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Texto Deixado em branco intencionalmente 

 

Olá, muit os parabé ns por ter descoberto o texto S E C R E T O. Neste documento o “branco” contem informa ção que pode ser apre ndida .  

Imagine mos que a infor maçã o prese nte em branco, continha conteúdo be néfi co sig nificativo, para melhorar a qualida de de vida de todos os indivíduos biol ógicos que habita m perto de um rea ctor de fusã o nuclear de dime nsõe s consideráveis. Imaginemos que… bom, estou a ficar sem tempo, peço desculpa… pr ocura na minha Box.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Atacar é destrutivo, Defender é relativo, Aprender é construtivo” 

Ou seja, não estou aqui para defender (nada), estou aqui para aprender 

Darxzeus 
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Resumo 

O objectivo do presente trabalho é dimensionar uma máquina eléctrica sem escovas 

de ímanes permanentes síncrona de rotor externo, com vista a ser aplicada num projecto de 

uma roda com motorização eléctrica sem caixa de velocidades. Os requisitos principais do 

projecto é ter uma máquina eléctrica com alta densidade de potência, elevado torque, baixa 

rotação e com uma geometria anelar fina. 

O dimensionamento da máquina eléctrica foi executado usando um estudo 

electromagnético e um estudo térmico, ambos realizados recorrendo a métodos de elementos 

finitos. No estudo electromagnético é realizado analises magnetostáticas, análises dinâmicas e 

construção de um modelo D-Q. No estudo térmico é realizado uma análise térmica acoplada a 

uma análise magnetostática, são analisadas estratégias de arrefecimento, características 

térmicas de componentes constituintes e avaliado se será possível satisfazer os requisitos 

térmicos do projecto. 

O resultado do trabalho dá-nos um dimensionamento preliminar da máquina eléctrica 

que pode ser usado na criação do protótipo físico da máquina. O resultado fornece também 

directrizes para estratégias de arrefecimento da máquina eléctrica e classe de matérias a 

serem usados. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Maquina Eléctrica, Imanes Permanentes, Maquina Síncrona, Rotor Exterior, 

Estudo Electromagnético, Estudo Térmico. 
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Abstract 

The goal of this work is to design an outer rotor brushless permanent magnet 

synchronous electric machine, to be applied in a project of an electrical motorized direct drive 

wheel. The main requirements of the project are to obtain a high power density machine, high 

torque, low angular speed in a thin ring form factor. 

The electric machine design was executed using an electromagnetic study and a 

thermal study. Both studies were performed using finite element methods. The 

electromagnetic study consists of a magnetostatic analysis, dynamic analysis and a D-Q model 

was build. The Thermal Study was performed by coupling an thermal analysis with an 

magnetostatic analysis to analyze the machine thermal behavior and to evaluate cooling 

systems strategies. 

The results of the work give us a preliminary design that can be used to help produce a 

physical prototype of the electrical machine as well guide lines for the cooling system 

strategies to be used and the components grades. 

 

 

 

 

 

Keywords: Electric Machine, Permanent Magnets, Synchronous Machine, Outer Rotor, 

Electromagnetic Study, Thermal Study. 
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Quote 3 

Criar é um processo de Transformação, Aprender é um processo de Organização, 

Branco não é uma Cor, Branco é uma onda Electromagnética “Desorganizada”, 

Branco pode ser Criado, Branco pode ser Aprendido. 

Darxzeus 
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Nota 1 
 

O presente documento, é de carácter dissertativo, apresentando o trabalho académico do 

autor para a obtenção do título de mestre em engenharia aeroespacial. 

Em relação ao género de discurso usado, tentei (o autor) não envolver um discurso directo em 

“primeira pessoa”. A ideia foi criar um documento que relate o trabalho em tese executado pelo autor, 

sendo ao mesmo tempo um documento com um ponto de vista prático com estrutura de “livro“. Desta 

forma, o autor pretende que o presente documento possa ser uma ajuda ou referencia, para qualquer 

leitor (dentro ou fora da área científica) que queira realizar projectos no âmbito de máquinas eléctricas 

de ímanes permanentes. 

O autor autoriza a livre utilização de qualquer imagem presente neste documento (CC0). 
 

 

Nota 2 
 

O projecto preliminar da máquina eléctrica descrita no presente documento, será 

dimensionada com a finalidade de aplicação nos projectos “Darx Electric Wheel” e “Darx Wing Power 

Converter”. 

O autor, quando menciona “Conversor de Energia Electromecânico ” ou “Electromechanical 

Energy Converter” está se a referir à “Maquina Eléctrica “ (Electric Machine) de ímanes permanentes em 

estudo. O “novo” termo sugerido, é usado com objectivo de acrescentar intuição ao nome, visto tratar-

se de um sistema que tem como finalidade converter Energia Eléctrica em Energia Mecânica e vice-

versa. 
 

 

Convenções e Sugestões de como Consultar este Documento 
 

Logo após o Índice de conteúdos, pode encontrar o Fluxograma de Consulta do Documento. 

Que tem a finalidade de guiar o leitor pelas diferentes secções do documento, mostrando o circuito de 

consulta e as secções relacionadas. 

A presente versão do documento é redigida em português, contudo alguns termos científicos 

serão mencionados na língua Inglesa, de modo a incentivar a estandardização dos termos científicos. 

Contudo, na secção “Nomenclatura” é possível encontrar os termos equivalentes usados na língua 

portuguesa. 
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   Nomenclatura (Parâmetros, Variáveis, Constantes) 

Nomenclatura Geral 

 

   – Temperature Coefficient of Resistance (Coef. Térmico de Resistência Eléctrica do Material) [  ⁄ ] 

   
 – Reversible Temperature Coefficient of Remanence Flux Density [  ⁄ ] 

    
 – Reversible Temperature Coefficient of Intrinsic Coercivity [  ⁄ ] 

  – Advance Angle (Ângulo de Avanço) [   ], [ ], [Electrical Degrees] 
  – Absolute Permittivity of Medium (Permitividade Absoluta de um Meio Dialéctico) [  ⁄ ] 
   – Permittivity of Free Space (Permitividade do Espaço),               ⁄     ⁄   
   – Relative Permittivity (Permitividade Relativa de um meio Dialéctico) [Sem Unidades] 

A permitividade, é uma propriedade de um meio dialéctico, que determina/influencia a forca entre 
cargas eléctricas presentes nesse meio. 

       

 

  – Efficiency (Rendimento) [%],            ⁄  

  – Generic Angle between Vectors or Lines (Ângulo Generic) [   ], or [ ]    

  – Magnetic Permeability of Material (Permeabilidade Magnética do Material) [  ⁄ ] 

   – Magnetic Permeability of Free Space (Permeabilidade Magnética do Espaço),              ⁄   

   – Relative Magnetic Permeability (Permeabilidade Magnética Relativa) [Sem Unidades] 

   – Relative Recoil Permeability [Sem Unidades], é o slope da curva de desmagnetização dos imanes. 

A permeabilidade, representa a capacidade do material em conduzir um fluxo magnético. 

Em materiais com curva B-H linear (Ex: Air), representa o “slop” da recta B-H do material. 
 

       
 
  – Electrical Resistivity of the Material (Resistividade Eléctrica do Material) [  ⁄ ],      ⁄  

  – Electric Conductivity (Condutividade Eléctrica) [  ⁄ ] 
  – Phase Angle between Current and Voltege (Anglo da fase entre   e  ) [   ] 
       – Magnetic Flux (Fluxo Magnético), [  ], [Webers] or [      ], (    ) 
  – Angular Velocity (Velocidade Angular) [    ⁄ ] 
   – Electrical Operating Speed (Velocidade Eléctrica Operacional) [    ⁄ ] 
     – Angular Frequency in RPMs (Frequência Angular em RPMs) [   ] 
  – Flux Linkage [  ], [      ] or [      ] 

       – AirGap Flux Linkage [  ], [      ] or [      ] 

   – d-axis Flux Linkage [  ], [      ] or [      ] 

   – q-axis Flux Linkage [  ], [      ] or [      ] 

    – d-axis Magnet Flux Linkage [  ], [      ] or [      ] 

    – q-axis Magnet Flux Linkage [  ], [      ] or [      ] 

     – Cross Saturation Magnet Flux Linkage (Aligned with q-axis) [  ], [      ] or [      ] 

 
  – Magnetic Vector Potential (Vector do Potencial Magnético) [    ⁄ ],       ,       
Area – Area (Área) [  ] 

  – Magnetic Flux Density or Magnetic Induction (Densidade do Fluxo Magnético)       ], [    ⁄ ] 

B é definido em termos da força exercida por um campo magnético numa carga eléctrica. 

  – Magnetic Remanence, Residual Induction (Campo Residual, Remanescência Magnética, Indução Residual)       ], [    ⁄ ] 

Indução magnética B, tal que   é reduzido a zero, (Ponto na curva “B-H”). 

   – Magnetic Flux Density Saturation (Densidade de Fluxo Magnético de Saturação)       ], [    ⁄ ] 

Nível de Indução magnética (B) máxima que o material suporta. O valor de B no interior do material 

manter-se-á constante mesmo se houver um aumento de H (Assintota na curva “B-H”). 
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  – Specific Heat or Specific Heat Capacity (Calor Especifico) [       ⁄ ],      ⁄       ⁄  ⁄  

        – EMF, Electromotive Force or Voltage (Força Electromotriz, Tensão), (    ), [ ] or [    ] 

  – Electric Field Strength (Força do Campo Eléctrico) [  ⁄ ] or [             ⁄ ] 

  or   – Energy (Energia) [     ], [   ], [   ] 

  – Frequency (Frequência) [  ] 

  – Force (Força) [N] 

  – MMF, Magnetomotive Force (Forca Magnetomotriz) (  ∮   ), (         ), (    ), [     ] 

 – Magnetic Field Intensity or Field Strength (Intensidade do Campo Magnético)    ⁄ ] or         ⁄ ] 

  p  s n a o “ sfo ço”   a  zado p  a  o   n    na criação de um campo magnético. 

   – Magnetic Coercivity or Coercive Force (Coercividade Magnética, Campo Coercivo)    ⁄ ] or         ⁄ ] 

É a força magnética tal que   é reduzido a zero, (Ponto na curva “B-H” Magnetic Hysteresis Loop). 

    – Intrinsic Magnetic Coercivity (Coercividade Magnética Intrínseca)    ⁄ ] or         ⁄ ] 

É a força magnética tal que   é reduzido a zero, (Ponto na curva “J-H”). 

      – Convective Heat Transfer Coefficient [       ], From Newton’s law of cooling (Convection Equation) 

      – Thermal Conductivity [       ], From Fourier’s law of cooling (Conduction Equation) 

       – Electric Current (Currente Electrica), (    ), [ ] or [      ] 

   – d-axis Current [A] 

   – q-axis Current [A] 

       – Current Density (Densidade de Corrente Eléctrica) [   ⁄ ], (    ⁄ ) 

  – Length (Comprimento) [ ] 

  – Inductance [H], [Henry] 

   – d-axis Inductance [H], [Henry] 

   – q-axis Inductance [H], [Henry] 

    – Cross-Saturation Inductance (Aligned with q-axis) [H], [Henry] 

     – Total Stator End-Winding Inductance [H], [Henry] 

  – Mass (Massa) [  ] 

  – Power (Potência) [ ], Electric Power:        ,        os    , Mechanical Power:      

   – Magnetic Permeance coefficient [    ⁄ ]. Útil na consulta de curvas de desmagnetização  - . 

   – Core Loss [   ⁄ ],           

   – Eddy Current Power Loss (Perdas por Correntes de Foucault) [   ⁄ ] 

         – Electric Power (Potência Eléctrica) [ ], Electric Power:        ,        os    

   – Hysteresis Power Loss [   ⁄ ] 

    – Input Power (Potência de Entrada) [ ] 

     – Mechanical Power (Potência Mecânica) [ ], Mechanical Power:      

     – Output Power (Potência de Saída) [ ] 

 ̇ – Heat Flux (Fluxo de Calor) [   ⁄ ] 

  – Heat (Calor) [ ], [    ], [   ] 

 ̇ – Rate of Heat Transfer (Taxa de Transferência de Calor) [ ] 

 ̇     – Rate of Heat Transfer by Convection (Taxa de Transferência de Calor por Convecção) [ ] 

 ̇     – Rate of Heat Transfer by Conduction (Taxa de Transferência de Calor por Condução) [ ] 

 ̇          – Rate of Heat Transfer by Radiation (Taxa de Transferência de Calor por Radiação) [ ] 

  – Magnetic Reluctance or Magnetic Resistance (Relutância Magnética), (    ), (  
 

  
), [       ⁄ ] 

  – Radius (Raio) [ ] 

  – Electrical Resistance (Resistência Eléctrica) [   ], [ ] 

   –Stator Winding Phase Resistance [ ] 

  – Time (Tempo) [ ] 

  – Torque or Mechanical Torque (Torque ou Binário) [   ] 

   – Electromagnetic Torque (Torque Electromagnético) [   ] 

      – Maximum Work Temperature (Temperatura máxima operacional) [ ], [ ] 



 

  
Página xiii 

 
  

  – Temperature  Tempertura do Iman) [ ] or in SI units [ ] 

  – Reference Temperature  Temperatura de Referência) [ ] or in SI units [ ] 

  – Internal Energy (Energia Interna) [     ] 

   – Change of Internal Energy (Diferença de Energia Interna) [     ] 

  – Linear Velocity (Velocidade Linear) [  ⁄ ] 

  – Volume (Volume) [  ] 

   – d-axis Voltage [ ] 

   – q-axis Voltage [ ] 

  or   – Work (Trabalho) [     ], [   ], [   ] 

 

Nomenclatura específica deste documento 

       – Advance Angle of Machine’s Rotor *   ] or [ ] 

       – Densidade de Potência [    ] 

        – Supply Frequency (Frequência da Fonte) [  ] or [   ] 

    – Factor of Safety (Factor de Segurança)           

      – Maximum Demagnetizing Field Intensity   ⁄ ] or        ⁄ ] 

    – Magnetic Center Line [Darxzeus Convenção] 

    – Magnetic Center Vector [Darxzeus Convenção] 

      – Time to Complete 1 Mecânica Revolution (Tempo de 1 Revolução Mecânica) 

     – Ambiente Temperatura [ ], [ ]. 

        – Limite Superior da Temperatura de Segurança do Sistema [ ], [ ]. 

     – Temperatura Máxima de Operação ou Limite de Temperatura Máximo [ ], [ ]. 

             – Maximum Expected Temperature (Temperatura Máxima Esperada) [ ], [ ]. 

         or       – Maximum Working Temperature (Temperatura Máxima de Operação) [ ], [ ]. 

 

Nomenclatura específica referente à geometria ou parâmetros da máquina em estudo 

     – Angle between Slots (Anglo entre Slots) [   ] or [ ] 

     – Angle between Poles (Anglo entre Slots) [   ] or [ ] 

 

                    – Conductors Configuration on the Coil [            ] (Ex:                ) 

 

    – Geometry Slot Diameter 1 (Outer Diameter) [  ] 

    – Geometry Slot Diameter 2 (Inner Diameter) [  ] 

    – Geometry Slot Back-Iron [  ] 

    – Geometry Slot Tooth   (Length across   ) [  ] 

    – Geometry Slot Tooth   (Length across   ) [  ] 

    – Geometry Slot Tooth Tip   (Spacing between Tips) [  ] 

    – Geometry Slot Tooth Tip   (Tip Depth) [  ] 

 

    – Geometry Rotor Diameter 1 (Outer Diameter) [  ] 

    – Geometry Rotor Diameter 2 (Inner Diameter) [  ] 

    – Geometry Rotor Back-Iron [  ] 

    – Geometry Rotor Front-Iron [  ] 

    – Geometry Rotor Magnet   (Length across    or Wide Angle) [   ] or [ ] or [  ] 

    – Geometry Rotor Magnet   (Length across    or Depth) [  ] 

    – Geometry Rotor Space between Magnets [   ] or [ ] 
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        – Air Gap Length [  ] 

            – Lamination Length [  ] 

 

         – Electric Machine Mass [  ],                                            

         – Magnets Mass [  ] 

       – Rotor Mass (Massa do Rotor) [  ] 

        – Stator Mass (Massa do Estator) [  ] 

         – Winding Mass [  ] 

 

     – Number of Conductors per Slot (Numero de Condutores por Slot) 

     – Number of Strands per Conductor (Nº de Filamentos Isolados por Condutor) 

        – Number of Phases (Numero de Fases) 

       – Number of Poles 

            – Number of Poles Pairs 

       – Number of Slots 

 

     – Slot Fill Factor (Winding property) (Factor de Enchimento da Ranhura) [ ] 
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   Lista de Abreviações 

2D – Two Dimension Space of View (Espaço Visual em Duas Dimensões) 

3D – Three Dimension Space of View (Espaço Visual em Três Dimensões) 

AM – Asynchronous Motor (Slip Speed ≠ 0) 

AWG – American Wire Gauge (Ex:                   ) Nota: Se AWG  o Diâmetro  

BEMF – Back-EMF 

BLAC – Brushless AC 

BLDC – Brushless DC 

CAD – Computer Aided Design (Desenho Assistido por Computador) 

CFDs – Computer Fluid Dynamics (Mecânica de Fluidos Computacional) 

ΙΕΕΕ – Institute of Electrical and Electronics Engineers 

EMF – Electromotive Force ( ) (Força Electromotriz) 

FEM – Finite Element Method 

FEA – Finite Element Analysis (Analise em Elementos Finitos) 

FoS – Factor of Safety (Factor de Segurança) 

IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor 

MCU – Microcontroller Unit 

MOSFET – Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor 

MMF – Magnetomotive Force ( ) (Forca Magnetomotriz) 

NdFeB – Neodymium Iron Boron Magnets 

NFBC – Normal Flux Boundary Condition (Condição de Fronteira de Fluxo Normal) 

NOES (NGOES) – Non-Oriented Electrical Steels (Electrical Steel = Silicon Steel = Silicon Iron = Si-Fe) 

OGES – Grain-Oriented Electrical Steels (Electrical Steel = Silicon Steel = Silicon Iron = Si-Fe) 

OR – Outer Rotor (Rotor no Exterior) 

PMSM – Permanent Magnet Synchronous Motors 

RMS – Root Mean Square 

SM – Synchronous Motors (Slip Speed = 0) 

TFBC – Tangential Flux Boundary Condition (Condição de Fronteira de Fluxo Tangencial) 
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Introdução 

 

Em síntese breve, o foco do presente documento reside no dimensionamento de uma 

Maquina Eléctrica Síncrona de Ímanes Permanentes sem Escovas e de Rotor Exterior. 

Máquinas eléctrica de elevada densidade de potência, como a apresentada no 

presente documento, são de elevada relevância na indústria aeroespacial, devido a 

oferecerem um sistema de conversão de energia electromecânico simples, resiliente e de 

massa reduzida (elevada densidade de potência). Exemplos de aplicações passam por sistemas 

de propulsão totalmente eléctricos que abrem a possibilidade para novas categorias de 

aeronaves, substituição de sistemas hidráulicos por sistemas eléctricos de massa reduzida, 

“geradores” eléctricos de massa reduzida para aeronaves comerciais, sistemas de locomoção 

e/ou actuação em “rovers” e satélites de exploração/construção espacial, entre muitas outras. 

A máquina eléctrica foi especialmente dimensionada com vista a ser aplicada no 

modelo Z1 da Darxzeus Electric Wheel, que em síntese, é uma roda com motorização eléctrica 

integrada auto refrigerada, sem caixa de velocidades (direct-drive), que inclui todos os 

sistemas necessários para a locomoção e travagem de veículos de passageiros ou mercadorias.  

Apesar da aplicação específica para o qual a máquina foi desenhada, o documento 

pode ser consultado como um guia ou ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de máquinas 

eléctricas síncronas de ímanes permanentes, de rotor externo sem escovas. O documento 

aborda os principais temas do desenvolvimento teórico deste tipo de máquinas. 

Partindo dos pré-requisitos da aplicação, é feito um pré-dimensionamento da 

máquina, onde é aplicado estratégias para a obtenção de uma geometria preliminar da 

mesma, é feito a escolha da configuração eléctrica, tipo de enrolamentos e dimensionamento 

dos seus condutores. É avaliado e escolhido o tipo de laminação usado no núcleo do Estator e 

Rotor, e o tipo de ímanes permanentes. 

De seguida, é realizado um estudo electromagnético recorrendo ao método de 

elementos finitos, para completar o dimensionamento electromagnético da máquina eléctrica. 

Este dimensionamento envolve optimizações geométricas e eléctricas de forma a melhorar 

tanto a eficiência de conversão energética como propriedades relevantes ao projecto da roda 

motorizada. 

Para completar o estudo teórico, é realizada uma análise térmica por método de 

elementos finitos, de forma a examinar o comportamento térmico da máquina. Este estudo 

inclui a avaliação e criação de estratégias de arrefecimento, avaliação e escolha final das 

matérias ao qual a característica térmica exerce um factor importante. 
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I – Pré-Dimensionamento da Máquina Eléctrica 

 

A máquina eléctrica dimensionada neste trabalho tem de cumprir certos requisitos 

relacionados com a sua aplicação. Neste capítulo será apresentado os requisitos e restrições, 

tais como limites geométricos e volúmicos, tipo de máquina eléctrica, tipo de enrolamento, 

torque máximo e velocidade de rotação máxima. Com base nestes requisitos/restrições será 

feito um pré dimensionamento da máquina eléctrica para então prosseguir com o estudo 

electromagnético e térmico da mesma. 

