequeno pode levá-lo à condição de sobretensão por 

causa da alta reatância de dispersão desse motor. 
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GIERAS (1994) afirma que não é recomendável usar inversor tipo CSI para MIL unilateral, 

com placa de reação dupla de alumínio e feno, uma vez que a indutância de dispersão do 

feiTo varia numa ampla faixa e na comutação aparecem transitótios significativos. Para 

minimizar esses problemas, o CSI deve ser usado num sistema de malha fechada. 

8.3 Requisitos Básicos para Controle de Velocidade 

O MIL alimentado por um inversor pode ser controlado através de: variação de frequência 

de entrada (f), variação da tensão de entrada (V1) ou vatiando ambos, tensão e frequência, 

mantendo a densidade de fluxo no entrefeno constante. 

O ajuste simultâneo de tensão e frequência de alimentação (VVVF, em inglês "variable 

voltage and variable frequency") permite manter a velocidade do MIL abaixo e acima da 

nominal. 

O ajuste de frequência pennite obter a variação de velocidade do fluxo caminhante no MIL, 

enquanto o ajuste de tensão pennite controlar a magnitude do fluxo magnético. 

MURPHY et al. (1988) utilizou o Circuito Equivalente tradicional para melhor ilustrar os 

requisitos para uma operação efetiva em frequência variável (Figura 87). 

O torque desenvolvido é dado pela relação (Pglvs) que pode ser interpretado em têtmos de 

potência num resistor de valor (R2/s.vs). 
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(8.1) 

e s = (vs- vp)/vp 

Rl XI r XIs 

R2/s 

Figura 87 - Circuito Equivalente do motor de indução 

Assim, se a velocidade de esconegamento (s. V s) for constante, o torque desenvolvido será 

proporcional a (Iz2) para qualquer frequência do primário. Desde que a reatância e a 

resistência equivalentes (Rz/s) variam linearmente com a frequência, a relação entre a 

corrente do primário e a conente do secundário é independente da frequência. O torque 

para um valor fixo de velocidade de escorregamento é, pmtanto, também proporcional ao 

quadrado da corrente do primário em qualquer frequência . A não ser pelo efeito da 

resistência do primátio, um valor fixo de velocidade de escorregamento requer que a tensão 
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varie em proporção direta com a frequência, para manter a conente do primário e o torque 

constantes. Para baixas frequências (abaixo de 10Hz) pode ocotl'er uma certa instabilidade 

no desempenho do motor, e a relação V tlf constante deixa de existir. 

8.4 Inversor Tipo PWM 

O inversor por modulação de largma de pulso (PWM) utilizado neste trabalho consiste de 

uma ponte trifásica não controlada, transfonnando a tensão de conente alternada em 

conente continua. 

A configuração básica do circuito de potência do PWM é dada na Figma 88, onde são 

mostrados somente os tiristores de potência. 

.A. 
1 -+ 

~ 

~~ Te+ ·~ Ta·•· •. , H I j ~ .. ~ ~ 

v .. 
~~ .. 

~' 
. , 

~ ~ ~~ Te- h ~' Ta-.. I 

{'-...... E) 

Figura 88 - Circuito de Potência do PWM 
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Os sinais de engatilhamento e os circuitos de comutação são projetados para produzir 180° 

de condução para cada tiristor, com 3 tiristores no estado "on" a cada instante (catálogo da 

RELIENCE). Os diodos de realimentação fomecem caminhos para a conente reversa, de tal 

maneira que quando um tiristor particular recebe um gatilho para conduzir e o outro tiristor 

que está na mesma "pema" é cortado, o te1minal de saída de fase correspondente pennanece 

conectado a um barramento de corrente contínua independente do sentido da conente de 

cru·ga na fase. 

O controle da tensão de saída é alcançada pela utilização de um modo adicional de 

condução no qual todas as três linhas de saída são conectadas a uma ou a outra das linhas 

de entrada para conseguir um curto-circuito trifásico sobre a carga. 

Na figw·a 89 é mostrado a sequência de engatilhamento simples e os modos de condução. 

Ta+ ON 
~ 

I 
lo.o- Ta - ON 

MODOS ~I _,~--2~-3--~' -4~--5~--6 ~ 

Figma 89 - Sequência de Engatilhamento e Modos de Condução 
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8. 5 Ensaios com o Inversor PWM 

As formas de onda de tensão e conente do inversor alimentando um MIL vazio foram 

levantadas nas Figmas de 90 a 95, para frequências de 11 Hz, 100Hz e 280Hz. Observa-se 

que para frequências acima de I 00 Hz, a fonna de onda fica bastante distorcida devido ao 

efeito das extremidades. 

Ficou constatado um desequilíbrio de conente nas três fases do MIL, confonne mostra a 

Tabela 10. 

Tabela 1 O - Dados de corrente/tensão nas três fases do MIL 

Frequência Con·ente (mA) Tensão (V) 

(Hz) faseS fase R fase T faseS fase R fase T 

11,1 510,9 610,8 570,1 101,5 96,7 99,1 

19,3 634,2 765,8 675,2 144,9 141,4 141,1 

35,2 652,8 833,1 718,7 220,7 219,3 219,5 

59,9 463,6 554,0 453,2 219,7 220,2 220,7 

88,2 347,7 404,6 334,0 223,5 223,1 222,0 

111,0 293,6 345,1 284,1 224,4 221,4 221,2 

130,3 251,6 287,8 237,7 216,1 221,0 219,4 

199,0 183,7 194,1 217,6 215,5 216,9 216,0 
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O desequilíbrio máximo constatado foi de 27% entre fases das cmTentes, enquanto as 

tensões foram mais equilibradas, mna vez que os emolamentos do primário foram montados 

em~. 

A Tabela 10 mostra que as tensões nas três fases não estão tão desequilibradas como 

ocoll'eu nas con·entes. Os resultados indicam que até a frequência de 35 Hz, mantem~se a 

estratégia de V 1/f aproximadamente constante, depois disso a tensão vai para 220 volts. 

A fonna de onda ftnal de con·ente e tensão apresentada nos gráftcos das Figuras 90 96 foi 

filtrada, eliminando~se as impurezas e harmônicas indesejáveis, usando-se um filtro de 400 

Hz para frequências até 80 Hz e ftlt:ro de 600 Hz para frequências acima de 81 Hz. 
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Figura 90 • Fmma de onda de conente nas três fases na frequência de 11 Hz 
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8.6 Considerações Finais 
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Os ensatos realizados com o MIL mostraram que acuna de 11 Hz, o inversor PWM 

funcionou satisfatoriamente, permitindo controlar sua velocidade até a frequência em tomo 

de 130 Hz. Acima dessa frequência a velocidade começou a cair, com distorções 

significativas nas formas de onda de conente e tensão. 

A concepção usada para a montagem do MIL, com placa de reação fixa e primátio móvel 

montado no cano, não permite operar em velocidades elevadas. Para altas velocidades, a 

concepção com o ptimário fixo e a placa de reação móvel é a melhor altemativa. 
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CAPÍTULO 9 

RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS COM O MIL 

9.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais levantados na bancada de 

ensaios do MIL. Foram monitorados os seguintes parâmetros: tensão nas três fases, corrente 

nas três fases, força de propulsão e rotação. A partir desses dados é possível levantar a 

frequência de alimentação, velocidade síncrona, esconegamento, velocidade real (em m/s) e 

calculados outros parâmetros do MIL, como: força normal, rendimento, potência etc. 

Os parâmetros do MIL calculados através dos modelos CE e DQ srão comparados com os 

dados experimentais. 

9.2 Verificação da Velocidade Síncrona 

A velocidade síncrona do MIL foi verificada ajustando-se a rotação do moto-redutor 

acoplado no eixo da bancada. A velocidade síncrona foi medida no instante em que o torque 

foi para zero. Nestas condições o MIL estaria girando com a mesma velocidade síncrona 

proporcionada pela força eletromagnética. As Figuras 94 e 95 ilustram o momento em que a 

força propulsora vai para zero. 
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Na tabela 11 foi feita uma comparação entre os valores teóricos e medidos da velocidade 

síncrona para várias frequências. A velocidade síncrona foi calculada através da fónnula 4. l. 