 

1.0 – Requisitos e Restrições 

Os requisitos e restrições geométricas impostas pela roda motorizada (Darx Eletric Wheel) são; 

1) Roda sem caixa de velocidades, ou seja a velocidade angular da roda vai ser igual á da 

máquina eléctrica. Um motor por roda (uma maquina eléctrica por roda) 

2) A máquina eléctrica com a menor massa possível, sem comprometer a sua integridade. 

3) Desprezando efeitos aerodinâmicos, cada roda tem de ser capaz de mover um corpo 

de 1000 Kg num declive de     a uma velocidade constante de        ⁄ , assumindo 

pneus de raio 0.5m, 0.4m e 0.375m. 

4) Capaz de proporcionar uma velocidade na ponta do pneu de          (      ). 

5) O volume disponível para a máquina eléctrica sem chassis é equivalente a um cilindro 

com cavidade representado na figura em baixo, 
 

 

 

Os requisitos e restrições eléctricas impostas pelo projecto da roda (Darx Eletric Wheel) são; 

6) Máquina eléctrica será controlada por um inversor de 3 fases (        =  ). 

7) Tem de respeitar a relação em baixo, sendo (      ) o numero de Ranhuras do Estator,  

(      ) o numero de Polos,  e (      ) o numero de fases, 
 

                           
 

(1.1) 

       
       

       
    , se Enrolamento de Dupla Camada 

 
(1.2) 

       
      

       
    , se Enrolamento de Camada Simples 

 
(1.3) 

8) O enrolamento do Estator em configuração estrela (Wye Type), preferencialmente 

com enrolamento em Enrolamento de Camada Simples (Lap Type, Parallel Paths = 1, 

Slot Pitch = 3). 

9) Ter uma Ranhura com Factor de Enchimento (    ) de aproximadamente 65%. 

10) Usar preferencialmente ímanes permanentes de tipo NdFeB. 
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1.1 – Frequência Angular da Maquina (    ) 

A aplicação (Darx Eletric Wheel) requere que cada roda motorizada consiga obter uma 

velocidade máxima de          (      ) na ponta da roda (com pneu). Para diferentes raios 

de roda (com pneu), sendo estes:     ,     ,      . 

 
 

A relação entre a velocidade na ponta da roda       , a velocidade angular ( ) e o raio 

( ) da roda é dada por, 

        

 
(1.4) 

 

  
    

 
 (1.5) 

     
    

 
(
  

  
) (1.6) 

 

sendo que o termo (    ) representa a frequência angular da roda em unidades RPM 

(numero de rotação por minuto). Resolvendo as equações (1.5) e (1.6) para os diferentes raios 

da roda temos, 

 

Raio da Roda ( ) [ ]      [    ]      [   ]   [     ]      [   ] 

0.5 180 50 100 955 
0.4 180 50 125 1193 

0.375 180 50 133 1273 

Tabela 1 - Velocidades Angulares em Função do Raio da Rodas 

 

Analisando os resultados da tabela em cima, observa-se que o valor máximo de frequência 

angular (    ) é          , desta forma iremos definir a frequência angular máxima da 

nossa maquina no valor de     =          para cobrir o requisito de usar a maquina 

eléctrica nas 3 (três) rodas com pneus de diferentes raios. 
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1.2 – Torque ( ) 

A aplicação requere que cada roda seja capaz de mover um corpo de 1000 Kg num 

declive de     a uma velocidade constante de        ⁄  (condições sem escorregamento), 

assumindo pneus de raio 0.5m, 0.4m e 0.375m. 

Analisando o problema e desenhando um mapa de forças temos, 

 

 

     (1.7) 

     (1.8) 

    s n    (1.9) 

     (1.10) 

 

 

onde ( ) designa o peso do corpo de massa ( ). O termo ( ) é a aceleração da gravidade 

(aprox.       ), o termo ( ) representa a forca da superfície e o termo ( ) representa a força 

que a roda motorizada está a exercer sobre o corpo. A força ( ) faz um ângulo ( ) com a 

horizaontal. Desta forma, sendo (     ), (m=1000kg) e usando (1.7), (1.9) e (1.10) temos, 

                                 

      s n          s n               

O torque ( ) pode agora ser calculado usando a força ( ) e o raio da roda (r) através da 

expressão, 

 

     (1.11) 

 

Resolvendo a equação (1.11) para os diferentes raios da roda e arredondando a forca ( ) para 

um valor de      , temos, 

Raio da Roda ( ) [ ]   [ ]   [   ] 
0.5 2500 1250 
0.4 2500 1000 

0.375 2500 937.5 

Tabela 2 - Torque em Função do Raio da Rodas 

desta forma, a máquina eléctrica tem de ser capaz de produzir um torque  =    [   ] a 

uma frequência angular de     =     [   ], para satisfazer o requisitos das 3 rodas. 
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1.3 – Estimativa da Potência Eléctrica (         ) 

A Potência Mecânica (    ) requerida para exercer uma força ( ) a uma velocidade linear 

( ) é dada por, 

        (1.12) 
 

e  usando (1.6) e (1.11) podemos exprimir a potência mecânica (    ) em termos de do torque 

( ) e da frequência angular (    ), 

          (
  

  
) (1.13) 

 

assim com esta nova equação, será um pouco mais pratico calcular a potência mecânica (    ) 

usando o frequência angular da roda (    =        ) estabelecido pela roda de raio 

( =      ) e o torque mecânico (  =        ) estabelecido pela roda de raio ( =    ). E 

de notar que para um valor de (    =        ), a roda de raio ( =    ) terá uma 

velocidade na ponta da roda de valor (    =      ). 

Usando (1.13) podemos calcular a potência mecânica (    ) máxima requerida á máquina 

eléctrica, de forma a produzir um torque ( ) de valor     [   ] com uma frequência angular 

(    ) de valor          , 

          (
  

  
)           (

  

  
)                    

 

A Rendimento ( ) de uma máquina eléctrica é o quociente entre a potência de saida (    ) 

e a potência de entrada (   ), 

  
    

   
 (1.14) 

 

Se a máquina eléctrica estivesse um Rendimento ( ) de 100% tínhamos (              ), 

contudo, a maquina ira ter perdas de energia sobretudo sub forma de calor. O rendimento 

típica de uma máquina eléctrica de ímanes permanentes para estes níveis de potência é de 

92% a 95%. Assim, e para o pior caso ( =    ), a potência requerida estimada será dada pela 

equação (1.13) e (1.14), 

  
    

        
    

 
⇔      

     (
  
  )

         
    

 
⇔         

          (
  
  )

         
    

 
⇔ 

 
 

⇔                                
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1.4 – Pré-dimensionamento Geométrico do Estator e Rotor 

Deste subtópico será feito o pré-dimensionamento da geometria da máquina eléctrica, 

que será posteriormente analisada e optimizada no capítulo seguinte (II – Estudo 

Electromagnético). A geometria será definida considerando as restrições e requerimentos do 

projecto da roda motorizada, que incluem o volume disponível, a tipo de enrolamento e 

relação entre o número de ranhuras/polos/fases. É de notar que a predefinição da geometria 

da máquina e a definição do enrolamento (Cap. 1.5), são passos que usualmente são realizados 

paralelamente, visto que o tipo de enrolamento condiciona a geometria e vice-versa. De forma 

a manter os subcapítulos do documento organizados por “temas”, o pré-dimensionamento 

geométrico (Cap. 1.4) e definição do enrolamento (Cap. 1.5) foram organizados em subcapítulos 

diferentes e consecutivos, contudo a sua leitura pode ser feita de forma “simultânea”. 

De modo a descrevermos geometricamente a maquina, foi criado o seguinte template 

de parâmetros geométricos, 

 

Figura 1 - Parâmetros Descritivos de Geometria da Máquina Eléctrica PM de Rotor Exterior 

    – Geometry Slot Diameter 1 (Outer Diameter) [  ]     – Geometry Rotor Diameter 1 (Outer Diameter) [  ] 
    – Geometry Slot Diameter 2 (Inner Diameter) [  ]     – Geometry Rotor Diameter 2 (Inner Diameter) [  ] 
    – Geometry Slot Back-Iron [  ]     – Geometry Rotor Back-Iron [  ] 
    – Geometry Slot Tooth   (Length across   ) [  ]     – Geometry Rotor Front-Iron [  ] 
    – Geometry Slot Tooth   (Length across   ) [  ]     – Geometry Rotor Magnet   (Length across    or Wide Angle) [ ] 
    – Geometry Slot Tooth Tip   (Spacing between Tips) [  ]     – Geometry Rotor Magnet   (Length across    or Depth) [  ] 
    – Geometry Slot Tooth Tip   (Tip Depth) [  ]     – Geometry Rotor Space between Magnets [   ] or [ ] 
     – Angle between Slots (Anglo entre Slots) [   ] or [ ]      – Angle between Poles (Anglo entre Slots) [   ] or [ ] 
        – Air Gap Length [  ]             – Lamination Length [  ] 

 

 Pelos requisites e requerimentos (Cap. 1.1), o corte transversal do volume disponível 

para a máquina eléctrica é um anel de diâmetro exterior (     ) e diâmetro interno 

(     ). Desta forma irmos definir    =       e    =      de modo a deixarmos 

uma margem para o projecto do sistema de refrigeração e chassis da maquina eléctrica.  
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O passo seguinte foi a escolhida da espessura do Rotor Back-Iron com um valor    =    , 

seguido da escolha da espessura dos ímanes    =    . Para efeitos de simplificação, a 

espessura do Rotor Front-Iron será ignorada no pré-dimensionamento,    =   . 

Atendendo à dimensão da máquina, foi definido um valor arbitrário para a espessura 

do Entreferro de valor        =   . As tolerâncias para a espessura do Entreferro poderão 

ter de ser aplicadas e ajustadas, contudo este passo será dado após discussão junto dos 

fabricantes dos imanes e laminagem, acerca do nível de tolerâncias alcançadas nos processos 

de fabrico/corte. 

Atendendo às escolhas anteriores, o diâmetro exterior do Estator foi automaticamente 

estabelecido com um valor    =     . Foi escolhido uma espessura do Estator Back-Iron 

com um valor    =     que automaticamente definiu a profundidade da Ranhura com um 

valor    =    . 

A figura em baixo ilustra a geometria com os parâmetros até agora estabelecidos, 

sendo que a Zona B será “preenchida” com os ímanes, e a Zona C será “preenchida” com as 

Ranhuras e Dentes do Estator. 

 

 
Figura 2 – Dimensões do Primeiro Passo do Pré-dimensionamento da Máquina Eléctrica. 

 

Nos requisites e requerimentos (Cap. 1.1), é requerido que a máquina tenha 3 fases 

(        =  ), que a configuração eléctrica seja em estrela (Wye Type) e que o enrolamento 

seja preferencialmente em Enrolamento de Camada Simples (Lap Type, Parallel Paths = 1, Slot 

Pitch = 3). Assumindo estes requisitos e sendo o enrolamento em Camada Simples, teremos 

automaticamente 6 Ranhuras por cada par de Polos. Desta forma, e respeitando as relações 

(1.1) e (1.3) do ponto 7) dos requerimentos, temos que, 

       
      

       
    

 
⇔           

      

 
    

 
⇔           

     

 
    

 
⇔ 

 
 

⇔                           (1.15) 

 

o numero de polos terá assim de ser um valor múltiplo de quatro. Exemplos de possíveis 

valores de (      ) para valores de  =[    ] são; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 
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Consequentemente, o numero de Ranhuras terá de respeitar a equação (1.1) dada por, 

 

                           

 

exemplos de possíveis valores de (      ) para valores de  =[    ] são; 12, 24, 36, 48, 60, 72, 

84, 96, 108, 120. 

Para seleccionar o valor de        e        foi escolhido o seguinte critério: 

 Tentar obter uma geometria com o maior número de Polos (      ) sem 

comprometer a área útil nas ranhuras disponível para os condutores das bobinas 

(Passo realizado paralelamente com cap. 1.5). Lembrado que é requerido ter um 

Factor de Enchimento de Ranhura (    ) de aproximadamente 65%. 

 Em primeira aproximação será usado a relação (    =       ), que relaciona o 

ângulo entre ranhuras e o “largura” angular do imane. 

 Será dado prioridade às geometrias que apresentem dimensões standards de ímanes, 

de acordo coma a indústria dos ímanes NdFeB. 

 E será considerado uma mais-valia se a geometria apresentar parâmetros angulares 

que exibam valores exactos e não aproximados (Ex:          ,     ). 

Os valores de        e        que aparentarão ser bons candidatos foram, 

                Nota:       =             
6 24 72     =          =        
  28 84     =              =                  
  32 96     =           =              
  36 108     =              =             

Tabela 3 - Valores candidatos para o número de Polos e numero de Ranhuras (Pré-Dimensionamento) 

 

e assumindo os restantes valores preliminares dos parâmetros geométricos das ranhuras, 

    =   , Espessura dos Dentes do Estator. 

    =   , Espaçamento entre Pontas dos Dentes do Estator. 

    =   , Profundidade das Pontas dos Dentes do Estator. 

obteve-se as seguintes geometrias candidatas, 

 

    
  =     =     =     =   

Figura 3 - Geometrias Candidatas (Pré-Dimensionamento da Máquina Eléctrica) 
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A escolha recai-o sobre a geometria com   =  , por esta apresentar um bom equilíbrio entre 

os critérios de escolha apresentados em cima. Esta geometria apresenta um número elevado 

de Polos (       =   ), consequentemente o número de par de polos (            = 16). O 

número de Ranhuras será (       =   ) sendo que as Ranhuras apresentam uma área útil 

(“proporcional”) suficiente para os condutores das bobinas dimensionados no Capítulo 1.5. 

Esta configuração apresenta uma geometria rectangular frontal do íman com dimensões 

próximas das praticadas por fabricantes de imanes NdFeB (15mm x 25mm).  A geometria 

apresentar parâmetros angulares que exibem valores exactos, (    =     ), (     =      ) e 

(    =       ). 

Preliminarmente, foi escolhido um valor da profundidade da laminação (           =     ). 

Resumo do pré-dimensionamento, 

 

 

Figura 4 - Descrição Geométrica da Geometria Preliminar da Maquina Eléctrica (Pré-Dimensionamento) 

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑔𝑎𝑝    

𝐿𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛     

 𝑚𝑚  
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1.5 – Configuração Eléctrica e Enrolamento 

Nos requisitos e requerimentos do projecto (Cap. 1.0) é requerido uma configuração 

eléctrica em estrela (Wye Type) e sugerido o uso de Enrolamento de Camada Simples (Lap 

Type, Parallel Paths = 1, Slot Pitch = 3), o qual iremos assumir. A escolha do tipo de 

enrolamento irá condicionar as relações geométricas da máquina eléctrica, pelo que o 

conteúdo do presente subcapítulo (Cap. 1.5) foi desenvolvido em paralelo com o subcapítulo 

anterior (Cap. 1.4). 

A figura em baixo ilustra o Enrolamento de Camada Simples (Lap Type, Parallel Paths = 1, Slot 

Pitch = 3) em configuração estrela (Wye Type), 

 

 

Figura 5 - Single Layer Winding (Lap Type, Parallel Paths = 1, Slot Pitch = 3) em Configuração Estrela 

Na análise electromagnética iremos assumir o tipo de comutação Trifásico de Dois Níveis de 

Corrente com Onda Sinusoidal Pura para a análise magnetostática, e PWM com Hysteresis de 

Corrente a 10% para a análise Dinâmica, simulando um inversor trifásico.  

 

 

Figura 6 - Visualização do Perfil de Corrente Sinusoidal nas Fases e de 6 Momentos Interessantes. 
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A figura em baixo apresenta os 6 momentos de comutação ilustrados na figura em cima. 

 

   

1) AB 
 

(A+, B-) 

 

2) AC 
 

(A+, C-) 

 

3) BC 
 

(B+, C-) 

 

4) BA 
 

(B+, A-) 

 

5) CA 
 

(C+, A-) 

 

6) CB 
 

(C+, B-) 

 

Figura 7 - Comutação por Seis Passos (Six-Step Commutation) Aplicado ao Enrolamento Escolhido 
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1.5.3 – Profundidade de Penetração ( ) (Efeito Pelicular) 

O termo “Efeito Pelicular” (Skin Effect) é o nome dado ao fenómeno de que uma 

corrente alterna a viajar num condutor eléctrico, tem a tendência de se concentrar junto à 

superfície (“película”) do condutor. A corrente concentra-se cada vez mais junto à superfície à 

medida que a frequência aumenta. 

A Profundidade de Penetração ( ) ou “Skin Depth” é a medida da profundidade, abaixo 

da superfície do condutor, ao qual a Densidade de Corrente ( ) decresceu para um valor de 

( =   
         ), sendo (  ) a Densidade de Corrente à superfície, e ( ) a constante 

matemática (         ). 

Para frequências        ⁄ , a Profundidade de Penetração pode ser calculada utilizando a 

expressão, 

  √
  

  
 √

  

      
 √

 

   
 √

 

      
 

 

√       
 (1.16) 

 
 

  ) - Permeabilidade Magnética [  ⁄ ] 

   ) - Permeabilidade Magnética do Espaço,               ⁄   

   ) - Permeabilidade Magnética Relativa [Sem Unidades] 

    – Frequência [Hz] 

    - Resistividade Eléctrica do Material [  ⁄ ], (    ⁄ ) 

    - Condutividade Eléctrica [  ⁄ ], (    ⁄ ) 

 

para efeitos de exemplificação, vamos usar o cobre (   ) a uma frequência (         ),  

À temperatura de ( =   ), o cobre possui um valor típico de Resistividade Eléctrica igual a 

(                ) e Permeabilidade Magnética Relativa (       ). Temos então, 

 

  √
 

      
 √

           

                   
                    

 

No caso do projecto de uma máquina eléctrica, o cálculo da Profundidade de Penetração ( ) é 

muito útil no dimensionamento de certos componentes, tais como, 

1) Condutor das bobinas (Nota: Mais informação no sob tópico “Condutor da Bobina”, em baixo) 

2) Laminação (Nota: Mais informação no sob tópico do Cap. 1.6.2 “Laminação”) 

3) Avaliação se o problema pode ser abordado com uma analise Magnetostática ou se é 

necessário uma analise Dinâmica (AC Magnética). 

Uma regra empírica que é usualmente utilizada nesta decisão é, 

   
 

 
        

    
→       A análise Magnetostática é suficiente. 

   
 

 
        

    
→       A análise AC Magnética é necessária. 

Onde     é o diâmetro do condutor. Ou se o condutor for filamentado,     

é o diâmetro do filamento individual. 
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4) Na escolha da dimensão da Mesh, no interior do condutor. 

Para um bom dimensionamento, teremos de aplicar pelo menos 2 elementos na 

primeira “profundidade” (a partir da superfície). Após esta profundidade a Mesh pode 

ser mais “grosseira”. 

 

Figura 8 - Dimensionamento dos elementos da Mesh num condutor 

 

1.5.4 - Condutor da Bobina 

Existe três tipos usuais de bobinas. Em baixo podemos visualizar a secção de uma Ranhura, 

com as três configurações usuais dos condutores. 

 
Ranhura com condutor único 

(Bobina com uma espira) 

 
 

Nota: Filamento com “Diâmetro” 
Grande 

 
Ranhura com múltiplos 

condutores 
(Bobina com 25 espiras) 

 
 Nota: Filamento com Diâmetro 

Médio 

 
Ranhura com múltiplos 

condutores Filamentados 
(Bobina com 25 espiras) 

 
Nota: Filamento com Diâmetro 

Pequeno 

Figura 9 - Tipos convencionais de condutores de uma Ranhura (Tipo de bobina) 

 

Na presença de um campo magnético variável, (frequência    ), teremos de ter em 

conta o fenómeno físico das correntes induzidas de Foucault (Eddy). Para o projecto da 

máquina eléctrica descrita no presente documento, a componente tangencial das correntes de 

Foucault numa seção do condutor, ira contribuir para a geração de calor na bobinas da 

maquina. Pelo que será importante minimizar estas correntes. 

A técnica que se costuma usar, é o dimensionamento do diâmetro do 

condutor/filamentos, para que o efeito da Skin-Effect seja mínimo. Para tal, calcula-se a 

Profundidade de Penetração usando o cálculo da Skin Depth ( ). Depois escolhe-se um 

diâmetro de condutor inferior a esta distância (“profundidade”) calculada. 
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Para efeitos do dimensionamento do nosso condutor tendo em conta o calcula da Skin Depth 

( ), necessitamos de calcular a nossa frequência da fonte (       )  que irá excitar cada fase da 

maquina com uma corrente sinusoidal. Assumindo uma frequência angular mecânica de valor 

    =        , o cálculo da frequência da fonte (       ) pode ser feito da seguinte forma, 

1)                            

2) O tempo de cada revolução mecânica é,                   ⁄             

3) Se a maquina tem 16 pares de polos (              ), ou seja, 32 Polos “´ímanes”, 

então teremos a corrente de cada fase com 16 sinusóides completas por cada 

revolução mecânica da máquina eléctrica.  

4) Finalmente a frequência da fonte será                                  

Para o material do condutor iremos usar cobre. À temperatura de ( =   ), o cobre possui um 

valor típico de Resistividade Eléctrica igual a (                ) e Permeabilidade 

Magnética Relativa (       ). Assumindo a frequência da fonte (       =         ) temos, 

 

  √
 

      
 √

           

                  
                     

 

desta forma, iriamos escolher um condutor (ou filamentos) com um diâmetro ( ) inferior a 

3.53mm. 

E de lembrar que no dimensionamento dos condutores, é importante mantermos um 

valor baixo na resistividade total da bobina, de modo a minimizarmos a geração de calor 

devido ao movimento de electrões num condutor eléctrico com resistividade superior a zero. 

Para o tipo da maquina descrita neste documento, onde se trabalha com potências elevadas e 

frequências “moderadas”, a utilização de Ranhuras com múltiplos condutores filamentados é a 

estratégia usualmente escolhida. 

Para a discrição do diâmetro dos filamentos do nosso condutor será utilizado a escala 

AWG (American Wire Gauge) e será utilizado o termo Magnet Wire para descrever “Fio 

Esmaltado”. A escolha do isolamento dos filamentos das bobinas será executado no estudo 

térmico (Capítulo III) sendo que no Cap.3.5.4 será discutido as respectivas opções. 

Em síntese, Magnet Wire é um fio de cobre ou alumínio com uma fina camada de isolamento 

eléctrico. É especialmente desenhado para ser usado nas bobinas de dispositivos 

electromagnéticos tais como, transformadores, maquinas eléctricas, indutores, entre muitos 

outros. Existem varias opções de isolamento, sendo que as mais comuns são esmaltes 

(enamels) e polímeros (Ex: Polyurethane, Polyesterimide, Polyester, Polyamide-imide, Aromatic 

Polyimide). Usualmente o fio é de secção circular ou rectangular, sendo que a opção 

rectangular oferece um nível superior de “compactação” (Factor de Enchimento maior). 

Preliminarmente a configuração escolhida para os condutores das bobinas é de 20 

Condutores por Ranhura, sendo cada condutor é formado por 10 Filamentos. Os filamentos 

são Magnet Wires de diâmetro        (       =         ). 
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1.6 – Laminação e Ímanes (Materiais) 

 

1.6.2 - Laminação 

Nota: Na secção “Apêndice A”, pode ser consultado as curvas de perda do ferro (Iron Loss Curve) referente ao 

material da laminação escolhido, Electrical Steel M-15 Gauge 29. 

 

Em síntese, a laminação dos núcleos é usada para reduzir as correntes de Foucault no 

ferro do Estator e Rotor. O ideal será ter um material ferromagnético com uma baixa Perda por 

Histereses (representada pela área da curva do ciclo de histereses) e uma alta Resistividade 

Eletrica (R). Uma técnica usada para alcançar este efeito, é a laminação do núcleo do Estator e 

o uso de uma liga de ferro com uma pequena percentagem de Silício (Silicon), para aumentar a 

resistividade eléctrica do material. 

 

Figura 10 - Ilustração das Correntes de Foucault no Sólido e Laminado 

 

No presente documento será utilizado o termo Electrical Steel para descrever o material 

ferromagnético usado no núcleo do Estator e Rotor. A escolha do isolamento da laminação 

será executada no estudo térmico (Capítulo III) sendo que no Cap.3.5.4 será discutido as 

respectivas opções. 

 

Em síntese, Electrical Steel também conhecido como, Silicon Steel, Silicon Iron, Si-Fe, 

Lamination Steel, Relay Steel, Transformer Steel. É uma liga de aço com baixo conteúdo de 

carbono, contendo [0.5% ; 5%] de silicon, usualmente produzido num forno a Electric-Arc e 

submetidos a processos e Annealing. O material é desenhado para a aplicação em cores de 

transformadores, máquinas eléctricas, entre outros. O objectivo é obter um material 

optimizado para a criação de laminações com isolamento, que tenha um Campo Coercivo 

“Coercividade Magnética” (  ) muito baixa, uma Permeabilidade Magnética ( ) muito alta, um 

nível de Densidade de Fluxo Magnético de Saturação (  ) muito alta. É de notar que estes 

últimos factores são característicos de um material com Perdas por Histereses baixa (Lembrar 

que as Perdas por Histereses é representada pela área interna da curva do Ciclo de Histereses 

“B-H Curve”). A adição de silício (silicon) tem o objectivo de aumentar a Resistência Eléctrica 

do material, para reduzir as Correntes de Foucault induzidas sobre si (Lembrando também, que 

a estratégia de laminar as cores, tem o objectivo de minimizar as Correntes de Foucault no 

plano das espiras das Bobinas).  
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Em ciência dos materiais, Annealing é um processo de tratamento térmico aplicado a 

um material (usualmente um metal), de forma a alterar a sua ductilidade e reduzir a sua 

dureza. Uma aplicação usual desta técnica na área da electrotecnia, é no tratamento de ligas 

de ferro, com o objectivo de aumentar a permeabilidade magnética ( ) da material (liga). 

O tipo de Electrical Steel que iremos usar é o Nonoriented Electrical Steel Fully 

Processed. A norma que será adoptada para a especificação do Electrical Steel descritos neste 

documento é a (ASTM A677 – 16). Esta norma foi elaborada e publicada pela American Society 

for Testing and Materials (ASTM International), e é adoptada por diversas entidades da 

indústria dos “Electrical Steels”. 

As variantes que iremos avaliar para efeito de escolha são a gama M-15 até M-47 e as 

espessuras estandardizadas; Gauge-24 (         ), Gauge-26 (         ), Gauge-29 

(         ). 

 

A tabela em baixo contém sugestões [26] sobre a escolha do material de acordo com a 

aplicação em questão, 

Aplicação 
Variantes 

M-15, M-19, M-22 M-27, M-36, M-43 M-45, M-47 
Maquinas Eléctricas (       ) X   
Maquinas Eléctricas (       )  X X 

Tabela 4 - Sugestão de Escolha do Electrical Steel (M-xx) de acordo com a Aplicação 

 

Pelas sugestões da tabela em cima, e visto que a potência eléctrica estimada na nossa maquina 

eléctrica é        (Calculado no Cap. 1.3), as variantes (M-15, M-19, M-22) serão as mais 

adequadas. Em relação á espessura da laminação, e de acordo com o cálculo da profundidade 

de penetração ( ) realizado no Cap. 1.5.4, qualquer uma das Gauges (24, 26, 29) será à partida 

adequado para a nossa máquina eléctrica. 

 

A escolha preliminar do material para o núcleo laminado do Estator e Rotor é o material M-15 

de espessura Gauge 29. Em baixo podemos visualizar a curva B-H do material escolhido, 

 

 

 

Figura 11 - Curva B-H do Electric Steel M15-29G 

 



 

  
Página 17 

 
  

1.6.3 - Ímanes 

Nota: Na secção “Apêndice C2”, pode ser consultado as curvas de desmagnetização referente às variantes do íman 

NdFeB escolhido (N42xx). 

 

Nos requisitos e requerimentos do projecto (Cap. 1.0) é mencionado a preferência de 

usar ímanes permanentes do tipo NdFeB (Neodymium Iron Boron), o qual iremos assumir. 

Dentro das opções de fabricação, iremos assumir imanes produzidos pelo processo de 

sintetização (Sintered NdFeB), devido a estes oferecerem o maior desempenho, 

nomeadamente valores superiores de (  ) e (   ). 

 

Na estandardização chinesa utilizado no presente estudo, existe diversas variantes de 

ímanes NdFeB, a tabela em baixo mostra os parâmetros para as variantes mais comuns. Cada 

variante possui sob variantes (Ex: N42M, N42H, N42EH) com propriedades térmicas diferentes, 

a escolha da variante atendendo às propriedades térmicas e a escolha do revestimento dos 

ímanes será feita no estudo térmico (Capítulo III) sendo que no Cap.3.5.2 e Cap.3.5.4 será 

discutido as respectivas opções. 
 

 

  Valor à temperatura ambiente (20 ) 

N42xx 
      

max 

[ ] 

   
típico 

[ ] 

   
min 

[   ⁄ ] 

    
min 

[   ⁄ ] 

      
típico 

[    ⁄ ] 

N35xx 80 a 220 1.210 860 955 279 

N38xx 80 a 220 1.260 860 955 306 

N40xx 80 a 200 1.285 860 955 318 

N42xx 80 a 200 1.315 860 955 334 

N45xx 80 a 180 1.350 860 955 350 

N48xx 80 a 150 1.400 836 875 374 

N50xx 80 a 120 1.425 836 875 390 

N52xx 60 a 100 1.450 836 875 406 

N55xx 60 1.490 716 876 430 

Tabela 5 - Propriedades das Variantes dos Ímanes Permanentes NdFeB (Estandardização Chinesa) 

 

Atendendo aos valores da tabela em cima, e de forma a dar uma margem de temperatura de 

segurança para posteriormente no Capítulo III (Estudo Térmico) ser escolhida a variante final a 

tendendo às propriedades térmicas, as variantes N45xx, N48xx, N50xx, N52xx, N55xx serão 

excluídas da lista de candidatos. Os restantes candidatos (N35xx, N38xx, N40xx, N42xx) 

apresentam propriedades de desmagnetização semelhantes, sendo que a variante N42xx é a 

que apresenta o maior valor de (  ) e (     ). Desta forma o imane permanente NdFeB 

escolhido é a variante N42xx. 

 O imane NdFeB N42xx existe em 6 sob variantes, nomeadamente (N42, N42M, N42H, 

N42SH, N42UH, N42EH) que possuem diferentes propriedades, tais como, a gama de 

temperaturas de funcionamento e as características de desmagnetização. A escolha final da 

sob variante do íman NdFeB N42xx será feita no Capítulo III (Estudo Térmico). 
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II – Estudo Electromagnético 

 

 

 

2.1 – Introdução 

De forma a auxiliar na evolução do dimensionamento da máquina eléctrica, iremos 

realizar um estudo electromagnético recorrendo a análises magnetostáticas e dinâmicas. Este 

estudo tem como objectivo avaliarmos o comportamento da máquina pré-dimensionada no 

capítulo anterior (Cap. I), e auxiliar na criação de estratégias para melhorar vários aspectos 

geométricos e eléctricos da máquina eléctrica. 

O passo inicial do estudo electromagnético, ao qual foi dado o nome de “Primeira 

Aproximação”, será pegar na máquina pré-dimensionada no capítulo anterior (Cap. I), e 

realizar uma análise magnetostáticas de forma a analisar a prestação da máquina preliminar. 

Iremos avaliar se a máquina consegue cumprir os requisitos de Torque ( ) e Frequência 

Angular Mecânica (    ), ou se será necessário realizar ajustes (Ex: Alterar a profundidade da 

laminação). Será feita a estimativa do nível de corrente ( ) nas fases, necessário para que a 

maquina cumpra os requisitos. Iremos também avaliar possíveis características da máquina 

que possam ser alvo de estudo para a realização de optimizações geométricas e eléctricas. 

 

Após a “Primeira Aproximação”, será feito um estudo de optimização geométrica, com 

vista a melhorar aspectos como o rendimento energético ( ) e a massa total da máquina 

eléctrica (        ). No final será feito uma análise dinâmica à geometria final optimizada, 

com vista a aprofundar a avaliação do comportamento electromagnético da máquina eléctrica. 

 

No final do presente capitulo, iremos fazer uma breve avaliação do comportamento na 

máquina para diversos cenários de Torque ( ) e Frequência Angular Mecânica (    ). Será 

também feito uma estimativa do Advance Angle ( ) ideal, e do valor máximo do rendimento 

energético que poderemos obter para cada cenário. 

 

Os cálculos foram realizados utilizando uma análise 2D em elementos finitos. O 

meshing e o pre/post-processing, foi realizado com a ajuda da ferramenta computacional 

MotorAnalysis-PM® integrada na ferramenta de cálculo MATLAB®. 
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2.2 – Formulação Teórica 

Nota: Na secção “Nomenclatura”, pode ser consultado as unidades dos parâmetros, variáveis e constantes 

mencionados neste tópico. 

 

No presente estudo electromagnético será utilizado as equações de Maxwell para 

analisar o comportamento da máquina eléctrica. Os cálculos foram executados recorrendo a 

métodos de elementos finitos (FEM). 

No problema específico de uma máquina eléctrica de ímanes permanentes como a 

estudada deste documento, podemos assumir que o campo magnético não depende das 

coordenadas na direcção do eixo da máquina e assim tratar o problema como 2D, ou seja, 

estamos a assumir que os condutores das Ranhuras estão alinhados com o eixo de rotação da 

máquina, desta forma os electrões “circulam” segundo direcções paralelas ao eixo da máquina 

sendo que as linhas de fluxos magnéticas induzidos por estes estão contidos em planos 

normais ao eixo de rotação da máquina. Da mesma maneira, as linhas de fluxo magnético dos 

ímanes permanentes (fixados no rotor), giram em redor do eixo de rotação da máquina, 

induzindo correntes eléctricas na direcção do eixo da máquina. Desta forma o problema pode 

ser abordado em múltiplas “fatias” 2D segundo planos perpendiculares ao eixo da máquina 

eléctrica. Na realidade o problema é 3D, devido a efeitos dos End-Windings entre outros, 

contudo podemos incluir aproximações às suas contribuição na analise 2D e ainda assim obter 

um resultado bastante aceitável. 

 

Das equações de Maxwell, a Densidade de Corrente ( ) e o Vector do Potencial 

Magnético ( ) no problema em 2D podem ser expressas pelas expressões [16][17], 

  (
 

  
   )    

 

(2.2.1) 
 

  (     
  

  
) (2.2.2) 

 

onde o termo (  ) é a Permeabilidade Magnética Relativa do material, o termo ( ) é a 

Condutividade Eléctrica do material, o termo (V) é a Tensão aplicada na área do elemento 

finito e ( ) e a direcção segundo o eixo da maquina (eixo dos   ). Consoante a interacção dos 

campos electromagnéticos como os matérias, estas equações podem ser lineares ou não-

lineares no espaço e no tempo. 

 

Analise Magnetostática 

Na análise magnetostática, assume-se que o campo magnético não varia com o tempo. 

Desta forma, a Densidade de Corrente ( ) não irá depender do tempo e o problema poderá ser 

definido apenas pela equação (2.2.1). A Intensidade do Campo Magnético ( ) e a Densidade 

do Fluxo Magnético ( ) têm de obedecer as relações, 

      (2.2.3) 
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      (2.2.4) 

 

a relação entre ( ) e ( ) pode ser obtida através da Permeabilidade Magnética do Material 

( ), sendo que a relação pode ser linear ou não-linear consoante as propriedades do material. 

     (2.2.5) 
 

para matérias como valor de ( ) constante como por exemplo o Ar, a relação é linear. Para 

materiais “não lineares” como é o exemplo da liga (M-15) que usamos para a laminação do 

Estator, esta relação é não linear e é usual conter uma assíntota horizontal denominada 

Densidade de Fluxo Magnético de Saturação (  ), significando que o material não suporta 

densidades de fluxo superior ao valor de (  ). Podemos observar esta não linearidade da liga 

M-15 pela sua curva B-H presente no capítulo 1.6. 

 

Analise Dinâmica 

Na análise dinâmica, assume-se que o campo magnético varia com o tempo. Desta 

forma, a Densidade de Corrente ( ) irá depender do tempo, assim os efeitos as Correntes de 

Foucault induzidas no material e o Efeito Pelicular será calculado. Esta analise usa ambas as 

equações (2.2.1) e (2.2.2), onde é usado o método Transiente Finite Element Method. De 

acordo com (2.2.2) a Densidade de Corrente ( ) consiste em duas componentes, (   ⁄ ) é 

causada por um potencial eléctrico externo e (          ⁄ ) é induzida por um campo 

magnético variável.  

 

Maxwell Stress Tensor 

Em ambas as analise (Magnetostática ou Dinâmica) o cálculo do torque será calculado 

usar o método de Maxwell Stress Tensor onde o Electromagnetic Torque (  ) pode ser 

expresso por, 

 

    
           (          )

 

   
∫       

  

 

 (2.2.6) 

 

sendo ( ) uma constante referente ao tipo de maquina, se a maquina for de rotor exterior 

(Outer Rotor) a constante tem valor ( = ) e o diâmetro do rotor (  ) é referente ao diâmetro 

interno do rotor, se a maquina for de rotor interior (Inner Rotor) a constante tem valor ( =  ) 

e o diâmetro do rotor (  ) é referente ao diâmetro externo do rotor. (           ) é o valor da 

espessura da laminação na direcção do eixo do rotor (eixo dos   ), (       ) é a espessura do 

Entreferro, (  ) é a Permeabilidade Magnética do Espaço. Os termos (  ) e (  ) são as 

componentes normal e tangencial da Densidade do Fluxo Magnético ( ), que são integradas 

ao longo da circunferência do Entreferro de   a   . 
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2.2 – Meshing 

 

Dimensionar correctamente a malha (mesh) do modelo é um passo importante na 

análise em elementos finitos (FEA). Uma malha “grossa” pode levar a resultados incorrectos, 

uma malha muito “fina” oferecer o melhor resultado mas requer um tempo de computação 

muito superior. Encontrar o “threshold” dos parâmetros da malha entre um bom e um mau 

resultado, usando um processo de incremento da malha até que os resultados da análise 

começarem a convergir, é uma boa estratégia para reduzir o tempo de computação. Contudo a 

ferramenta computacional (MotorAnalysis-PM®) utilizada no auxílio deste estudo, incorpora 

um algoritmo optimizado de meshing (2D), especialmente desenhado para realizar o cálculo da 

malha da secção transversal de máquinas eléctricas de ímanes permanentes. 

 Para melhorar a qualidade dos resultados e minimizar o tempo de computação, foi 

utilizado o algoritmo optimizado de meshing do software (MotorAnalysis-PM®). Contudo, foi 

aplicado um controlo de malha na zona do Entreferro no valor de 3 camadas (layers) de 

elementos, o valor das restantes zonas geométricas foram controladas automaticamente pelo 

software. O valor do rácio de crescimento (Element Growth Rate) entre elementos vizinhos 

delimitados pelas zonas de controlo, foi definido constante e igual a     (40%). 

 

 A figura em baixo, mostra a malha gerada para a ultima optimização geométrica 

(Geometria Final da Máquina Eléctrica). As restantes geometrias analisadas no presente 

estudo, têm aspectos de malha semelhantes a esta. 

 

 

Figura 12 - Mesh da Ultima Optimização Geométrica da Maquina Eléctrica (1.5 Pole e 5 Slots) 
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2.3 – Primeira Aproximação 

 
 

De forma a encontrar um valor estimado da potência eléctrica de entrada (   ) 

necessária para que a maquina pré-dimensionada no Capítulo I gerar um Torque mecânico de 

 =        a uma frequência angular mecânica de     =        , foram executadas 

sucessivas estudos em regime Regime Permanente usando analises magnetostáticas. Foi 

assumindo correntes sinusoidais iguais nas 3 fases com um desfasamento de      entre elas, o 

Advance Angle ( ) foi deixado constante e igual a zero graus eléctricos, devido a não sabermos 

ainda o seu valor optimizado para as condições em estudo. 

As análises FEA foram executadas com um Solver do tipo não linear e com uma 

tolerância de convergência de valor de 0.001. O valor da tolerância mostrou-se muito 

aceitável, sendo usando para as restantes analises presentes neste capítulo. 

 

Para uma frequência angular mecânica de valor     =        , o cálculo da frequência da 

fonte (       ) pode ser feito da seguinte forma: 

1)                            

2) O tempo de cada revolução mecânica é,                   ⁄             

3) Se a maquina tem 16 pares de polos (           ), ou seja, 32 Polos “magnets”, então 

teremos a corrente de cada fase com 16 sinusóides completas (“  ”) por cada 

revolução mecânica da máquina eléctrica.  