Tabela 11 -Velocidade síncrona- valores teóricos/medidos 

Frequência Vs medido v8 calculado 

(Hz) (rpm) (m/s) (rpm) 

19,4 28,6 1,39 28,5 

29,6 42,9 2,13 43,5 

59,9 89,8 4,31 88,0 

78,9 109,8 5,68 115,8 

Cálculo da velocidade síncrona em (rpm) para f = 19,4 Hz: 

Vs = 2:t.f = 2. 0,036.19,4 = 1,39 m/s 

mas, o raio da bancada é de 0,468 m 

logo v8 = 1,39.60/2.n.0,468 = 28,5 rpm 

A tabela 11 mostra que o eno verificado foi mínimo entre teórico e experimental para 

frequências abaixo de 60 Hz. 
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9.3 Resultados dos Ensaios do MIL 

9. 3 .I Ensaios com frequência variável 

Na tabela 12 foram levantados os dados de: tensão média das três fases, con·ente média das 

três fases, rotação, força propulsora, potência ativa, potência aparente, frequência e 

escorregamento. Os ensaios foram realizados, variando-se a frequência do inversor. Os 

dados da tabela 12 foram obtidos dos gráficos gerados pelo programa de aquisição de dados 

AQDADOS. As Figmas de 100 a 104 ilustram os parâmetros que foram aquisitados .. 

A potência ativa (P a) foi medida na entrada do MIL pelo método de dois watímetros, sendo 

Pa = W1±W2. 

O fator de potência foi calculada através da equação (AL VAREZ, 1993): 

cos <P = 1/ { 1 + 3.((W1 - W2)/(W1 +W2)]2
} (9.1) 

onde W 1 deve ser o maior valor lido. 

Como a conente medida em cada fase é desequilibrada, o valor médio da conente por fase 

foi calculada através da fónnula: 

(9.2) 
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O rendimento do MIL foi calculado pela fórmula dada em (4.12): 

Tabela 12- Dados dos ensaios com frequência variável 

f I média V média Pa Yp Vp Vs Força s rt COS<j> 

(Hz) (mA) (V) (W) (rpm) (m/s) (m/s) (kgf) (%) 

11,1 563,6 98,6 72,5 7,08 0,34 0,79 0,666 0,56 4,3 0,68 

19,3 691,6 142,4 100,0 17,60 0,86 1,39 0,979 0,38 8,4 0,69 

29,7 791,0 216,3 175,0 24,87 1,21 2, 13 1,405 0,43 9,6 0,66 

35,2 734,8 219,8 191,1 35,69 1,75 2,53 0,990 0,30 9,1 0,67 

49,8 565,2 222,1 137,3 51,82 2,54 4,59 0,585 0,29 10,8 0,63 

59,9 491,2 220,2 126,0 60,40 2,96 4,31 0,453 0,31 10,6 0,61 

88,2 362,1 222,8 82,5 79,80 3,91 6,35 0,210 0,38 10,8 0,62 

111,0 245,4 222,4 72,5 87,20 4,27 7,99 0,169 0,46 9,9 0,63 

130,3 259,0 220,6 77,5 90,70 4,44 9,38 0, 146 0,52 8,3 0,63 

158,0 236,5 219,6 58,3 86,50 4,23 11,37 0,140 0,62 8,0 0,61 

199,0 198,2 216,1 62,5 77,50 3,80 14,32 0,128 0,73 7,9 0,56 
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Figma 103- Gráficos de força propulsora, rotação, tensão e conente para f = 111 Hz 



!m.O ll 
iOO.O n 
:m.o n 
200.0 n 
100.0 11 

0.000 
-100.0 11 

o o I I . . . . .. . . . ----.- . --.-.. ~ ... ---. - ~-- .. -... ~-.-.- .......... . 
o • o • 
I O o O 

• o o ' • 
•••••••• •••• •••• • •••• o-~ ............................ ~ ••••• 

• o o • 
o • • • 

::::::::r:: :::: :::::::j::::::::j::::::::t::::::::t:::: 
~- ................ _, ......... , .... . 
• • • o ' . . . . . . . . .. ... . ...............•........ , ........ , ........ , .... . . . . . . 