4) Finalmente a frequência da fonte será                                  

Executando sucessivas análises para vários valores da Corrente RMS por Phase (      ) e 

mantendo a frequência angular da máquina constante e igual a          e o Comprimento 

da Laminação (           ) constante e igual a     , obteve-se os seguintes valores, 

RMS Stator 
Phase 

Current 
[A] 

Torque 
Total 

 
[N.m] 

Efficiency 
 

[%] 

Input power 
 

[W] 

RMS Phase 
Voltage 

[V] 

RMS Phase 
Back-EMF 

[V] 

1 12 81 1723 580 574 
10 125 97 17272 582 574 
25 310 98 42824 590 572 
50 595 97 83202 614 576 

100 1046 96 151105 665 587 
133 1266 94 188141 700 585 
150 1363 93 205204 716 581 
200 1603 91 251141 764 562 

Nota: O Discretization Error da análise foi em média 3% 

Tabela 6 - Resultados Gerais da Primeira Aproximação do estudo Eletromagnettico 

 

examinando os resultados, podemos observar que o torque máximo requerido de         

dá-se para valores de RMS Supply Current por fase à volta dos            , sendo que a 

potência total querida à fonte (   ) é de cerca de       , valor muito próximo do estimado 

no Cap. 1.3. Iremos então usar este valor de corrente por fase (            ) para as 

análises subsequentes. 
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Para o caso descrito em cima e com um valor de Corrente RMS por Phase (      ) constante e 

igual a      , a figura em baixo mostra informação adicional relativo à variação de certas 

grandezas com o tempo, 

 

 

Figura 13 - Plots de Ia, Va, Vabemf, Pin e T relativos à Primeira Aproximação (Estudo Electromagnético) 

 

o Plot 5 mostra a variação do Torque Mecânico ( ) total calculado pelo método Maxwell Stress 

Tensor. Podemos observar que ao longo de um ciclo (2 ) de corrente o torque não é 

constante, isto devesse ao facto que no Entreferro o Flux Linkage (      ) não ser constante e 

variar com o tempo, como mostra a figura em baixo, onde também podemos observar ripples 

que são indesejáveis. Optimizações eléctricas e geométricas podem ajudara a minimizar as 

ripples. 

Devido a que na aplicação da máquina eléctrica em questão, existe uma inércia grande 

acoplada ao eixo da máquina, funcionando como uma roda de inércia, estas oscilações no 

torque desenvolvido pela máquina serão amortecidas. 

A imagem em baixo mostra o perfil da distribuição entre [-  ; + ] no Entreferro das 

variáveis Densidade de Fluxo ( ) e das suas componentes tangencial (  ) e normal (  ), o 

Fluxo no Entreferro (      ) segundo a linha radial (normal) do entreferro, e a Força 

Magnetomotriz ( ). Podemos observar que o (  ) tem um desfasamento de meia sinusóide 

em relação a (  ). 
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Figura 14 – Perfil no Entreferro de (B, Fluxo e MMF) relativos à Primeira Aproximação (Estudo ElectroM.) 

 

A tabela em baixo mostra resultados adicionais, 

Discretization Error [ ] 3 Average d-axis Current (  ) [ ] 0 
Rotor Speed (    ) [   ] 1300 Average q-axis Current (  ) [ ] 188 

Advance Angle ( ) [ ] 0 Average d-axis Voltage (  ) [ ] -724 
Supple Frequency (       ) [Hz] 346.667 Average q-axis Voltage (  ) [ ] 666 

Total Torque ( ) [   ] 1266 Input Electrical Power (   ) [ ] 188141 
Reluctance Torque (  ) [   ] -382 Output Mechanical Power (    ) [ ] 172419 
Electromagnetic Torque (  ) [   ] 1649 Efficiency ( ) [ ] 94 
Torque Ripple (%) 48 Power factor ( os  ) 0.65 
RMS Phase Current (      ) [ ] 133 Stator Winding Loss (      ) [ ] 8775 

RMS Phase Voltage (      ) [ ] 700 Total Iron Core Loss (       ) [ ] 416 

RMS Phase Back-EMF (          ) [ ] 585 Eddy Current Iron Core Loss (        ) [ ] 111 

RMS Current Density (    ) [    ⁄ ] 16 Hysteresis Iron Core Loss (       ) [ ] 305 
Max. Demagnetization Field [  ⁄ ] 450031 Magnet Eddy Current Loss (          ) [ ] 404 

Max. Demagnetization Field (% of    ) [ ] 47 Other Eddy Current Loss [ ] 0 

Tabela 7 - Resultados Adicionais da Primeira Aproximação da Maquina Eléctrica (Estudo Electromagnético) 

 

examinando a tabela podemos observar que o Campo de Desmagnetização máximo é de 

       [  ⁄ ], o que equivale a 47% do valor da Coercividade Magnética Intrínseca (   ) (a 

   ) do ímane NdFeB N42 que escolhemos. Este valor mostra que estamos a operar em 

valores seguros longe da zona do Knee da curva da desmagnetização do íman NdFeB N42. 

Nota: As curvas de desmagnetização dos ímanes NdFeB N42xx, podem ser consultadas no 

Apêndice C2. 
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A tabela em baixo mostra a massa total da máquina eléctrica e dos seus componentes. 
 

Componente Massa [  ] 
Stator Mass (       ) 15 
Rotor Mass (      ) 5 
Winding Mass (        ) 17 

Magnets Mass (        ) 5 

Electric Machine Mass (        ) 42 

Tabela 8 - Massa da Primeira Aproximação da Maquina Eléctrica (Estudo Electromagnético) 

 

Para efeitos de encontrar estratégias de optimização da geometria de forma a 

melhorar o Rendimento ( ), massa total ( ) entre outros, vejamos a distribuição de Densidade 

de Fluxo ( ), 

 

Figura 15 – Distribuição da Flux Density (B) relativos à Primeira Aproximação (Estudo Electromagnético) 

podemos observar que na Zona D o Dente do Estator está perto de atingi-o o valor de 

saturação do matéria da laminagem (M-15 29). A Zona A mostra que no Estator Back-Iron a 

densidade de fluxo é baixa, sendo possível diminuir a espessura do Estator Back-Iron 

(parâmetro Gs3) de forma a diminuir a massa total da máquina. O mesmo acontece na Zona C, 

onde mostra que podemos diminuir um pouco a espessura do Rotor Back-Iron (parâmetro 

Gs3) de forma a minimizar a massa total da máquina, contudo temos de ter atenção para não 

obtermos uma Densidade do Fluxo (B) perto do Densidade de Fluxo de Saturação (  ) do 

material. A Zona B é interessante, mostra que pontas dos Dentes (Tooths Tips) estão a “vazar” 

fluxo de um para o outro, fazendo com que estas linhas de fluxo não percorram o circuito 

desejado, levando a uma ineficiência da produção de torque. Neste caso será possível diminuir 

a dimensão a ponta dos Dentes de forma a minimizar o “vazamento” de fluxo (Fluxo de Fugas). 

Nos próximos tópicos (2.4.1 até 2.4.7) iremos pegar nesta avaliação e tentar encontrar 

uma optimização dos vários parâmetros geométricos, de forma a melhorar o rendimento, 

massa total entre outros aspectos relevantes ao projecto da roda. 
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2.4 – Optimização Geométrica 

 

A optimização geométrica realizada neste capítulo, tem como objectivo melhorar 

aspectos da máquina eléctrica tais como o Rendimento Energético ( ), massa total (        ) 

entre outros aspectos relevantes ao projecto da roda motorizada. No fim da optimização 

geométrica será feita uma analise dinâmica da geometria optimizada final. 

Para auxiliar na descrição dos parâmetros geométricos que serão objectos de estudo, 

recordemos o template dos parâmetros geométricos (Figura em baixo), criado no capítulo 

anterior. 

 A estratégia será partir da geometria da “Primeira Aproximação”, e realizar sucessivas 

análises fazendo variar um ou um conjunto de parâmetros geométricos, descritos na figura em 

baixo. Avaliar o melhor valor para esse parâmetro e prosseguir para a avaliação do próximo 

parâmetro geométrico. 

 

    – Geometry Slot Diameter 1 (Outer Diameter) [  ]     – Geometry Rotor Diameter 1 (Outer Diameter) [  ] 
    – Geometry Slot Diameter 2 (Inner Diameter) [  ]     – Geometry Rotor Diameter 2 (Inner Diameter) [  ] 
    – Geometry Slot Back-Iron [  ]     – Geometry Rotor Back-Iron [  ] 
    – Geometry Slot Tooth   (Length across   ) [  ]     – Geometry Rotor Front-Iron [  ] 
    – Geometry Slot Tooth   (Length across   ) [  ]     – Geometry Rotor Magnet   (Length across    or Wide Angle) [ ] 
    – Geometry Slot Tooth Tip   (Spacing between Tips) [  ]     – Geometry Rotor Magnet   (Length across    or Depth) [  ] 
    – Geometry Slot Tooth Tip   (Tip Depth) [  ]     – Geometry Rotor Spacing between Magnets [   ] or [ ] 
     – Angle between Slots (Anglo entre Slots) [   ] or [ ]      – Angle between Poles (Anglo entre Slots) [   ] or [ ] 
        – Air Gap Length [  ]             – Lamination Length [  ] 

 

Figura 3 - Parâmetros Descritivos de Geometria da Máquina Eléctrica PM de Rotor Exterior 

 

 

O estudo de optimização geométrica, será realizado utilizando analises magnetostáticas. As 

condições da análise serão as mesmas usadas na “Primeira Aproximação”, sendo a corrente 

em cada fase de onda sinusoidal pura de valor (                ) e a Frequência Angular 

Mecânica de valor (    =        ). O valor do Advance Angle será deixado constante e 

igual a zero graus eléctricos ( =   eléctricos), no capítulo seguinte (Cap. 2.5) este será 

analisado com o objectivo de estimar o seu valor óptimo. 
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2.4.1 – Optimização de Gs3 (Slot Back-Iron) 

 

 

Nesta análise partiremos da geometria da “Primeira 
Aproximação” da máquina, realizada no capítulo 2.3 e 
iremos testar valores diferentes de     
 
A geometria da “Primeira Aproximação” tem    =     
sendo este o valor de referência (Ref.). 

 

Os resultados obtidos foram, 

Valor de     
[  ] 

Massa do Estator 
(       ) [  ] 

Torque Total ( ) 
[   ] 

Rendimento ( ) 
[ ] 

19 mm (Ref.) 14.7 1270 94.9 
9 mm 11.2 1269 94.9 
7 mm 10.5 1258 94.8 
3 mm 9 1134 94.3 

Tabela 9 - Resultados da Optimização de Gs3 (Slot Back-Iron) 

podemos observar que os stators com valores de    =     e    =    apresentam 

valores de Torque ( ) e Rendimento ( ) muito semelhantes. Com    =    estes valores são 

significativamente mais baixos, indicando que o material no Estator Back-Iron entrou ou está 

prestes a entrar em saturação de Fluxo. A escolha será    =    devido a manter os valores 

de ( ) e ( ) altos oferecendo uma redução significativa da massa total da laminação do Estator 

e um aumento do Stator Inner Diameter (Gs2) que será útil para efeitos do projecto do sistema 

refrigerante ou para mecanismos que a roda possa integrar. 

 

  
Antes (    =     ) Depois (    =    ) 

Figura 16 - Optimização Geométrica de Gs3 (Slot Back-Iron) Antes e Depois 
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2.4.2 – Optimização de Gs6 (Slot Tooth Tip xx Spacing) 

 

 

A geometria analisada em 2.4.1 tem    =    sendo 
este o valor de referência (Ref.). 
 
Anteriormente escolhido; 

2.4.1)           
 

 

Os resultados obtidos foram, 

Valor de     
[  ] 

Massa do Estator 
(       ) [  ] 

Torque Total ( ) 
[   ] 

Rendimento ( ) 
[ ] 

0 mm (Close) 10.5 1178 94.4 
1 mm (Ref.) 10.4 1258 94.8 

3 mm 10.3 1340 95.1 
5 mm 10.2 1374 95.2 

7.5 mm (Open) 9.9 1431 95.4 

Tabela 10 - Resultados da Optimização de Gs6 (Slot Tooth Tip xx Spacing) 

podemos observar que o Dente com valores de    =     , equivalente a ter o Dente sem 

ponta, apresenta os melhores resultados de Torque ( ), Rendimento ( ) e Massa do Estator 

(       ). O valor do torque total mecânico é substancialmente mais elevado comparado com 

a geometria de referência (   =   ), sendo desta forma uma optimização significativa. A 

massa total do Estator diminui 0.5Kg sendo uma mais-valia. A escolha será    =     , que 

representa Dentes sem “pontas”. 

 

  
Antes (    =    ) Depois (    =      ) 

Figura 17 - Optimização Geométrica de Gs6 (Slot Tooth Tip xx Spacing) Antes e Depois 
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2.4.3 – Optimização de Gs4 (Slot Tooth x) 

 

 

A geometria analisada em 2.4.2 tem    =    sendo 
este o valor de referência (Ref.). 
 
A alteração deste parâmetro geométrico irá causar 
alterações no valor do Factor de Enchimento (    ). 
 
Anteriormente escolhido; 

2.4.1)           
2.4.2)             

 

 

Os resultados obtidos foram, 

Valor de     
[  ] 

Factor de Enchimento 
(    ) 

[ ] 

Massa do Estator 
(       ) 

[  ] 

Torque Total 
( ) 

[   ] 

Rendimento 
( ) 
[ ] 

1 mm 39 % 4.1 551 89.6 
3 mm 47 % 7.0 1030 93.9 

5 mm (Ref.) 61 % 9.9 1431 95.4 
7.5 mm (Max) 98 % 13.6 1689 95.9 

Tabela 11 - Resultados da Optimização de Gs4 (Slot Tooth x) 

os dados da tabela sugerem que os Dentes com o valor de referencia    =    possam estar 

a operar perto do seu valor de saturação de densidade de fluxo magnético. É de notar que com 

    superior a 5mm, o Factor de Enchimento da Ranhura (    ) ultrapassa os requerimentos 

do projecto estabelecidos para ter aproximadamente     =65%. Em baixo podemos visualizar 

a distribuição de Densidade do Fluxo Magnético ( ) para a geometria com    =   , 

 
 

 

Figura 18 – Avaliação da Densidade do Fluxo Magnético (B) da Geometria com Gs4=5mm 
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podemos observar que na condição máxima, o Dente possui uma densidade de fluxo 

magnético de 2.0T estando a operar na parte final do “cotovelo” da curva B-H do material 

(Electrical Steel M15 Ga29) como podemos ver em baixo, 

 

Figura 19 - Ponto da Curva B-H em que o Dente da Geometria com Gs4=5mm está a Operar 

esta condição não é muito aconselhável, pois o material a partir deste ponto começa a 

“saturar” perdendo eficiência na “condução” das linhas de fluxo, ou seja, observando a curva 

B-H vemos que incrementos na Intensidade do Campo Magnético ( ) iram ter pouco efeito 

para o aumento da Densidade do Fluxo Magnético ( ) no Interior do material. 

 Devido a estarmos limitados pelo valor do Factor de Enchimento da Ranhura (    ), 

uma sugestão seria alterar o material da laminação ou reduzir o numero de Ranhuras para 

assim obtermos margem geométrica para aumentar o valor de Gs4. 

Contudo, no caso da geometria actual com    =   , foi estimado um torque 

mecânico de valor         (          ) e um rendimento energético bastante aceitável 

( =      . Desta forma, e sendo o torque acima dos         necessários, a estratégia 

escolhida foi de manter a geometria actual com    =   . 

 

 
Manteve-se a mesma geometria (    =    ) 

Figura 20 - Optimização Geométrica de Gs4 (Slot Tooth x) Antes e Depois 
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2.4.4 – Optimização de Gr4 (Rotor Front-Iron) 

 

 

A geometria analisada em 2.4.3 tem    =    sendo 
este o valor de referência (Ref.). 
 
Anteriormente escolhido; 

2.4.1)           
2.4.2)             
2.4.3)           

 

 

Os resultados obtidos foram, 

Valor de     
[  ] 

Nota 
Massa do Rotor 

(      ) 
[  ] 

Torque Total 
( ) 

[   ] 

Rendimento 
( ) 
[ ] 

0 mm (Ref) 0/4 do Íman 5.3 1431 95.4 
3.75 mm 1/4 do Íman 5.9 1418 95.3 
7.5 mm 2/4 do Íman 6.6 1384 95.2 

11.25 mm 3/4 do Íman 7.2 1302 94.9 
15 mm (Max) 4/4 do Íman 7.8 1127 94.1 

Tabela 12 - Resultados da Optimização de Gr4 (Rotor Front-Iron) 

observando os resultados, podemos ver que quanto maior for o valor de Gr4 menor é o 

rendimento e maior é a massa do rotor. Assim a escolha preliminar recai sobre o menor valor 

Gr4, que é    =   . 

Na zona de Gr4 podem ser usadas estratégias de fixação dos ímanes permanentes 

através de perfis de ímanes em cunha. A opção de usar a própria laminação do rotor para este 

efeito é uma possibilidade que pode ser estudada posteriormente. 

 

 
Manteve-se a mesma geometria (    =    ) 

Figura 21 - Optimização Geométrica de Gr4 (Rotor Front-Iron) Antes e Depois 
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2.4.5 – Optimização de Gr3 (Rotor Back-Iron) 

 

 

A geometria analisada em 2.4.4 tem    =     sendo 
este o valor de referência (Ref.). 
 
Anteriormente escolhido; 

2.4.1)           
2.4.2)             
2.4.3)           
2.4.4)           
 

 

 

Os resultados obtidos foram, 

Valor de     
[  ] 

Massa do Rotor (      ) 
[  ] 

Torque Total ( ) 
[   ] 

Rendimento ( ) 
[ ] 

1 mm 0.5 938 93.2 
5 mm 2.6 1316 95.0 
7 mm 3.7 1407 95.3 

10 mm (Ref.) 5.2 1431 95.4 
30 mm 16.6 1432 95.4 

Tabela 13 - Resultados da Optimização de Gr3 (Rotor Back-Iron) 

a tabela mostram que valores de     acima dos      apenas contribuem para um aumento 

da massa total do rotor. Valores de Gr3 entre     e      mostram resultados semelhantes, 

sendo que    =    reduz substancialmente a massa do rotor em relação ao valor de 

referência. O Rotor Back-Iron faz parte do circuito magnético e ao mesmo tempo é um 

componente estrutural, fixando os ímanes nas suas posições e suportando esforços mecânicos 

associados á transferência de potência mecânica. Desta forma o valor de Gr3 entre 

[5mm;10mm] será escolhido após testes estruturais. Para efeitos de continuação do estudo, 

   =     será a escolha. 
 

  
    =          =     

Figura 22 - Optimização Geométrica de Gr3 (Rotor Back-Iron) (Gr3 de 10mm e 5mm) 
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2.4.6 – Optimização de Gr7 (Space between Magnets) 

 

 

A geometria analisada em 2.4.5 tem    =      sendo 
este o valor de referência (Ref.). É de mencionar que a 
geometria tem um ângulo entre slots de      =      . 
 
Anteriormente escolhido; 

2.4.1)           
2.4.2)             
2.4.3)           
2.4.4)           
2.4.5)            
 

 
 

Para efeitos de comparação entre resultados, a área frontal de cada polo (íman) ira 

permanecer constante, apenas a sua geometria será alterada. Os resultados obtidos foram, 

 
Valor de 

    
[ ] 

Nota 
Valor de 

    
[ ] 

Nota 
Valor de 

    
[  ] 

Magnet 
Mass 

(       ) 

[  ] 

Torque 
Total 
( ) 

[   ] 

Rendimento 
( ) 
[ ] 

       = 3 x      =        10.12 4.89 1470 95.4482 

          10.34 4.89 1494 95.5145 
             10.58 4.89 1480 95.4789 

          11.01 4.89 1494 95.5223 

         12.24 4.89 1486 95.5087 

            12.67 4.89 1482 95.4989 

           12.92 4.89 1477 95.4873 

         13.68 4.89 1465 95.4530 
      (Ref.)     = 2 x      =      15 4.89 1431 95.3569 

         15.5 4.89 1416 95.3102 
         21.12 4.89 1227 94.6628 

         = 1 x      =       29.02 4.89 1003 93.5778 

Tabela 14 - Resultados da Optimização de Gr7 (Space between Magnets) 

 

 

 
Figura 23 - Optimização Geométrica de Gr7 (Gráfico do Torque e Rendimento em função de Gr7) 
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Os resultados sugerem não existir diferenças significativas para valores de     entre [  ;   ], 

contudo os valores aparentam seguir um padrão em parábola como se pode observar no 

gráfico em cima. A diferença começa a acentuar-se para valores de     superiores. 

Uma situação curiosa ocorre no ponto em    =    , em que o ponto não parece 

seguir a trajectória parabólica observada no gráfico. Em primeira instância, este facto aparenta 

estar associado ao erro da análise, contudo foram feitas diversas análises adicionais para 

verificar este comportamento e em todas elas o padrão repetiu-se. Este assunto poderá ser 

um pequeno tópico interessante a investigar. 

A massa do rotor não foi contabilizada devido a sofrer alterações mínimas (     = 

      ) para valores de     entre [  ;   ]. 

Apesar dos resultados serem semelhantes para valores de     entre [  ;   ], a sua 

configuração geométrica é bem diferente, como podemos visualizar na figura em baixo. Desta 

forma, a decisão terá de ser feita consoante a técnica que escolhermos para a fixação dos 

ímanes permanentes. A fixação por adesivos na parte traseira dos ímanes não é aconselhável, 

devido a perdas de eficiência no circuito magnético e devido à possibilidade do revestimento 

dos ímanes soltar com os esforços mecânicos. A fixação dos ímanes usando a superfície    

frontal e posterior do íman ou a fixação usando as laterais por via de métodos em cunha são 

opções mais robustas. Desta forma e para dar uma margem para o projecto do sistema de 

fixação dos imanes, a geometria com    =      será a escolhida. 