I o o o o 
t I I o I 

········ ·· · · · · ·'········ ' ·· · ···· · · ·· · ·····"·· · ···· ·~--- · · . . . . 
I Q 250 ~ ko tdoo 12'~ t5oo 1 

_. Sin. x: FOOCA (KgD llS 

100.0 

200.0 
0.000 

-200.0 

-100.0 

o 

Hll.O 
00.00 
ro.oo 
-10.00 
20.00 

t'JJ.U 
~.o 
250.0 
Q.(XIJ 

-2"1l. o 
~.o 
-7"11. 0 

I . . . . . . 
. ....... , ....... +·······!········ ........ ······--[····· 
· ···· · · ·-- -~·-··········· · · · ······ · ·r····· . . . 

F'J·.j . ••·.·· TI 

o 2m !llD 750 tom 12m tsoo 
Sin. z: TEiiSAO <V> llS Sin.u: COOREIHE (til) AS 

Area = 178.7 m Media = 127.6 m Oesv.Pd = 17.06 ftl Aoostras= 1201 Estatísticas eo [tl, t21 
U.Medio = 127.6 n U.Eiicaz= 128.7 rn U.Maxirw= 169. 1 o U.Nini11o= 101.6 l!l 

269 

Figura 104- Gráficos de força propulsora, rotação, tensão e cmTente para f = 199 Hz 

9.3 .2 Ensaios com frequência constante 

Ensaio 1 - Frequência de 20 Hz 

Neste ensaio a frequência foi mantida constante em 20 Hz, o moto-redutor e o inversor 

principal foram acionados para o MIL girar no sentido horário. Variando a rotação do moto

redutor no sentido horário através de wn segundo inversor de frequência, o MIL foi mantido 

em detemúnadas velocidades e os parâmetros foram aquisitados no computador .. Foram 

obtidos dados de rotação, força propulsora, velocidade síncrona e esco1Tegamento. 
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Acima da velocidade síncrona, produziu-se uma força negativa e consequente 

esconegamento negativo. 

Tabela 13 - Dados do ensaio com frequência de 20Hz 

Vp Força Vp 

(rpm) (kgf) (m/s) 

23,4 
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-iOO. o 
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0,61 1,38 
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Figma I 05 - Dados do ensaio com frequência fixa de 20 Hz 
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Ensaio 2a - Frequência de 30 Hz 

Repetiu-se o procedimento de ensaio 1 para a frequência de 30 Hz. 

Tabela 14 - Ensaio com frequência de 30Hz 

I média V média Pa Vp Força vp vs s ll COS<p 

(A) (V) (W) (tpm) (kgt) (m/s) (m/s) (%) 

0,892 222 180 o 2,24 o 2, 15 I o 0,58 

0,988 219 184 12,8 1,77 0,63 2,15 0,71 6,0 0,57 

0,911 218 186 20,7 1,54 1,01 2, 15 0,53 8,3 0,55 

0,791 216 175 24,8 1,40 1,21 2,15 0,43 9,7 0,54 

0,919 217 190 25,5 0,78 1,25 2,15 0,41 5,1 0,52 

0,951 219 202 52,7 - 0,83 2,58 2,15 - 0,42 - 0,62 

0,958 217 203 70,8 -2,04 3,47 2, 15 - 0,61 - 0,61 

1,082 215 216 87, 1 -4,42 4,26 2, 15 - 0,98 - 0,65 

1,090 215 225 90,1 -4,96 4,41 2,15 - 1,05 - 0,66 

Acima da velocidade síncrona o esconegamento passou a ser negativa~ com o MIL passando 

a função de gerador. 



Na Figura 106, estão os gráficos obtidos no ensaio com frequência fixa de 30 Hz. 
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Figura 106- Dados do ensaio com frequência fixa de 30Hz 

Ensaio 2a - Frequência de 30 Hz 
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Neste ensaio a frequência de alimentação do MIL foi mantida constante em 30 Hz, o moto

redutor foi acionado para girar no sentido horário, mas o inversor principal foi ligado no 

sentido anti-horário. 

Os gráficos de força propulsora e rotação estão na Figura 107. 
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Figma 107 - Dados do ensaio com frequência fixa de 30 Hz 

Ensaio 3 - Frequência de 60 Hz 

Repetiu-se o procedimento do ensaio 1. Na tabela 15 estão os dados do ensaio. 