  
    =        =    

  
    =           =      

Figura 24 - Optimização Geométrica de Gr7 (Space between Magnets) (Gr3 de 10mm e 5mm) 
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2.4.7 – Analise Dinâmica da Geometria Optimizada 

Neste tópico, será feita uma análise dinâmica à geometria final obtida através das 

optimizações geométricas dos tópicos anteriores (2.4.1 até 2.4.6). A análise será realizada com 

as condições eléctricas máximas usadas nas análises de optimização geométricas. Será feita 

uma comparação entre os resultados obtidos usando a análise magnetostática e analise 

dinâmica. 

O objectivo da análise é dar-nos uma ideia do comportamento electromagnético da 

máquina para os níveis de potência máxima requeridos pelo projecto da roda motorizada. No 

sob capítulo seguinte (Cap. 2.5) será feita uma avaliação dos restantes níveis de potência. 

 

Resumo da geometria final, 

 

 

Figura 25 - Descrição Geométrica da Geometria final da Maquina Eléctrica (Estudo Electromagnético) 

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑔𝑎𝑝    

𝐿𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛     

 𝑚𝑚  
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A tabela em baixo apresenta as condições de teste da análise magnetostática e dinâmica, 

 Analise Magnetostática Analise Dinâmica 

Drive Type 
True Sinusoidal Current 

Waveform 

Current Hysteresis PWM, 
Hysteresis = 10% of RMS 

Current 
RMS Phase Supply Current [A] 133 A (RMS) 133 A (RMS) 
Supple Frequency (       ) [Hz] 346.667 346.667 

Rotor Speed (    ) [   ] 1300 1300 
Advance Angle ( ) [ ] 0 0 

Tabela 15 - Condições de Teste da Analise Dinâmica e Magnetostática da Geometria Optimizada Final 

a diferença nas condições é apenas na forma da onda sinusoidal da corrente. Na análise 

magnetostática foi assumida uma onda sinusoidal “perfeita”, na análise dinâmica foi assumido 

um Hysteresis de 10% (em relação ao valor RMS da corrente) na onda sinusoidal da corrente. 

 

A tabela em baixo apresenta resultados gerais de ambas as análises. Os dados foram colocados 

lado a lado para facilitar a comparação entre ambas. 

 Analise Magnetostática Analise Dinâmica 
Computing time 20 minutes 3 hours 
Discretization Error [ ] 0.25 0.7 
Total Mechanical Torque ( ) [   ] 1427 1413 
Reluctance Torque (  ) [   ] -244 -240 
Electromagnetic Torque (  ) [   ] 1671 1653 
Torque Ripple (%) 37 45 
RMS Phase Current (      ) [ ] 133 132 
RMS Phase Voltage (      ) [ ] 678 676 
RMS Phase Back-EMF (          ) [ ] 577 576 

RMS Current Density (    ) [    ⁄ ] 16.14 16.01 
Average d-axis Current (  ) [ ] 0 (aprox.) 0.54 
Average q-axis Current (  ) [ ] 188 187 

Average d-axis Voltage (  ) [ ] -625 -624 
Average q-axis Voltage (  ) [ ] 722 724 

Max. Demagnetization Field [  ⁄ ] 525424 529015 
Max. Demagnetization Field (% of    ) [ ] 55 55 
Input Electrical Power (   ) [ ] 203688 203176 
Output Mechanical Power (    ) [ ] 194301 192303 
Efficiency ( ) [ ] 95.0 94.4 
Power factor ( os  ) 0.75 0.76 
Total Power Losses   (     ) [ ] 9703 10672 

 Stator Winding Loss (      ) [ ] 8876 9391 

 Total Iron Core Loss (       ) [ ] 414 641 
Rotor Iron Core Loss [ ] - 0.005 
Stator Iron Core Loss [ ] - 641 

 Total Eddy Current Iron Core Loss (        ) [ ] 112 206 

Eddy Current Rotor Iron Core Loss [ ] - 0.002 
Eddy Current Stator Iron Core Loss [ ] - 206 

 Total Hysteresis Iron Core Loss (       ) [ ] 301 434 

Hysteresis Rotor Iron Core Loss [ ] - 0.003 
Hysteresis Stator Iron Core Loss [ ] - 434 

Nota  - Na análise dinâmica, o cálculo das perdas de potência no núcleo (     ) foi efectuado para uma gama de 
frequências de fluxo magnético compreendida entre ]0Hz; 10kHz]. Na secção “Apêndice A”, pode ser 
consultado as curvas de Iron Loss do Electrical Steel (M-15 29Ga) para várias frequências. 

Tabela 16 - Resultados da Analise Dinâmica e Magnetostática da Geometria Optimizada Final nas Condições de 
Potência Máxima 
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Antes de avaliarmos o comportamento da máquina usando os resultados da análise 

dinâmica, iremos fazer uma breve comparação entre os resultados de ambas as análises e 

reflectir sobre as vantagens da análise magnetostática. 

Observando a tabela em cima, podemos verificar que os resultados gerais da análise 

magnetostática são muito próximos dos obtidos pela análise dinâmica. A maior discrepância 

na comparação de resultados, contudo aceitável, dá-se na estimativa das perdas de potência 

que envolvem efeitos das correntes de Foucault induzidas no material e Efeitos Peliculares, isto 

deve-se ao facto de que na análise magnetostática assumirmos que o campo magnético não 

varia com o tempo. 

A grande vantagem da análise magnetostática em Regime Permanente é na carga 

computacional ou tempo de computação, sendo que requeri-o apenas     do tempo de 

computação da análise dinâmica. 

No caso da máquina eléctrica apresentada neste documento, a análise magnetostática 

aparenta ser suficiente, o principal motivo deve-se ao facto de que as frequências das 

correntes envolvidas serem relativamente baixas e os condutores das bobinas e laminação do 

estator e rotor terem sido dimensionados de forma a minimizarem o efeito das correntes 

induzidas de Foucault e do Efeito Pelicular. 

 

 Focando apenas nos resultados obtidos pela análise dinâmica, podemos observar que 

a estimativa da potência eléctrica necessária para cumprir os requisitos máximos (        

@        ) da roda motorizada é de aproximadamente      . o rendimento energético 

estimada é aproximadamente      sendo este um valor aceitável. É de mencionar que o 

rendimento energético pode aumentar para condições de potência inferiores, como iremos 

observar no sob capítulo seguinte (2.5). 

 

 
Figura 26 – Analise Dinâmica, Variação no Tempo da I, V e Back-EMF na Fase A e Torque (1/16 Revolução)  
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Nota: Para efeitos de comparação, o Apêndice B contem material gráfico obtido pela análise magnetostática. 

A figura em cima mostra a variação no tempo da corrente, tensão e Back-EMF na Fase   

juntamente com o torque mecânico total ( ) num espaço temporal de      de revolução do 

eixo da máquina. Foi sobreposto o resultado da variação da Tensão e Back-EMF obtido pela 

análise magnetostática para facilitar a interpretação do gráfico. Podemos observar o perfil 

dentado da tensão e Back-EMF na fase-A causado pelas rápida mudança de indutância 

associado ao andamento da maquina eléctrica, é também possível visualizar que a onda 

distorcida da tensão na fase-A tem uma desfasagem de cerca de     (graus eléctricos) em 

relação à corrente, desta forma o Power Factor ( os ), 
 

 

 os   os ( an  
  

  
  an  

  
  

) (2.4.1) 

 

é nestas condições aproximadamente  os           , sendo um valor aceitável para o tipo 

de carga indutiva em questão. O factor de potência (Power Factor) dá-nos o rácio entre a 

potência activa (Real Power) e a potência aparente (Apparent Power) que está a ser 

“consumida” pelo dispositivo. O valor de ( os ) pode variar entre [    ], sendo ( os = ) o 

valor ideal, representando que na fase não há desfasagem entre a “sinusóide” da tensão e da 

corrente. Técnicas ao nível do controlo eléctrico (Electrónica de Potência) da máquina eléctrica 

podem ser aplicadas de modo a corrigir o factor de potência, movermos o valor de  os    

para junto do valor unitário positivo ( os = ). 

Os gráficos em baixo mostra, para o instante 0.006s (do gráfico anterior), a variação da 

Densidade do Fluxo ( ) e sua componente tangencial e normal ao longo de [-             ] 

na região do Entreferro, alinhado com o gráfico da variação da Força Normal (  ), 
 

 

Figura 27 - Analise Dinâmica, Distribuição no Entreferro de B, Bt, Bn, Fn (1/16 do perímetro do Entreferro) 
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lembrando que que a força normal (  ) não contribui para o torque mecânico, apenas a 

componente tangencial da força (  ) contribui para a realização de trabalho ( ) em forma de 

torque ( ). No gráfico podemos observar o padrão repetitivo da força normal (em modulo) a 

cada 1/32 avos (ou       ) de revolução do eixo da máquina, indicando que as forças radiais 

cancelam-se, não existindo assim esforços radiais indesejáveis no eixo da máquina, diminuindo 

assim o desgaste nos rolamentos. É de lembrar que a máquina tem 16 pares de polos, sendo a 

distância entre polos de       . A força normal foi calculada usando o método de Maxwell 

Stress Tensor, pela equação, 

   
  

    
 

   
               (2.4.2) 

 

 – Magnetic Flux Density or Magnetic Induction  Densidade do Fluxo Magnético)       ], [    ⁄ ] 

   – Magnetic Permeability of Free Space (Permeabilidade Magnética do Espaço),              ⁄   

  – Comprimento entre dois pontos consecutivos no centro do Entreferro (Air Gap) 

            – Lamination Length [  ] 

 

Pelo gráfico em cima, podemos observar que no Entreferro (Air Gap) a densidade de 

fluxo magnético tem predominantemente componente normal. O modulo da Densidade do 

Fluxo Magnético ( ) é dado pela expressão, 

  √  
    

  (2.4.2) 

onde (  ) e (  ) são as componentes tangencial e normal do vector da densidade de fluxo 

magnético ( ⃗ ). Sendo que (  ) tem sinal positivo quando este aponta para o centro da 

maquina, como ilustrado na figura em baixo. 
 

 

Figura 28 - Analise Dinâmica, Distribuição no Entreferro de B, Bt, Bn, Fn (1/32 do perímetro do Entreferro) 
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A figura em baixo, mostra para o mesmo instante 0.006s (do gráficos anteriores), a 

distribuição de Fluxo Magnético ( ) para cada posição angular da máquina, o valor do fluxo é 

calculado segundo a linha radial (normal) do entreferro. O gráfico cobre a totalidade angular 

da máquina [-         ]. Juntamente com o gráfico do Fluxo Magnético ( ), está o seu 

espectro, de modo a avaliar o conteúdo harmónico da onda. 

 

Figura 29 – Distribuição e Espectro do Fluxo Magnético ao Longo de Linhas Radias do Entreferro. 

 

Pela distribuição do fluxo, podemos visualizar que ao longo de      do Entreferro, o Fluxo 

Magnético ( ) apresenta 16 ondas sinusoidais simétricas equivalentes aos 16 pares de polos 

que a máquina eléctrica possui, significando que a frequência fundamental do fluxo (  ) é, 

                                                 

para efeitos de simplificação da leitura do espectro de frequências, iremos adimensionar as 

frequências da onda de fluxo usando a frequência angular da maquina (    ), desta forma a 

frequência fundamental do fluxo adimensionada será, 

     
  

  
    

 
            

         
    

significando que o Fluxo Magnético ( ) se repete    vezes a cada revolução mecânica da 

máquina eléctrica. O perfil sinusoidal do fluxo apresenta também conteúdo harmónico em 

forma de “sob-ondas” contidas na onda “principal” do fluxo, está ondas apresentam 

frequências múltiplas da frequência fundamental do fluxo. Com nota de exemplo teremos que 

a frequência da segunda harmónica (  ) terá duas vezes o valor da frequência fundamental, a 

frequência da terceira harmónica (  ) terá três vezes o valor da frequência fundamental. 

Observando o espectro do fluxo, podemos visualizar a ausência de harmónicas pares 

(múltiplos de dois), isto deve-se ao facto de que a distribuição do fluxo no Entreferro apresenta 
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simetria de meia onda. A sétima (  ) harmónica apresenta uma amplitude considerável em 

relação à harmónica da frequência fundamental (  ). As harmónicas   ,    ,     e     

apresentam aproximadamente metade da amplitude de   . O senário ideal seria uma variação 

de fluxo que não apresentasse conteúdo harmónico ou que a amplitude das suas harmónicas 

fosse reduzida. 

Conteúdo harmónico no fluxo magnético reflecte um conteúdo harmónico no Back-

EMF induzido nas bobinas, e sendo o efeito das Correntes de Foucault (Eddy Currents) 

proporcional a frequência do campo magnético, manter a amplitude do conteúdo harmónico 

baixo é um aspecto importante. Técnicas ao nível do controlo da máquina podem ser 

implementadas de forma a melhorar o comportamento do Fluxo Magnético ( ) no Entreferro, 

para que este não apresente um espectro de frequências com harmónicas de amplitude 

elevada, ou para manipular as harmónicas mais desfavoráveis. 

 

De modo a analisar a distribuição de fluxo magnético nos Dentes do Estator em função 

das correntes aplicadas nas fases, foi calculada a distribuição da Densidade do Fluxo ( ) e da 

Densidade de Corrente ( ) para o instante em que a corrente na fase A é zero e a corrente na 

fase B é positiva e igual á corrente da fase C em módulo, como ilustrado na figura em baixo, a 

este instante foi chamado (  =   ). Na distribuição de   (à direita) está assinalado o nome da 

fase de cada Ranhura e o sentido das correntes que circulam nas Ranhuras no instante   =   . 

 

 

Figura 30 - Analise Dinâmica, Distribuição de (B) e (J) no Corte Transversal da Máquina (1/16 da Secção Circular) 

 

Na distribuição de ( ) à esquerda, podemos observar que na Zona 1 o fluxo magnético criado 

no Dente pela corrente da Ranhura B tem sentido para cima (em direcção ao íman) e que o 

fluxo magnético criado pelo íman contraria este, causando um “cancelamento” de fluxo 

magnético como podemos observar perto do topo do Dente onde existe uma mancha escura. 

Desta forma o fluxo criado neste Dente não está a contribuir para a geração de torque. 
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 Na Zona 2 observa-se uma situação interessante. Pela distribuição da densidade de 

corrente (à direita), podemos visualizar que a corrente da Ranhura B e C tem o mesmo sentido 

segundo o eixo dos    com direcção negativa (para dentro da “folha”), desta forma a corrente 

da Ranhura B induz no Dente da Zona 2 um fluxo com direcção para baixo (“   negativo”) e a 

corrente da Ranhura C induz no mesmo Dente um fluxo com direcção posta (“   positivo”) 

causando novamente um “cancelamento” de fluxo magnético. O material do Dente fica assim 

“livre” para ser induzido magneticamente pelo íman permanente que está sobre ele, causando 

o fluxo com a densidade alta que vemos em cor amarela (Zona 2) na figura à esquerda. Desta 

forma o íman permanente é aproximadamente o único responsável pelo fluxo na zona do 

Entreferro por cima deste Dente, sendo este o único a contribuir para o torque mecânico nesta 

zona do Entreferro, havendo assim uma situação de “Cogging Torque”. Contudo o “Cogging 

 orque” neste preciso momento é mínimo, devido ao íman estar “centrado” no Dente, 

causando um perfil de distribuição de fluxo no Entreferro simétrico. 

 Na Zona 3 o fluxo magnético criado no Dente pela corrente da Ranhura C tem o 

mesmo sentido (“   negativo”) que o fluxo magnético induzido pelo íman permanente, 

havendo um Flux Linkage positivo no Air Gap. 

Observamos que o padrão das zonas 1, 2 e 3 repete-se (anti-periodicamente), e que 

para este instante, o fluxo no entreferro dos Dentes à direita das Ranhuras da fase C são os 

que têm a maior contribuição para o torque mecânico. As linha de cor azul claro e azul escuro 

na figura em baixo, ilustra o circuito magnético responsável pela geração de torque mecânico, 

sendo que as linhas de fluxo no entreferro do circuito a azul escuro apenas contribuem para 

“fechar” o circuito não contribuindo directamente para a geração de torque. 

 

 

 

Figura 31 - Analise Dinâmica, Visualização do Circuito Magnético “Eficaz” (1/16 da Secção Circular) 
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As ilustrações em baixo, mostram as distribuições da Densidade do Fluxo Magnético 

[ ], da Intensidade do Campo Magnético ( ) e da Permeabilidade Magnética Relativa (  ) no 

corte transversal da máquina eléctrica para numa secção de 1/16 da máquina, ou seja 

        . A relação entre as três grandezas é dado pela equação, 
 

        (2.4.3) 
 

 

Figura 32 - Analise Dinâmica, Distribuição de (B) no Corte Transversal da Máquina (1/16 da Secção Circular) 

 

 

Figura 33 - Analise Dinâmica, Distribuição de (H) no 
Corte Transversal da Máquina (1/16 da Secção Circular) 

 

Figura 34 - Analise Dinâmica, Distribuição de (  ) no 
Corte Transversal da Máquina (1/16 da Secção Circular) 
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Podemos observar na Figura 32 que a densidade de fluxo magnético nos Dentes está num 

valor perto do limite aconselhável ( =  ) para o material da laminação usado (M-15 29Ga), 

este facto já tinha sido observado e discutido no capítulo 2.4.3 sendo que a escolha foi de 

manter a geometria dos Dentes pelos motivos discutidos anteriormente (Cap. 2.4.3). 

 Pela Figura 34 é possível visualizar que o material do Estator e Rotor Back-Iron sofre 

uma redução significativa do valor da Permeabilidade Magnética Relativa (  ) em zonas de 

elevada densidade de fluxo magnético. Esta não linearidade do material causa uma ineficiência 

no circuito magnético. Rescrevendo a expressão (2.4.3) em função de   temos, 

 

   
 

      
 (2.4.4) 

e de acordo com a Figura 34 podemos confirmar que para um incremento de   o valor de 

     cresce mais rápido.  

A ilustração em baixo, mostra a distribuição da Demagnetizing Field Intensity (  ), para o 

mesmo instante das distribuições anteriores. 

 

Figura 35 - Analise Dinâmica, Distribuição de (     ) no Corte Transversal da Máquina (1/16 da Secção Circular) 

Segundo os resultados na análise, a Intensidade do Campo Magnético máximo (     ) é 

         ⁄ , que representa cerca de     da Coercividade Magnética Intrínseca (   ) da 

curva de desmagnetização do íman NdFeB N42 (As curva de desmagnetização estão 

disponíveis no Apêndice C2). Analisando a curva de desmagnetização, observamos que este 

valor esta longe do Knee da curva normal de desmagnetização, pelo que mesmo no pior dos 

casos, estamos a operar num ponto seguro. 

 Analisando a Figura 35, podemos observar que a Intensidade do Campo Magnético na 

Zona 1 é construtiva, não contribuindo para a desmagnetização do íman. Por outro lado, a 

Zona 2 e Zona 3 apresenta uma Intensidade do Campo Magnético desfavorável, contudo os 

seus níveis estão dentro de uma gama segura, como já tinha sido mencionado. 
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2.5 – Optimização Eléctrica 

 

Neste tópico iremos pegar na máquina eléctrica, à qual realizamos optimizações 

geométricas no tópico anterior (Capítulo 2.4), e iremos criar mapas de rendimento e de 

optimização eléctrica de forma a compreendermos o comportamento da máquina para um 

leque variado de situações. 

A carga computacional requerida na criação de mapas de optimização, utilizando a 

análise dinâmica descrita no tópico (Capítulo 2.3), é elevada. De forma a reduzirmos o tempo 

computacional para um valor praticável, iremos utilizar uma análise D-Q em Regime 

Permanente. Para tal iremos construir um modelo D-Q da máquina eléctrica de forma a 

simplificar o modelo matemático da máquina. 

 

2.5.1 – Construção do Modelo D-Q da Máquina Eléctrica 

 

A construção do modelo D-Q da máquina eléctrica tem o objectivo de simplificar o 

modelo matemático da máquina, realizando uma transformação de referencial na qual o 

referencial    está fixo ao rotor, rodando com este à mesma velocidade. A conveniência da 

transformação é a possibilidade de representar certas quantidades sinusoidais como 

constantes. 

 
Figura 36 - Vector de Corrente Instantânea no Referencial D-Q fixo ao Rotor 

O posicionamento do eixo  -     é fixo entre os polos da máquina eléctrica, de forma 

que o eixo  -     fique alinhado com o campo magnético dos polos, como ilustrado da figura 

em cima. De forma a cria torque ( ) o campo magnético criado pela corrente no eixo q-axis (  ) 

interage com o campo magnético dos ímanes permanentes (   ) que está alinhado com o 

eixo d-axis. A relação entre a amplitude do vector da corrente ( ) e as suas componentes nos 

eixos dq é dado por, 

     os    

 
(2.5.1) 

     s n    
 

(2.5.2) 

  √(  
    

 ) (2.5.3) 
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   an  ( 
  
  

) (2.5.4) 

 

onde o termo ( ) representa o Advance Angle do vector da corrente (  ). 