Tabela 15 - Ensaio com frequência de 60 Hz 

I média V média Pa Vp Força vp vs s ll 
(A) (V) (W) (rpm) (kgf) (m/s) (m/s) (%) 

0,580 223 117,5 o 1,62 o 4,31 1 o 

0,575 223 115,0 12,0 1,22 0,58 4,31 0,86 6,1 
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COS<p 

0,63 

0,61 



(continuação) 

I média V média Pa Vp Força 
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vs s 11 COSq> 

(m/s) (%) 

4,31 0,75 10,3 0,62 

4,31 0,32 14,7 0,65 
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Figma 108 • Dados doensaio com fi:equência fixa de 60 Hz 
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9.4 Dados Comparativos dos Ensaios com os Parâmetros do CE 

Os parâmetros de desempenho do MIL, fonnulados a partir do CE do item 5.3, foram 

calculados pelo programa MA TLAB for WINDOWS e comparados com os resultados 

experimentais dados no item 9.3. 

9.4.1 Ensaios com frequência vruiável 

Na Figura 109, foram plotados as curvas teóricas e experimentais de força de propulsão (N) 

x frequência (Hz). 
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Figma 109 - Força de propulsão (N) x frequência (Hz) ( - = teórica, * * = experimental) 
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Na Figura 110, foram plotados as cwvas teóricas e experimentais de força de propulsão (N) 

x velocidade (m/s). 
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Na Figura 111, foram plotados as cwvas teóricas e experimentais de fator de potência 

( cosq>) x velocidade (m/s ). 
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Na Figura 112, foram plotados as curvas teóricas e experimentais de rendimento (Tt) x 

velocidade (m/s). 
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9.4.2 - Ensaios com frequência fixa de 30Hz 

Na Figma 113, foram plotados as curvas teóticas e experimentais._de_focça_de . .pr.opulsão.x._ ... ·

velocidade (1 -s). 
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Na Figura 114, foram plotados as curvas teóricas e experimentais de fator de potência 

(cos<p) x velocidade (1-s). 
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Na Figura 115, foram plotados as cwvas teóricas e experimentais de rendimento (11) x 

velocidade (1 -s). 

0.1 

0.1 

~ o. 
~ 

4 

2 

1 

~ z 0.0 
w 

8 

:E 
i5 z 0.06 

~ 
0.0 4 

0.0 2 

'" -. o 

v 
I 

I 
I 

0.2 

v ~ 
/ \ 

I * \ * 
* \ 

\ 
\ 
' 

0.4 0.6 0.8 
VELOCIDADE (1 -s) 

Figura 115- Rendimento (11) x velocidade (1 -s) - 30Hz 

Rendimento teórico 

Rendimento experimental: * * ::: * * * ':< * * * 

1 



282 

9.4.3- Ensaios com frequência fixa de 60Hz 

Na Figura 116, foram plotados as cmvas teóricas e experimentais de força de propulsão (N) 

x velocidade (1-s). 
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Na Figura 117 foram plotados as curvas teóricas e experimentais de fator de potência ( cos<p) 

x velocidade (1-s). 
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Na Figura 118 foram plotados as curvas teóricas e experimentais de rendimento (rl) x 

velocidade ( 1-s ). 
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9.5 Cálculos Realizados com o Modelo DQ 

Usando a equação matricial de tensão dada por (5.131) e resolvendo em di/dt, tem~se: 

di/dt(Lm +L1) = ~(Rp +vp.n.Gv/t)i +V 

di/dt = -((Rp +vp.n.Gv/t)/(Lm + Ll)]i +(1/(Lm + Ll)]V (9.3) 

onde [i] é uma matriz dada por (5.133) 

Na Figma 119, foram plotadas as cmvas de correntes: ids, iqs, idrl .... iqr4. 
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Figura 119 ~ Cmvas de conentes do modelo DQ 
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Na Figma 120, foram plotadas as curvas de esforço de propulsão dada pela equação 

matricial 10 xlO (5.143), onde tem-se uma família de curvas. 
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Figma 120- Curvas de esfoi·ço de propulsãO' dadas pelo modelo IDQ' ' 