De forma a ter em conta o efeito da cross-saturation será incluído os termos da Cross-

Saturation Inductance (   ) e Cross Saturation Magnet Flux Linkage (    ). Desta forma, as 

componentes do Flux Linkage ( ) dos imanes permanentes, nos eixos    são dados por, 

                  

 
(2.5.5) 

 

                   (2.5.6) 

 

As componentes    e    da tesão ( ) em Regime Permanente são dadas por, 

                      

 

(2.5.7) 

                      

 

(2.5.7) 

  √(  
    

 ) 
(2.5.7) 

 

onde o termo (  ) representa a Stator Winding Phase Resistance, o termo (  ) representa a 

Electric Operation Speed, o termo (    ) representa a Total Stator End-Winding Inductance e 

as componentes   e   do Flux Linkage ( ) são representados por (  ) e (  ) respectivamente. 

O cálculo do torque electromagnético (  ) em Regime Permanente é dado por, 

       (         ) (2.5.8) 

 

De forma a calcular dos parâmetros do modelo D-Q da máquina eléctrica pelo método 

de elementos finitos, for utilizada a ferramenta computacional MotorAnalysis-PM® utilizada 

nos subcapítulos anteriores (Capítulo 2.3 e 2.4). Onde uma tolerância de convergência da 

análise em elementos finitos foi definida com um valor de 0.001, este permitiu economizando 

tempo de computação sem comprometer a validade dos resultados. 

 

O modelo D-Q da máquina for construído assumindo uma gama de corrente da fonte por 

fase (  ) entre [    ;      ] (RMS) em incrementos de 10A para valores de Advance Angle ( ) 

entre [  ;     ] em incrementos de   . O qual perfez um modelo com matrizes de dimensão 

73x31. As matrizes foram criadas abrangendo uma gama de valores extra de (  ) e ( ) de modo 

a analisar situações nas margens da condição máximas requerida à máquina eléctrica, apôs a 

analisar de resultados, esta gama foi reduzida compreendendo apenas valores que 

apresentaram importância pratica. Os resultados estão apresentados para a seguinte gama, 

 Corrente da Fonte por Fase,    = [    ;      ] (RMS), com limite de    = 1000 V (RMS) 

 Advance Angle,   = [  ;    ] (graus eléctricos). 

 Frequência Angular Mecânica,      = [      ;         ] 
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2.5.2 - Optimização do Advance Angle 

As figuras em baixo apresentam o valor optimizado do Advance Angle ( ) para um 

leque de combinações entre a frequência angular mecânica (    ) da máquina e o torque ( ). 

 

Figura 37 – Mapa do Advance Angle 
Óptimo (AD vs Torque vs RPM) 

 

Figura 38 - Torque vs Advance Angle 
(@ Speed=1300 RPM, Irms=133A) 

Antes de mais vejamos um exemplo usando a figura da esquerda, suponhamos que para uma 

dada situação necessitávamos de operar a máquina eléctrica a uma frequência angular 

mecânica (    ) de           e a um torque ( ) constante de        , então de acordo 

com os resultados da analise, o Advance Angle ( ) que oferece o maior rendimento é  =   

(graus eléctricos). 

Vejamos agora um exemplo usando a figura da direita, suponhamos que estamos a 

operar a máquina eléctrica com uma corrente por fase (  ) de valor constante e igual a      

(   ) e que para uma frequência angular mecânica (    ) constante e igual a          , 

fazemos variar o Advance Angle ( ) numa gama de [      ] (graus eléctricos), então de acordo 

com o resultado da analise, o Advance Angle ( ) que proporciona o maior torque ( ) será 

aproximadamente  =    (graus eléctricos), o ângulo que proporciona um torque ( ) nulo será 

aproximadamente  =   . Para todas estas situações, o rendimento de conversão energética 

também irá variar, sendo que o rendimento máxima dar-se-á no ponto de torque máximo da 

curva, que neste caso é na condição de  =   . 

Para compreender como foi criado o gráfico à esquerda, imaginemos traçar o gráfico 

(   ) à direita para combinação incrementais de (    ) e (  ) compreendidas entre      = 

[      ;         ] e    = [    ;      ] (   ), com limite de    =        (   ). Agora, 

usando o ponto máximo de cada curva (   ), juntamente com o valor correspondente de 

(    ), iremos organizar a relação entre estas três variáveis num novo gráfico tridimensional 

(        ), onde para combinações incrementais de (      ) será apresentado o valor 

aproximado do Advance Angle ( ) que proporcionará o rendimento energético máxima. 

Os dados presentes no gráfico da esquerda podem ser utilizados a nível de controlo da 

máquina. O controlador pode variar dinamicamente o Advance Angle ( ) consoante a condição 

(      ) em que a máquina eléctrica está a operar, melhorando desta forma o rendimento na 

conversão energética. 
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2.5.3 - Corrente e Tensão Óptima 

Relativamente aos valores optimizados do Advance Angle ( ), os mapas criados em 

baixo dão-nos uma ideia dos valores de Corrente (  ) e Tensão (  ) por fase, para as diversas 

combinação de (      ).  

 

Figura 39 – Mapa da Corrente Óptima por Fase 
(Irms vs Torque vs RPM) 

 

Figura 40 - Mapa da Tensão Óptima por Fase 
(Vrms vs Torque vs RPM) 

 

Examinando o mapa da corrente (  ) à esquerda, podemos observar que para a gama 

de (      ) analisada, a corrente óptima por fase (  ) apresenta um perfil directamente 

proporcional e linear em relação ao torque mecânico ( ), e um perfil constante em relação à 

variação da Frequência Angular Mecânica (     ). 

Examinando o mapa da Tensão (  ) à direita, podemos observar que para a gama de 

(      ) analisada, a tensão óptima por fase (  ) apresenta um perfil constante em relação ao 

torque mecânico ( ), e um perfil directamente proporcional e linear em relação à variação da 

Frequência Angular Mecânica (     ). Podemos também observar que o limite imposto da 

tensão máxima disponível da fonte (       =           ) não foi ultrapassado. 

Usando a Corrente e Tensão das três fases, foi possível criar o mapa de potência eléctrica de 

entrada (   ), presente em baixo. 

 
Figura 41 - Input Power Map (Pin vs Torque vs RPM) 
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2.5.4 - Mapa de Rendimento Energético 

De modo a obter uma ideia do rendimento energético da máquina eléctrica para 

diversas senários de (      ). Foi calculado o mapa de rendimento energético apresentado 

na figura em baixo, utilizando os valores optimizados do Advance Angle ( ), e assumindo as 

perdas no enrolamento do Estator e as perdas no núcleo do Estator e Rotor. Os valores de 

rendimento representam o valor teórico máximo que a maquina eléctrica poderá apresentar 

para os diferentes senários de (      ). 

 

 
Figura 42 - Mapa de Rendimento Energético (Rendimento vs Torque vs RPM) 

 

E de lembrar que no presente capítulo (Cap. 2.5) foi escolhida a estratégia de utilizar uma 

análise D-Q em regime permanente, de modo a reduzir a carga elevada computacional que 

seria necessária se obtivesse-mos o mapa recorrendo à análises magnetostática. Desta forma, 

é bom termos em conta que o erro será maior comparado com as análises executadas nos sob 

capítulos anteriores. Contudo os resultados oferecem valor pratico para a compreensão do 

comportamento da maquina eléctrica nos diferentes senários. 

 Um aspecto útil que o mapa nos oferece, é a acerca das zonas que devemos ou não 

evitar operar a máquina. Por exemplo, a Zona 2 marcada no mapa, onde temos um cenário de 

operação em alto torque ( ) e Frequência Angular Mecânica (    ) reduzida, é uma zona 

onde o rendimento é baixo. Desta forma, se a prioridade for o rendimento energético, é 

sugerido evitar operar nesta zona. A Zona 1 é uma zona em que o rendimento de conversão 

energética da máquina eléctrica é alta, um cenário em que a roda motorizada possa estar a 

ópera nestas circunstâncias, é a condução em auto-estradas, onde a velocidade do veículo é 

considerável, mas o torque necessário para mover o veículo é “mínimo” ou moderado, sendo 

este maioritariamente necessário apenas para vencer as forças aerodinâmicas (Drag) exercidas 

na carroçaria do veiculo. 
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III – Estudo Térmico 

 

 

 

 

3.0 - Introdução 

Devido a que o rendimento deste dispositivo de conversão de energia não ser igual a 100%, 

iremos ter algumas conversões para outros tipos de energia indesejáveis. Uma delas, sendo também a 

mais predominante, e a perda de energia sob forma de calor ( ) ,ou seja, alteração da energia internas 

   de certos componentes do sistema sobe forma de alterações do movimento atómico e molecular do 

mesmo. Levando a um aumento da temperatura dos componentes constituintes do sistema. 

Para que o sistema mantenha a sua integridade mecânica e magnética, é imperativo que os seus 

componentes operem dentro de uma gama de temperaturas seguras. Os componentes/estruturas que 

iram definir os limites das gamas de temperatura são: 

 Imanes, para que não sofram desmagnetização parcial ou total. 

 Isolamento eléctrico dos filamentos que constituem as bobinas, para que não percam a sua 

integridade mecânica, que refrete na sua capacidade de isolar electricamente o filamento 

condutor dos filamentos subsequentes. 

 Revestimento/isolamento eléctrico das lâminas dos materiais ferromagnéticos (Silicon Iron 

“Electrical Steel” Lamination) constituintes do Estator e Rotor Back-Iron. Para que não percam a 

sua integridade mecânica, que refrete na sua capacidade de isolar. 

Consideremos um exemplo de uma dada máquina eléctrica (Motor), totalmente definida 

geometricamente. Maximizar a potência mecânica de saída, mantendo os componentes dentro da gama 

de temperatura segura, ira ser um “jogo” entre a potência eléctrica aplicada ao motor e a capacidade de 

extracção de calor. 

O presente estudo térmico, tem como objectivo encontrar e dimensionar estratégias de extracção de 

calor, para ajudar a alcançar a máxima densidade de potência             no dispositivo de conversão de 

energia em estudo (Maquina Eléctrica de Imanes Permanentes). Tara tal, iremos realizar analises 

electromagnéticas acopladas a estudos térmicos, de modo a obtermos uma ideia do comportamento 

térmico da máquina. 

Em termodinâmica, os principais modos de transferência de calor são, condução, convecção e radiação. 

Contudo, iremos focar a estratégia apenas na condução e convecção térmica, pois os valores de 

extracção de calor por radiação são desprezáveis no sistema em questão. 

Os cálculos foram realizados utilizando uma análise 3D em elementos finitos. O meshing e o 

pre/post-processing, foi realizado com a ajuda da ferramenta computacional EMWorks-EMS® integrada 

no software de CAD SolidWorks®. A escolha particular desta ferramenta, para realizar a análise 

electromagnética acoplada ao estudo térmico, foi a sua completa integração com o ambiente da 

ferramenta de CAD escolhida (SolidWorks®). Esta opção possibilita a análise de virtualmente “qualquer” 

geometria que imaginemos, ao contrário de outas ferramentas utilizadas na indústria de análise e 

desenvolvimento de máquinas eléctricas, onde estamos limitados a certos templates geométricos. 

A escolha da centralização em ambiente SolidWorks® ir-nos-á possibilitar a fácil integração de estudos 

complementares, tais como, análise de mecânica de fluidos (CFDs), estudos estruturais (esforços, 

módulos de vibração, etc.), estudos de movimento, entre outros.  

Na minha opinião e experiencia, a centralização/integração dos vários tipos de ferramentas úteis num 

desenvolvimento de um projecto, leva a um processo de desenvolvimento mais fluido e intuitivo, 

economizando tempo e obtendo em muitos casos um resultado melhor. 
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3.1 - Fluxograma do Estudo Térmico 

O fluxograma de estudo térmico, apresentado em baixo, apresenta de uma maneira breve e organizada 

as etapas do ciclo de estudo. E de mencionar, que num estudo em decurso, as etapas costumam ser 

revisitadas e ajustadas, até obtermos os resultados desejados para o sistema de refrigeração 

pretendido. Se no final, concluirmos que o sistema de refrigeração é fisicamente incapaz de extrair o 

calor da máquina em valores aceitáveis, teremos de alterar a potência da máquina para valores 

inferiores.  

 

Figura 43 - Fluxograma do Estudo Térmico 

 

(3.3) – Estratégia de Arrefecimento: Definição e escolha preliminar de possíveis estratégias de 

arrefecimento, a serem aplicadas á máquina. 

(3.4) – Modelação Geométrica do Sistema, utilizando a descrição geométrica da máquina obtida no 

estudo do capítulo anterior (II – Estudo Electromagnético), acoplando o sistema de refrigeração 

escolhido. Nesta etapa, as dimensões geométricas do sistema de refrigeração, terão apenas 

valores preliminares. O dimensionamento destes valores será feito no decorrer do estudo 

térmico. 

(3.5) – Definições dos Materiais dos diferentes componentes da máquina. É de notar que a escolha dos 

materiais da máquina foi realizada do capítulo anterior (II – Estudo Electromagnético), contudo, 

no estudo térmico teremos de ter em conta novos parâmetros dos materiais, um exemplo é a 

Thermal Conductivity (     ). E teremos de avaliar o efeito da temperatura sobre as 

características dos imanes e dos revestimentos/isolamentos dos vários componentes da maquina 

eléctrica. 

(3.6) – Configuração dos Ímanes e Bobinas da máquina, de acordo com o estudo electromagnético 

realizado no capítulo anterior (II – Estudo Electromagnético). Neste passo, não iremos duplicar a 

informação presente no estudo II, iremos apenas recordar a configuração e discutir informação 

adicional relevante ao estudo térmico. 

(3.7) – Condições de Fronteiras de Fluxo Normal e Tangencial: Definir a estratégia de aplicação de 

condições de fronteira, usando fluxos magnéticos normais e tangenciais. De modo a reduzir o 

tempo de computação. 

(3.8) – Superfícies de Convecção: Aplicação das superfícies onde ira ocorrer convecção térmica, e 

definição das gamas de valores a serem aplicadas ao estudo, referente aos diferentes líquidos 

refrigerantes em estudo, e velocidades de circulação do líquido refrigerante.  

(3.9) – Meshing: Definir os parâmetros da malha, para o estudo em elementos finitos. 

(3.10) – Resultados: Interpretação e avaliar os resultados. Nesta fase, avaliaremos se é necessário a 

realização de um Loop A, Loop B ou Loop C. Ou se os resultados forem satisfatórios, podemos 

prosseguir para a conclusão do estudo.  

(3.11) – Conclusões e Sugestões: Etapa onde se apresenta as conclusões e reflecções referentes ao 

resultado final. Inclui informação adicional, como sugestões e estratégias para estudos futuros. 
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3.2 – Formulação Teórica 

Nota: Na secção “Nomenclatura”, pode ser consultado as unidades dos parâmetros, variáveis e constantes 

mencionados neste tópico. 

 

No presento estudo térmico, as equações da termodinâmica relacionadas com transferência 

de calor são imperativas para a analisar do problema térmico. Em baixo é apresentado as 

equações principais para o problema térmico em stady-state, como as equações principais da 

análise magnetostática acoplada.  

 
 

3.2.1 – Transferência de Calor 

 

Como mencionado anteriormente, iremos desprezar o modo de transferência de calor por 

radiação ( ̇         ), visto que na aplicação em estudo o seu contributo ser bastante pequeno 

em comparação com os restantes modos. Pelo que o Rate of Heat Transfer ( ̇) será dado por, 

 ̇   ̇            ̇           (3.1) 

 

Com, 
 

 ̇                 (             )  (3.2) 

  

 ̇            
        

  

  
 (3.3) 

 

Onde a taxa de transferência de calor por convecção   ̇           , é obtida através da lei de 

arrefecimento de Newton (Newton’s law of cooling). Sendo a energia transferida entre a 

superfície sólida com área     à temperatura (       , e o fluido em movimento à temperatura 

        . O termo         é denominado Convective Heat Transfer Coefficient, é um parâmetro 

empírico que depende da natureza do padrão do fluxo junto da superfície, das propriedades 

do fluido, e da sua geometria. 

A taxa de transferência de calor por condução             ̇           , é obtida através da lei 

de Fourier (Fourier’s law). Sendo a energia transferida através de uma área     normal à 

direcção do gradiente de temperatura      ⁄  . O termo         é denominado 

Condutividade Térmica “Thermal Conductivity”, e pode ser visto como uma unidade de 

medição da habilidade do material em conduzir calor. 

A tabela em baixo, apresenta exemplos de valores de Condutividade Térmica (     ), 

 

Material 
 

      
[       ] 

Cobre Aço 
NGO Electric Steel 

 M15-29G 
Alumínio Prata Ouro 

385 46 65 250 429 310 

Tabela 17 - Exemplos de valores de Thermal Conductivity (     ) 
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3.2.1 – Analise Magnetostática 

 

Os cálculos do presente estudo térmico, iram ser iterados até se obter condições 

estacionárias. Para tal o estudo será acoplado a uma análise magnetostática, onde o cálculo 

iterativo será realizado até a obtenção de condições estacionárias em ambas os regimes 

(electromagnético e térmico). 

É de notar que ao realizarmos a análise no regime magnetostático, estamos a desprezar 

as Correntes de Foucault induzidas (Eddy Currents). Lembremo-nos que a técnica de laminação 

do Estator juntamente com a escolha do seu material, tem o objectivo de minimizar as 

Correntes de Foucault. E devido aos filamentos que constituem as bobinas, serem isolados 

electricamente, e possuírem um diâmetro muito inferiores à Profundidade de Penetração (a 

uma frequência de 350Hz), o efeito das Correntes de Foucault no cobre das bobinas é mínimo, 

podendo ser desprezado. Lembrando que o cálculo da Profundidade de Penetração ( ) e o 

dimensionamento dos condutores eléctricos, for realizado no estudo do capítulo anterior (II – 

Estudo Electromagnético). 

 

As equações de Maxwell que iremos necessitar são, 

 

∫   
 

 

 ∫    
 

 

    
         
⇒             

 
(3.4) 

∫    
 

 

      
         
⇒            (3.5) 

 

a primeira equação diz-nos que, o integral linear da componente tangencial da Intensidade do 

Campo Magnético ( ), em redor de um contorno fechado “C”, é igual á corrente total que 

passa numa superfície “S” arbitrária, que liga esse contorno. Desta forma podemos observar 

que a Densidade de Corrente ( ) é a fonte de ( ). 

A segunda equação diz-nos que, numa superfície fechada “S” o Densidade do Fluxo Magnético 

( ) é conservado. Sendo que a relação entre ( ) e ( ) é usualmente linear, e depende das 

propriedades do material onde estes campos existem, 

 

     (3.6) 
 

sendo o termo ( ) denominado Permeabilidade Magnética do Material, pode ser visto como a 

capacidade do material em conduzir um fluxo magnético. O termo (  ) representa a 

Coercividade ou Campo Coercivo, que significa o valor de ( ) necessário para reduzir ( ) a 

zero. Idealmente queremos que no ferro do Estator, o valor de (  ) seja zero, para mantermos 

baixa as Perdas por Histereses (Área da Curva B-H de Histereses). E valores altos de (  ) nos 

imanes permanentes do Rotor, para que estes sejam resistentes à desmagnetização, uma vez 

magnetizados. 
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3.3 – Estratégia de Arrefecimento 

Comecemos por olhar para o modelo 3D do conversor (Maquina Eléctrica), 

dimensionado no estudo anterior (II - Estudo Electromagnético). 

 
Figura 44 - Visualização CAD 3D do Conversor (Sem refrigeração) 

 

A fonte principal de calor do sistema irá ser no cobre das bobinas (presentes no stator), devido 

ao movimento de electrões num material com resistividade eléctrica superior a zero. Pelo que 

a estratégia será conduzir esse calor para um fluido (gasoso ou liquido) de forma eficiente. 

Haverá também outras fontes de calor, sendo estas induzidas por Correntes de Foucault 

(Eddy), contudo a sua intensidade será bastante inferior comparada á excitação das bobinas. 
 

Ao olharmos para a ilustração em cima, podemos observar que as superfícies (Surface D1R e 

D2R) são bons candidatos na aplicação de técnicas de extracção de calor como a 

convecção            . É de notar que a superfície     estará em movimento, pelo que existira 

automaticamente uma convecção forcada com o ar do ambiente circundante. As superfícies 

laterais da máquina são irregulares, devido ao end-winding das coils, pelo que numa primeira 

análise, será difícil e possivelmente dispendioso projectar um sistema de arrefecimento ligado 

a estas superfícies que não seja a convecção natural com o ar do ambiente exterior. 
 

Nota:     é um parâmetro geométrico da maquina em estudo e significa “Diameter 1 of the Rotor”.  odos os 

parâmetros geométricos podem ser consultados em Nomenclatura → (…) geometria da máquina em estudo. 
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Atendendo que o Rotor da máquina está separado do Estator pelo Entreferro (         

    ), a transferência de calor entre estes dois subsistemas será má, devido a baixa 

condutividade térmica do ar. Desta forma, iremos começar por avaliar estratégias centrada no 

Estator, sendo estas a possibilidade de adição ou modificação do Estator para acomodar um 

sistema de arrefecimento. 

Na ilustração em baixo, apresentam-se sugestões de possíveis estratégias a aplicar ao Estator, 

para a circulação de líquido refrigerante (Coolant). 