9.6- Considerações Finais 

Os dados dos ensaios mostram que o MIL pode passar pelos três modos de operação em que 

ocone a conversão de energia eléttica para mecânica ou vice-versa , a saber: 
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- como motor, quando O < s < 1 e v8 > Vp > O 

- como gerador, quando s <O e Vp > v8 

- como freio, quando s >O e vp <O 

No modelo dq, foram obtidos as correntes e força propulsora em função do tempo. Em 

regime estacionário, os parâmetros do MIL poderiam ser calculados, fazendo-se di/dt = jro e 

usando-se o diagrama fasorial. 
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CAPÍTULO 10 

CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS 

Na primeira parte deste trabalho foi feito um retrospecto histórico sobre aplicações de 

motores lineares nos setores considerados de ponta do processo de desenvolvimento 

tecnológico. Estes são os setores essenciais que conduzem o desenvolvimento 

econômico de qualquer país, entre os quais: transporte, industrial, aero-espacial, 

energético, infra-estrutura etc. Destaque foi dado nas aplicações de tração elétrica 

para transporte de passageiros. Apesar de ainda não ter sua aplicação consagrada, em 

razão dos motivos expostos, espera-se, sem dúvida que estará reservado um papel 

importante nas próximas décadas para os motores lineares nesse processo de 

desenvolvimento econômico. 

Como foi visto, há várias concepções utilizadas para as aplicações dos motores 

lineares. O mais comumente usado para o transporte urbano de passageiros é o motor 

de indução linear (MIL), com a configuração unilateral, indutor móvel e placa de 

reação ferromagnética fixa. Em razão disso, e também pelo fato do autor trabalhar na 

área metro-ferroviária, a segunda parte do trabalho foi dedicada ao MIL, acionado por 

um inversor de frequência variável. 

Para estudar o MIL em escala reduzida, foi projetada e montada uma bancada de 

ensaios, dotada de uma instrumentação precisa para a monitoração e aquisição pelo 
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computador dos dados de desempenho do mesmo. O MIL foi analisado sob vários 

aspectos, dentre os quais o modelo bifásico DQ desenvolvido por Nondahl, que 

pennite simular as condições transitórias e estacionárias. Os parâmetros do MIL 

foram vetificados usando o modelo CE. 

O projeto do MIL foi feita de maneira bastante simples e funcional, e que pode ser 

feito para modelos em escala reduzida e de baixa velocidade (<100 km/h), onde a 

influência dos efeitos das extremidades é baixa. Para se extender o projeto às escalas 

maiores e velocidades altas, há necessidade de um refinamento no critério adotado. 

Cumpre ressaltar que a bancada de ensaiOs foi um instrumento importante para 

sedimentar as análises teóricas desenvolvidas neste trabalho e que propiciaram um 

conhecimento que dificilmente poderia ser melhor feito de outra fonna, em razão das 

limitação de recursos financeiros. Como a bancada permite algumas modificações na 

configuração do MIL, é de se prever que vários trabalhos poderão ser elaborados, para 

serem apresentados em simpósios e congressos. 

Os dados comparativos entre os parâmetros teoticamente obtidos do modelo CE e os 

dados experimentais levantados na bancada, mostram que houve uma convergência 

apenas aproximada entre as curvas plotadas. Isto mostra que é necessário rever e 

proceder um ajuste no modelo CE adotado. Uma alternativa é usar o modelo CEde 

Gieras, que conduz a uma boa aproximação entre os valores teóticos e experimentais 

dos parâmetros do MIL, tanto para baixa, como para alta velocidade. 
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Para o modelo dq foram levantados somente a curvas de correntes e de força 

propulsora. De qualquer forma os parâmetros do modelo dq são os mesmos do CE, 

com pequenas variações. 

Quanto ao inversor, o seu desempenho foi considerado satisfatório. Acima de 11 Hz, 

na faixa onde mantém a estratégia de V /f constante, o inversor funcionou bem, até a 

frequência de 130 Hz, quando a velocidade do MIL começa a cair drasticamente. A 

forma de onda das correntes desequilibradas apresentam-se com elevadas hannônicas, 

que podem ter afetado o desempenho do MIL. 
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