 

A 

 
Rectangular Water Jacket 

B 

 
Rectangular Water Jacket 

with Fins 

C 

 
Stator Inner Cavity 

(Rectangular) 

D 

 
Stator Inner Cavity 

(Circular) 

Figura 45 - Diferentes estratégias de arrefecimento do Estator 

 

A tabela em baixo, contem aspectos positivos e negativos das estratégias (A, B, C, D) 

apresentadas na ilustração em cima. 

Tipo Aspectos Positivos Aspectos negativos 

A 

 Comparando com C e D: 
 Fácil implementação. 
 Mais leve. 
 Ao contrário de C e D, o Estator 

poderá ser composto de lâminas 
iguais. Baixando o custo. 

 Fácil substituição no caso de ser 
necessário (Custos de 
manutenção inferiores). 

 Possibilidade de escolha do 
material (Alumínio, inox, etc). 

 Comparando com B, C e D: 
 Opção mais económica. 
 Maior volume de fluido. 

 Poderá ser difícil obter uma boa união 
entre o contacto da superfície do Jacket 
com o Estator. O que eleva a uma perda 
na condutividade térmica entre estas 
superfícies, ou seja, diminuição na 
eficiência de extracção de calor. 

 A escolha do alumínio como material 
poderá ser uma boa escolha, mas é bom 
referir que sendo uma peça com 
simetria radial segundo o eixo   , a 
fabricação por extrusão não será 
possível, acrescentando assim custos no 
processo de fabrico. 

B 

 Comparando com C e D: 
 Todos os aspectos do tipo A. 

 Comparando com A: 
 Área de contacto com o fluido 

refrigerante superior, reflectindo 
na eficiência da convecção. 

 Mesmos aspectos negativos referidos no 
tipo A.  

 Comparando com A: 
 Complexidade técnica superior na 

área da produção, devido às alhetas, 
reflectindo no custo de produção. 
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C 

 Comparando com A e B: 
 Não tem o problema da 

possibilidade de má união entre o 
Water Jacket e o Estator. 

 O material pode contribuir para a 
condução do fluxo magnético do 
Estator Back Iron. È de notar que 
este factor não terá um grande 
contributo, pois o circuito 
magnético já foi completamente 
dimensionado no estudo 
electromagnético anterior.  

 Comparando com D: 
 Menos complexidade no fabrico, 

reflectindo num custo inferir. 
 Área de contacto com o fluido 

refrigerante superior, reflectindo 
numa melhor eficiência no 
processo de convecção. 

 

 Sendo a laminação do Estator composto 
por uma alta concentração de ferro, 
existe riscos de oxidação, pelo que um 
revestimento total das cavidades será 
necessário, com os subsequentes 
problemas; 
 Aumentando do custo. 
 Possível risco de falha no 

revestimento, levando ao risco de 
oxidação interna do Estator. 

 Possível má condutividade térmica 
do composto de revestimento. 

 Laminação do Estator irregular (Estator 
composto por múltiplas lâminas 
diferentes), com os subsequentes 
problemas; 
 Custo superior na fase de produção 

da laminação. Devido á necessidade 
de múltiplos moldes para o corte dos 
diferentes perfis. 

 Montagem do Estator mais complexa 
 Lâminas “flutuantes” na zona inferior 

das cavidades. 

 Comparando com A e B: 
 Maior complexidade técnica na 

introdução e extracção do líquido 
refrigerante nas cavidades. 

 

D 

 Comparando com A e B: 
 Todos os aspectos do tipo C. 

 
 
 

 Mesmos aspectos negativos referidos no 
tipo C.  

 Comparando com C: 
 [Ver aspectos positivos de C em 

comparação a D] 
 

Tabela 18 - Aspectos Positivos e Negativos das Estrategias de Arrefecionamento Sugeridas 

 

Com base nos aspectos em cima mencionados, a escolha recaiu sobre a estratégia A, devido a 

esta conter o melhor balanço entre os aspectos positivos e negativos. É de notar que o tipo B 

apenas difere de A em termos de custo-de-produção/eficiência-na-convecção. A opção B 

oferece uma eficiência superior, contudo terá um custo maior. Para A ter a mesma capacidade 

de extracção de calor de B, a bomba de circulação de fluido refrigerante terá de circular o 

fluido com uma velocidade superior, consumindo desta forma mais energia. Pelo que numa 

fase de testes com o protótipo físico, a vida útil da bomba e o custo adicional energético de A 

terá de ser comparado com o custo de produção de B, para clarificar qual será a escolha final. 
 

O material escolhido para o Jacket é o alumínio, por possuir um bom balanço entre, 

custo, valor elevado de (     ), resistente á oxidação e facilidade em maquinar. 

Nota: Informações teóricas sobre (     ) e valores nos diferentes materiais, podem ser consultado no tópico 3.3. 
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Na ilustração em baixo, podemos ver o diagrama do circuito refrigerante. 

 

Figura 46 – Diagrama do Sistema de Refrigeração 

Durante o funcionamento da máquina, uma bomba eléctrica ira fazer circular o fluido 

refrigerante (coolant) pelo water jacket, absorvendo o calor produzido pela máquina. Este 

calor será transportado pelo fluido até ao radiador, onde o calor será finalmente transferido 

para o ar circundante exterior.  

A velocidade de circulação do fluido refrigerante pode ser variável, melhorando assim 

o rendimento energético no uso da bomba eléctrica. Para tal, será necessário a instalação de 

juntas bimetálicas em pontos estratégicos da máquina, de maneira a obter as temperaturas na 

máquina em tempo real. A velocidade do fluido será então ajustada para garantir uma 

temperatura segura de funcionamento, evitando o uso excessivo da bomba.  

Exemplo de cenários para ajudar a absorver o conceito: 

O controlo de velocidade da bomba será útil para evitar casos como; (1) O uso da bomba 

quando a máquina está fria. (2) O uso moderado da bomba quando a máquina está muito 

quente, entre outros cenários.  
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3.4 – Modelação Geométrica do Sistema 

Nota: Na secção “Apêndice B”, pode ser consultado os desenhos técnicos referentes à máquina eléctrica. Na secção 

“Apêndice C”, pode ser consultado os desenhos técnicos referentes ao sistema de refrigeração acoplado à 

máquina eléctrica. 

Nesta fase iremos descrever geometricamente o sistema refrigerante, acoplando a este a 

descrição geométrica da maquina eléctrica, dimensionada no estudo electromagnético do 

capítulo anterior (II – Estudo Electromagnético). 

 
Figura 47 - Visualização CAD do Sistema (Perspectiva com dimensões absolutas) 

 

Os corpos necessários a serem modelados são: 

1) Estator - Corpo sólido que inclui Ranhuras, Dentes e Estator Back Iro. 

2) Rotor - Corpo sólido que inclui Rotor Back Iron. 

3) Ímanes 

4) Bobinas - Bobinas sem end-winding. 

5) Região de Ar (Interior) - “Air Gap” ou “Entreferro”. 

6) Região de Ar (Exterior) - Zona de ar que envolve a máquina eléctrica. 

7) Water Jacket - Componente do sistema de refrigeração. 
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A ilustração em baixo apresenta o corte axial da máquina com o water jacket instalado.  

 

Figura 48 - Visualização CAD do Water Jacket (Perspectiva da secção com dimensões absolutas) 

E de notar que na primeira iteração da geometria do sistema refrigerante (Water Jacket), as 

dimensões geométricas do sistema de refrigeração terão apenas valores preliminares. Estes 

valores podem sofrer alterações ao longo da análise. Caso que não se verificou neste particular 

estudo. 
 

A ilustração em baixo, apresenta a modelação de duas versões diferentes da zona de 

ar que envolve a máquina eléctrica. Em análises electromagnéticas é necessário ter em conta a 

zona de ar que envolve o dispositivo, devido a que os campos magnéticos gerados pelo 

dispositivo expandem-se a estas zonas de ar, decaindo com a distância. O dimensionamento 

desta zona de ar, para efeitos de cálculo, dependerá da frequência da corrente, potência e 

materiais do dispositivo. 

 

 

Figura 49 - Visualização CAD da Air Region (Outer) 
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O dimensionamento da zona de ar exterior é um passo importante. Dimensões 

reduzidas, altera negativamente a qualidade dos resultados. Dimensões muito grandes, 

aumenta o tempo computação devido a um maior número de elementos da malha. Encontrar 

um bom equilíbrio é importante sobretudo se tivermos limitado em termos de potência 

computacional. Depois de algumas iterações de teste, foi encontrada dimensões aceitáveis 

para a região de ar. Estas novas dimensões (Figura superior direita) são substancialmente 

inferiores à primeira iteração (Figura superior esquerda), possibilitando um tempo de 

computação inferior, sem comprometer a qualidade dos resultados. 

 

O método aplicado neste estudo para encontrar as dimensões finais da zona de ar envolvente 

foi,  

1) Começar com uma região grande. Distancia em    superior a 3 vezes a espessura da maquina, e 

distancia em    e    superior a 3 vezes a soma da “altura” do Estator + Rotor. 

2) Ir diminuindo as distancia da “caixa-de-ar” e examinar os resultados do estudo. 

3) A escolha final será a menor “caixa” que não causem alterações significativas nos resultados. 

A comparação entre as duas zonas de ar pode ser visualizada em baixo, sendo que a maior é 

referente à primeira iteração, e a menor é referente a iteração final. 

 
Figura 50 - Visualização CAD da comparação entre Air Regions (Outer) com dimensões 
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A escolha de uma geometria cilíndrica iria reduzir ainda mais o número de elementos da 

malha. Contudo, e tendo em conta que a aplicação de condições de fronteira, apresentadas no 

tópico (3.7), reduz significativamente o tempo computacional, foi escolhida uma geometria 

rectangular para efeitos de proporcionar uma visualização intuitiva. Onde rapidamente pode-

mos fazer a distinção dos contornos circulares da máquina eléctrica com os contornos 

rectilíneos da região de ar. 

A opção de excluir os efeitos da presença do end-winding, deveu-se ao facto da elevada carga 

computacional a quando da sua inclusão na análise. E de lembra que nos resultados finais 

temos de ter em conta um factor de segurança (   ) alto, evitando dimensionar a máquina 

para operar no seu limite térmico. Pelo que desta forma, será tomado em conta uma margem 

adicional de segurança com vistas na contribuição do end-winding. 

  

Figura 51 - Modelo CAD do sistema com e sem End-Winding 

 

 
Figura 52 - Visualização CAD do Sistema com Pás de 

Turbina no Rotor 

Uma tomada de nota adicional referente ao 
end-winding, é o facto de este não estar 
“encastrado” nas Ranhuras do Estator, 
havendo automaticamente uma convecção 
natural com o ar circundante. 
 
Estratégias tais como o acoplamento de pás 
(tipo turbina) com o rotor, pode oferecer um  
Heat Transfer Coefficient (     ) superior na 
transferência de calor por convecção entre as 
superfície visíveis do end-winding e o ar 
circundante. 
 
A visualização da esquerda, é apenas um 
esboço simples para ajudar a imaginar tal 
estratégia.  
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3.5 – Materiais 

 

A escolha dos materiais da máquina foi realizada do capítulo anterior (II – Estudo 

Electromagnético), contudo, no estudo térmico teremos de ter em conta novos parâmetros 

dos materiais tais como a Condutividade Térmica (     ). Teremos também de avaliar as 

propriedades térmicas dos imanes e do isolamento dos condutores das bobinas (Magnet 

Wire), como também do revestimento do Electric Steel laminado que usamos no Estator e no 

Rotor Back-Iron. 

3.5.1 – Materiais Base da Máquina Eléctrica 

Na tabela em baixo, encontram-se as propriedades accionais dos materiais da máquina 

eléctrica, relevantes ao estudo térmico. Valores obtidos em [15][16][26][27][28]. 
 
 

Componente Material 
      

[       ] 
  

[       ⁄ ] 
   

[  ⁄ ] 
Stator Iron 

Material 
NGO Electric 

Steel M15-29G 
65 465 

Não Linear 
(Ver curva B-H em baixo) 

Rotor Iron 
Material 

NGO Electric 
Steel M15-29G 

65 465 
Não Linear 

(Ver curva B-H em baixo) 

Ímanes 
NdFeB 

(N42xx) 
7.7 460 1.175 

Bobinas Cobre 385 390 0.999991 

Regiões de Ar 
(Interior) 

Ar 0.024 1000 1 

Regiões de Ar 
(Exterior) 

Ar 0.024 1000 1 

Water Jacket Alumínio 250 910 1 

Tabela 19 - Propriedades Adicionais dos Materiais Base da Maquina Eléctrica (Estudo Térmico) 

 

(     ) Thermal Conductivity [       ] 

( ) Specific Heat or Specific Heat Capacity [       ⁄ ] 

(  ) Permeabilidade Magnética Relativa (Relative Magnetic Permeability) [  ⁄ ] 

 

 

Figura 53 - Curva B-H do Electric Steel M15-29G 



 

  
Página 63 

 
  

3.5.2 – Propriedades Térmicas dos Ímanes 42Nxx 

No estudo do capítulo anterior (II – Estudo Electromagnético), foi escolhido os ímanes 

permanentes de NdFeB (Neodymium Iron Boron) produzidos por sintetização             

(sintered - Fully Dense), primariamente devido a ser a opção comercial rentável que oferece a 

maior Densidade de Fluxo Magnético Residual (  ). O standard chinês N42xx utilizado no 

presente estudo, existe em diferentes variantes (Ex: N42M, N42EH). Estas variantes possuem 

diferentes propriedades, tais como, a gama de temperaturas de funcionamento e as 

características de desmagnetização. No presente estudo térmico, iremos utilizar estas 

propriedades para ajudar a definir os limites máximos de segurança da temperatura 

operacional da nossa máquina eléctrica. 

As curvas de desmagnetização das variantes do íman NdFeB N42xx, podem ser consultadas no 

apêndice do grupo C (Apêndice C2 – NdFeB (N42xx) Curva de Desmagnetização). Contudo a 

tabela em baixo, apresenta um resumo das propriedades da curva de desmagnetização, 

relevantes no presente estudo térmico, para as variantes do íman NdFeB N42xx. 

 

    Valor à temperatura ambiente (20 ) 

N42xx 
      

max 

[ ] 

   
 

 [  ⁄ ] 

    
 

 [  ⁄ ] 

   
típico 

[ ] 

   
min 

[   ⁄ ] 

    
min 

[   ⁄ ] 

      
típico 

[    ⁄ ] 

N42 80 -0.0012 -0.00618 1.315 860 955 334 

N42M 100 -0.0012 -0.00595 1.315 955 1114 338 

N42H 120 -0.0012 -0.00572 1.300 955 1353 330 

N42SH 150 -0.0012 -0.00549 1.310 955 1592 330 

N42UH 180 -0.0012 -0.00510 1.310 955 1990 330 

N42EH 200 -0.0012 -0.00410 1.310 971 2308 326 

Tabela 20 - Propriedades adicionais do Íman NdFeB N42xx (Estudo Térmico) 
 

      – Maximum Working Temperature (Temperatura máxima operacional) [ ], [ ], é um valor hipotético. 

   
 – Reversible Temperature Coefficient of Remanence Flux Density [  ⁄ ] 

    
 – Reversible Temperature Coefficient of Intrinsic Coercivity [  ⁄ ] 

  – Remanence, Residual Induction (Campo Residual, Remanescência Magnética)       ], [    ⁄ ] 

   – Magnetic Coercivity or Coercive Force  Coercividade Magnética, Campo Coercivo)    ⁄ ] or         ⁄ ] 

    – Intrinsic Magnetic Coercivity or  Coercividade Magnética Intrínseca)    ⁄ ] or         ⁄ ] 
 

O efeito da temperatura na Campo Residual (  ) do imane é aproximadamente linear. Desta 

forma, usando os valores da temperatura e de (   
), podemos descrever (  ) utilizando, 

            [     
      ] (3.5.2.1) 

 
  – Remanence, Residual Induction (Campo Residual, Remanescência Magnética)       ], [    ⁄ ] 

   
– Reversible Temperature Coefficient of Remanence Flux Density [  ⁄ ] or in SI units [ ] 

  – Magnet Temperature  Tempertura do Iman) [ ] or in SI units [ ] 

  – Reference Temperature  Temperatura de Referência) [ ] or in SI units [ ] 

Exemplo com      , 
 

               [     
         ]                                
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Com ilustrado em baixo, os imanes permanentes NdFeB tem curvas de desmagnetização rectas 

(na diagonal), contudo, os efeitos de temperatura, sobretudo temperaturas altas, fazem com 

que esta recta encolham-se paralelamente na direcção da origem e ganhem um “joelho” 

(Knee) para valores baixos de densidade de fluxo ( ), 

 

Figura 54 - Influencia da Temperatura na Curva de Desmagnetização de um Íman 

 

A secção recta (na diagonal) da curva de desmagnetização, pode ser expressa utilizando a 

expressão (3.5.2.2), onde (  ) é denominado a Relative Recoil Permeability. Usualmente 

(       ) é um valores típico para imanes NdFeB. 

        (3.5.2.2) 
 

De modo a não ocorrer desmagnetização permanente, teremos de operar o íman na zona 

rectilínea, evitando passar o “joelho” (Knee) da curva de desmagnetização. Isto porque quando 

“soltamos” o ( ), o íman faz um “recoil” linear com slope igual a     , estabelecendo assim 

um novo Campo Residual (  ) e Campo Coercivo (  ) com valores inferiores, caso tenhamos 

passado o Joelho “Knee”. 
 

Utilizando os dados da Tabela 20 em conjunto com a expressão (3.5.2.1) e (3.5.2.2) ou observando 

directamente as curvas de desmagnetização, presentes no apêndice do grupo C, podemos 

observar que para dada temperatura (Ex:    ) do íman, tanto (  ) como o slope (    ), são 

praticamente iguais entre as diferentes variação do imane N42xx. A grande diferença é o 

ponto em que o “joelho” (knee) da curva se inicia. Desta forma, iremos dimensionar o sistema 

refrigerante da máquina de forma a operar-mos os ímanes longe da zona do Joelho. 
 

Uma vez que o custo de cada variante (Normal, M, H, SH, UH, EH) do íman N42xx, aumenta 

consoante o valor da temperatura máxima operacional (     ), o íman preliminar escolhido 

será o N42, e só optaremos por um modelo superior caso se verifique que estamos a operar 

perto do Joelho da curva  - . É de notar que (     ) é um valor hipotético, pois nada nos 

impede de usar (exemplo) a variante N42M (          ) para operar em temperaturas 

superiores (Ex:      ), será seguro desde que opere-mos o íman afastado da zona do Knee. 
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3.5.3 – Propriedades Térmicas do Cobre das Bobinas 

A temperatura causa variações na Resistividade Eléctrica ( ) na maioria dos materiais. 

No caso dos condutores eléctricos que formam as bobinas da nossa máquina eléctrica, ter um 

material com um valor baixo de Resistividade Eléctrica ( ) e importante. Como mencionado 

anteriormente, o material escolhido para os condutores eléctricos das bobinas é o cobre, por 

ser um bom condutor eléctrico comparado com outros matérias, assumindo gamas de 

temperaturas operacionais não criogénicas (onde podemos atingir supercondutividade 

eléctrica com diferentes materiais). Desta forma, iremos analisar como a temperatura afecta 

os parâmetros de condução eléctrica do condutor que forma as nossas bobinas. 

 

A Resistência Eléctrica (R) de um condutor, com geometria cilíndrica com uma secção 

de área ( ) e comprimento ( ) pode ser calculado usando a equação, 

 

    
 

 
 (3.5.3.1) 

 

 

  – Electrical Resistance (Resistência Eléctrica) [   ], [ ] 

  – Electrical Resistivity of the Material (Resistividade Eléctrica do Material) [  ⁄ ], 

  – Length (Comprimento) [ ] 

Area – Area (Área) [  ] 

 

O efeito da temperatura na Electrical Resistancia ( ) do cobre é aproximadamente linear. 

Desta forma, sabendo um valor de ( ) de referência para uma dada temperatura de referência 

(  ), podemos usar a equação em baixo (3.5.4) para calcular a Resistência Eléctrica ( ) do 

material à temperatura ( ). O coeficiente (  ) com unidades [  ⁄ ], é denominado Coeficiente 

de Temperatura (Coeficiente Térmico de Resistência Eléctrica do Material), 

          [          ] (3.5.3.2) 

 
 

     – Electrical Resistance at Temperature   (Resistência Eléctrica à Temperatura T) [   ], [ ] 

      – Electrical Resistance at Reference Temperature (Resistência Eléctrica à Temperatura de Ref.) [   ], [ ] 

   – Temperature Coefficient of Resistance (Coeficiente Térmico de Resistência Eléctrica do Material) [  ⁄ ] 

  – Magnet Temperature  Tempertura do Iman) [ ] or in SI units [ ] 

  – Reference Temperature  Temperatura de Referência) [ ] or in SI units [ ] 

Como exemplo pratico, vamos analisar o efeito da temperatura na resistência eléctrica dos 

condutores eléctricos que dimensionamos no estudo do capítulo anterior (II – Estudo 

Electromagnético). Iremos analisar duas temperaturas (    e    ) e comparar o resultado. 
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Iremos apenas assumir uma Ranhura sem end-winding, como ilustrado na figura em baixo. 

Lembrado que cada Ranhura tem 20 condutores eléctricos, sendo que cada condutor é 

constituído por 10 Magnet Wires de gauge AWG-18 como representado na Figura expandida à 

direita. A profundidade da Ranhura (Lamination lenght) é de     . Nota: A representação 

dos diâmetros na figura é apenas representativa, não ilustrando a escala real. 

 

 
Figura 55 - Visualização Representativa de Ranhura com 20 Condutores de 10 Filamentos Cada 

 

A área ( ) equivalente de 10 filamentos de gauge AWG-18 (Diâmetro = 1.024mm) é, 

                * (
     

 
)
 

+                       

 

O comprimento ( ) equivalente dos 20 condutores é, 

                                    

 

À nossa temperatura de referência (  =   ), o cobre possui um valor típico de Resistividade 

Eléctrica igual a (                ). Usando (3.5.3.1), o valor de      é dado por, 

       
 

 
            

 

         
                     

 

O valor típico do Temperature Coefficient of Resistance (  ) do cobre é (             ⁄  ). 

O valor da Resistência Eléctrica ( ) do nosso condutor a para uma temperatura  =   , é 

facilmente obtido usando a equação (3.5.3.2), 
 
 

         [             ]                               

 

Analisando o resultado, podemos observar que a variação de     teve um aumento de 23% 

na Resistência Eléctrica ( ) do conduto. Este aumento tem um impacto negativo considerável 

no rendimento da máquina eléctrica, levando à dissipação de energia sob forma de calor. 

Desta forma, é importante manter o cobre dos condutores a uma temperatura baixa. 
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3.5.4 – Propriedades Térmicas dos Revestimentos e Isolamentos 

É importante mantermos a integridade molecular/mecânica dos revestimentos e isolamentos 

da máquina eléctrica, para prevenir perdas de rendimento ou até falhas catastróficas. Se 

houver falha nos revestimentos, podemos ter ocorrências de corrosões, se houver falha nos 

isolamentos teremos perdas de rendimento entre outros problemas. 

Neste sub tópico vamos avaliar; 

a) Revestimento dos ímanes permanentes NdFeB. 

b) Isolamento dos condutores das bobinas (Condutores eléctricos das Ranhuras). 

c) Revestimento/isolamento das lâminas dos materiais ferromagnéticos (Silicon Iron 

“Electrical Steel” Lamination) constituintes do Estator e Rotor Back-Iron. 

A integridade destes revestimentos/isolamentos é influenciada pela temperatura dos mesmos, 

pelo que é importante incluirmos estes aspectos no estudo térmico. As propriedades destes 

materiais, vão contribuir e ajudar-nos a estabelecer a gama segura de temperatura de 

operação da máquina eléctrica que estamos a desenvolver. 

 

a) Relativamente ao revestimento dos ímanes permanentes NdFeB, a temperatura terá um 

papel directo muito baixo, devido a que os revestimentos suportem (usualmente) 

temperaturas muito superiores à temperaturas máximas operacionais dos ímanes em questão. 

Contudo, a temperatura pode contribuir para acelerar processos de corrosão em casos 

particulares.  

Actualmente, existe muitas opções de revestimento (+40 opções) para os imanes NdFeB. 

Sendo que o revestimento em NiCuNi (Nickel Copper Nickel) é a opção standard “default”. Por 

si só, esta opção oferece uma boa protecção contra a corrosão em ambientes normais. A 

adição de camadas suplementares pode oferecer um nível superior de protecção, como 

mostra a tabela em baixo (Dados de [26]), 

Revestimento 
Espessura media 
Do revestimento 

[  ] 

Teste 
(PCT - Pressure Cooker 

Test) 
(                ) 

[Horas até se verificar 
ocorrência de corrosão] 

Teste 
(SST – Salt Spray Test) 

(            ) 
 

[Horas até se verificar 
ocorrência de corrosão] 

NiCuNi 15 a 21 48 Horas 24 Horas 
NiCu + Black Nickel 15 a 21 48 Horas 24 Horas 
NiCuNi + Black Epoxy 20 a 28 72Horas 48 Horas 
NiCuNi + Gold 16 a 23 72 Horas 36 Horas 
NiCuNi + Silver 16 a 23 48 Horas 24 Horas 

Tabela 21 - Revestimentos dos imanes NdFeB (Resultados de Testes de Corrução) 

Analisando à Tabela 21 podemos observar que a opção (NiCuNi + Black Epoxy) é a que oferece 

o maior nível de protecção nos dois testes referidos (Temperatura e pressão num ambiente 

com 100% de humidade relativa, e ambiente salino). A espessura media deste revestimento é 

ligeiramente superior, contudo é desprezável na aplicação em questão. O custo adicional e 

mínimo, sendo assim a escolha preliminar para o revestimento dos ímanes NdFeB N42. 



 

  
Página 68 

 
  

b) Relativamente ao Isolamento dos condutores das bobinas, iremos avaliar varias opções 

disponíveis no mercado, focando-nos em aspectos como a temperatura máxima de operação 

(    ), integridade química e mecânica. Existe aspectos adicionais interessantes, tais como 

“self-lubricated”, que ajudam no processo de bobinagem do Estator, contudo não iremos 

abordar esse assunto neste documento. 

A tabela em baixo apresenta os aspectos chave dos tipos de revestimento/Isolamento 

presentes nas normas (IEC 60317-xx) que descreve vários tipos de Magnetic Wires esmaltados. 

Esta norma é publicada pela Comissão Electrotécnica Internacional (CEI), e é adoptada por 

diversas entidades da indústria de “Magnet Wire”. A norma descreve diversos tipos de 

isolamentos, contudo só irei mencionar as opções potencialmente mais relevantes. 

 

Norma Enamel Material 
         

[ ] 
Notas 

IEC 60317-20 
 

Polyurethane 
 

      
 Pode ser soldado directamente. 

 Muito boa resistência ao stress mecânico. 

IEC 60317-23 

 
 

Polyesterimide 
 

 

      

 Pode ser soldado directamente a     . 

 Bom ao evitar micro rachaduras no fio. 

 Boa resistência química. 

IEC 60317-51 
 

Polyurethane 
 

      
 Pode ser soldado directamente. 

 Muito boa resistência ao stress mecânico. 

IEC 60317-13 

 
Polyester or 

Polyesterimide, 
overcoated with 
Polyamide-imide 

 

      

 Boa resistência ao stress mecânico. 

 Boa resistência à imersão em óleo. 

 Boa resistência aos solventes típicos. 

 Resistente a halocarbons (“Freons”). 

 Muito boa resistência ao stress mecânico. 

IEC 60317-57 
 

Polyamide-imide 
 

      
 Boa resistência química. 

 Muito boa resistência à abrasão. 

IEC 60317-46 
 

Aromatic Polyimide 
 

      
 Muito boa resistência ao stress mecânico. 

 Muito alta Cut-Trough Temperature 

Tabela 22 - Tipos de Revestimentos-Isolamentos dos Magnet-Wires (Norma IEC 60317-xx) 

 

De acordo com a tabela em cima, a gama de temperatura máxima operacional (        ) 

varia entre      a     . A estratégia inicial será escolher o revestimento com a menor 

(    ), Desta forma, se for possível dimensionar o sistema refrigerante da máquina eléctrica 

com um Factor de Segurança (Factor of Safety) aceitável (Ex:        ), podemos optar com 

segurança, por qualquer outro isolamento presente na tabela. 

O Poliuretano (Polyurethane) é conhecido pela sua alta estabilidade mecânica, contudo não 

suporta temperaturas tão altas como o exemplo do Polyamide-imide ou Aromatic Polyimide. O 

isolamento descrito na norma IEC 60317-13, tem um bom equilíbrio geral de propriedades, 

desta forma será uma boa escolha final. Contudo, o custo dos diferentes isolamentos pode ser 

significativo, pelo que uma consulta junto do fabricante será construtiva e aconselhada. 
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c) Relativamente aos materiais ferromagnéticos, iremos focar-nos apenas no efeito da 

temperatura sobre o revestimento/isolamento. É importante mencionar que a temperatura irá 

influenciar a característica da curva de Hysteresis  -  levando a um aumento da Core Losses 

(  ). Lembrado que a “Core Loss” é predominantemente o resultado de energia dissipada por 

Hysteresis Power Losses (  ) e Eddy Current Power Losses (  ), sendo que o Hysteresis tem 

uma contribuição maior em frequências baixas, e as Correntes de Foucault tem uma 

contribuição maior em frequências altas. Contudo, neste estudo térmico não iremos avaliar 

este comportamento, pelo facto da maioria dos fabricantes de Electrical Steel não 

disponibilizarem o comportamento das curvas de Hysteresis em função da temperatura, por 

ser um aspecto que podemos desprezável se assumirmos níveis de temperatura dentro das 

gamas de temperatura operacionais dos ímanes permanentes, ou seja, temperaturas baixas. 

A tabela em baixo apresenta os aspectos chave dos tipos de revestimento/Isolamento 

presentes na norma (ASTM A976 – 18). Esta norma foi elaborada e publicada pela American 

Society for Testing and Materials (ASTM International), e é adoptada por diversas entidades da 

indústria dos “Electrical Steels”. A norma apresenta diversos tipos de revestimentos, contudo 

só irei mencionar as opções potencialmente mais relevantes (C-0, C-3, C-4, C-5). 

Tipo Material 

Nível de 
isolamento 

(Resistividade 
Eléctrica) 

Limites de 
Temperaturas 
         [ ] 

Aplicações Típicas 

C-0 
Oxidação natural do processo 

de annealing          . 
Baixa. 

Suporta 
temperaturas dos 
processos de 
annealing 
comuns. 

 Motores Pequenos 

 Geradores Pequenos 

 Transformadores 
Pequenos 

Nota: Usado em OGES. 

C-3 

Orgânico, em forma de verniz 
ou esmalte. É aplicado na 
superfície da lâmina após o 
processo de annealing, e é 
curado usando calor. 
Nota 1: Pode operar 
submerso em óleo. 
Nota 2: Pode ser usado em 
processos de estampagem. 

Alta. 

Suporta 
temperaturas de 
operação até 
180 . 
Atenção: Não 
suporta as 
temperaturas dos 
processos de 
annealing. 

 Motores Grandes 

 Geradores Grandes 

 Transformadores 
Grandes 
 

Nota: Pode ser usado 
em OGES e NGOES. 

C-4 

É formado por tratamento 
químico ou “phosphating” da 
superfície da própria lâmina. 
Nota 1: Pode operar 
submerso em óleo. 

Moderado. 

Suporta 
processos de 
annealing até 
    . 

 Motores Médios 

 Geradores Médios 

 Transformadores 
Médios 

C-5 

Inorganico. Usualmente é 
usado phosphate, chromate, 
silicate u uma combinação 
entre eles. 
Nota 1: Pode operar 
submerso em óleo. 
Nota 2: Oferece alguma 
resistência á oxidação 
(“ferrugem”) 

Alta. Sem 
afectar o 

Lamination 
Factor. 

 

Suporta 
processos de 
annealing até 
    . Suporta 
tratamentos 
“burn-up” na 
gama [    ; 
    ]. 

 Motores Grandes 

 Geradores Grandes 

 Transformadores 
Grandes 
 

Nota: Pode ser usado 
em OGES e NGOES. 

Tabela 23 - Tipos de Revestimentos-Isolamentos dos Electrical Steel (Norma A976-18) 
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Uma vez que a máquina eléctrica que estamos a desenvolver tem uma densidade de potência 

(      ) media/alta, a opção (C-0) será descartada. E atendendo que as restantes opções (C-3, 

C-4, C-5) são bons candidatos, sendo a opção C-5 o melhor revestimento. A escolha 

preliminarmente será a opção C-3, por possuir o limite de temperatura de operabilidade 

menor (    ). Se verificarmos que a temperatura máxima da nossa máquina eléctrica é 

inferior a este valor (Já assumindo um factor de segurança aceitável, Ex:     =    ), esta 

estratégia irá possibilitar-nos a utilização de qualquer uma das 3 opções. Oferecendo-nos 

assim flexibilidade na escolha final do revestimento, escolha esta que terá em conta o custo, 

tempo de produção, tempo de vida útil, etc. 

 

Sumário dos parâmetros chave dos revestimentos/isolamentos dos pontos a), b) e c) 

Componente 
1º Escolha 

 
             

Outras 
Possibilidade 
             

 

Revestimento do Imane NdFeB N42 
 

300 (limited by Black Epoxy)   - 
 

Revestimento do Magnet Wire 
 

                    
 

Revestimento do Electrical Steel 
 

            

Tabela 24 - Sumário da escolha dos revestimentos (Íman, Magnet Wire, Electrical Steel) 

Nota (  ) –      é uma temperatura muito superior á temperatura de operação do próprio íman, pelo que este 

valor será irrelevante. Este valor está presente na tabela apenas como carácter informativo. 
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3.7 - Condições de Fronteiras de Fluxo Normal e Tangencial 

Nota: Na secção “Apêndice C”, pode ser consultado os desenhos técnicos referentes ao modelo geométrico 

reduzido, obtido após aplicação de condições de fronteira. 

De maneira a reduzir significativamente o modelo de elementos finitos, e desta forma 

o tempo de computação, podemos usar estrategicamente condições de fronteira de fluxo 

normal e tangenciais, para “cortar” o modelo em locais em que exista simetria. 

Neste documento, designa-se de Condição de Fronteira de Fluxo Normal (NFBC), a uma 

superfície de fronteira que impõe que o Fluxo só tenha componente na direcção normal a essa 

superfície, sendo a componente tangencial zero. Reciprocamente, designa-se de Condição de 

Fronteira de Fluxo Tangencial (TFBC), a uma superfície de fronteira que impõe que o Fluxo só 

tenha componente na direcção tangencial a essa superfície, sendo a componente normal zero. 

Antes de mais, vejamos a ilustração em baixo, que mostra o resultado final da estratégia de 

redução do modelo. 

 

 
       =   ,    =      

 
 
 
 
 
 

→ 
 
 
 
 
 

  
 

       =  ,    =     

Figura 56 - Modelo Inteiro da Máquina (à esquerda) e Modelo Reduzido (à direita) 

 

Devido à geometria de uma maquina de imanes permanentes, e se assumirmos que a maquina 

roda em torno do eixo dos ZZ, com a corrente nas Ranhuras a viajar segundo ZZ, o problema 

magnético é continuamente repetido segundo planos infinitesimais paralelos a XY, ou seja, as 

linhas de Fluxo só tem componentes segundo planos paralelos a XY. Desta forma o primeiro 

passo da estratégia foi “cortar” o modelo da máquina numa “fatia” fina (   ) e aplicar 

condições de fronteira de fluxo tangencial (TFBC) em todas as superfícies do modelo (incluindo 

nas regiões de ar), como ilustrado na imagem em baixo. 
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Figura 57 - Condições de Fronteira Tangencial nas Superfícies Frontais (á esquerda) e Traseiros (à direita) 

 

Para ajudar na estratégia do “corte” radial, comecemos por olhar para a distribuição da Flux 

Density (B) obtida no estudo do capítulo anterior (II – Estudo Electromagnético), 

 

Figura 58 - Distribuição da Flux Density (B) na Secção Transversal na Maquina (Obtido no CAP II) 

 



 

  
Página 73 

 
  

 

Podemos observar que o padrão das linhas de Fluxo delimitado pelas linhas a tracejado (1 e 2), 

repetem-se ao longo da secção transversal da máquina. E que o Fluxo que cruza a linhas a 

tracejado (1 e 2) apresentam uma direcção perpendicular a estas. Desta forma, podemos 

“cortar” o nosso modelo nesta zona e aplicar condições de fronteira de fluxo normal (NFBC) 

em todas as superfícies contidas nesta fronteira (incluindo as superfícies das regiões de ar), 

como ilustrado na imagem em baixo. 

 

  

Figura 59 - Condições de Fronteira Normal nas Superfícies Laterais (à direita e à esquerda) 
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3.8 – Superfícies de Convecção 

Como mencionado anteriormente, iremos desprezar o modo de transferência de calor por 

radiação ( ̇         ), visto que na aplicação em estudo o seu contributo ser bastante pequeno 

em comparação com os restantes modos. A transferência de calor por condução   ̇            

será feita entre os materiais sólidos que compõem a maquina eléctrica. A transferência de 

calor por convecção   ̇           , será feita através dos materiais sólidos que compõem a 

maquina e os fluidos em contacto (Ar e Coolant). A figura em baixo ilustra estas superfícies,  

 

 
Superfície de convecção entre Rotor BI e Ar Superfície de convecção entre Estator BI e Coolant 

Figura 60 - Superfícies de Convecção entre a Máquina e Ar e Maquina e Coolant 

 

Lembrando que as faces laterais, frontal e traseira e do modelo detêm condições de fronteira.  

 

Para efeitos da análise, iremos definir uma temperatura ambiente (    ) de valor      

(aprox:       ), esta temperatura será a temperatura no instante (  =   ) da analise, para 

todos os materiais envolventes no sistema. 

O fluido Ar (Air), em tem um valor típico de Heat Transfer Coefficient (      = 10 [       ]) 

em regime de convecção natural          . Iremos usar este valor para a interacção entre o 

Rotor Back Iron e o ar, devido à estratégia do nosso sistema de arrefecimento não possuir um 

sistema que force a circulação do ar em redor da máquina. 

O fluido “Coolant” pode ter diversas variantes, água destilada, óleo, ou uma mistura de fluidos 

com propriedades extra como “anticorrosão” e “anticongelante”. Neste estudo iremos apenas 

focarmo-nos na capacidade de “extracção” de calor que estes fluidos nos possam oferecer. 

Desta forma, o parâmetro Convective Heat Transfer Coefficient (     ) é o que nos interessa. 

O nosso sistema refrigerante irá forcar a circulação deste fluido dentro do Water Jacket. 

Quanto maior a velocidade de circulação, maior o coeficiente Heat Transfer Coefficient (     ) 

do fluido (Coolant). 
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A tabela em baixo contém valores típicos de Heat Transfer Coefficient (     ) para óleo e água, 

Tipo de Fluido 
      

[  (   )] 

(Convecção Natural) 

      
[  (   )] 

(Convecção Forçada) 

Óleo 20 - 60 60-1800 
Água 20 - 100 100 - 18000 

Tabela 25 - Overall Convective Heat Transfer Coefficient (Água e Óleo) 

 

Os fluidos à base de água apresentam uma gama de (     ) superior aos fluidos à base de 

óleo. Contudo, existe aspectos adicionais importantes tais como a viscosidade do fluido e a sua 

composição química, que deveremos ter em conta no momento da escolha. 

 

Relativamente à Viscosidade do Fluido 

A água possui uma viscosidade significativamente inferior ao óleo. Quanto maior for a 

viscosidade do fluido, maior será a energia necessária para fazer circular o fluido dentro do 

circuito. E maior será o efeito da camada limite (ilustrado na figura em baixo), onde as 

velocidades junto á parede do Water Jacket são menores no caso de um fluido de maior 

viscosidade, causando ineficiência no processo de convecção térmica. 

  
Perfil de velocidades de um fluido de baixa 

viscosidade (Ex: Água) a circular no Water Jacket 
Perfil de velocidades de um fluido de alta 

viscosidade (Ex: Óleo) a circular no Water Jacket 

Tabela 26 - Influencia da Camada Limite no Perfil de Velocidades do Fluido 

 

Relativamente à Composição Química do Fluido 

A água possui Oxigénio na sua composição, o que leva a um risco de reacções de oxidação se o 

nosso sistema for composto por matérias (metais) que reagem com o oxigénio (Ex: ligas de 

ferro sem crómio). Os óleos (no caso geral) não reagem com os metais, podendo até 

funcionam como agente de protecção contra a oxidação. Desta forma um sistema com fluido 

refrigerante à base de óleo, pode levar a um sistema com um nível de manutenção menor. 
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Com base nos valores da tabela em cima, iremos analisar o comportamento do sistema para a 

gama de valores de Heat Transfer Coefficient (     ) do Coolant entre 10 e 10000 [       ]. 

Fazendo um resumo temos, 

Analise 

Ar (Air) 
      

[  (   )] 

Coolant 
      

[  (   )] 

Coolant 
à 

base de 

 
     
[ ] 

T1 10 10 Óleo ou Água 300 
T2 10 100 Óleo ou Água 300 
T3 10 250 Óleo ou Água 300 
T4 10 500 Óleo ou Água 300 
T5 10 750 Óleo ou Água 300 
T6 10 1000 Óleo ou Água 300 
T7 10 1500 Óleo ou Água 300 
T8 10 2000 Água 300 
T9 10 2500 Água 300 

T10 10 5000 Água 300 
T11 10 7500 Água 300 
T12 10 10000 Água 300 

Tabela 27 - Resumo das condições de Convecção Térmica a incluir em cada Analise 

Nota:          

 

Se verificarmos que entre a análise T1 e a T7, é possível satisfazer os requisitos térmicos, então 

podemos optar por um fluido refrigerante á base de Óleo ou á base de Água. Caso se verifique 

que entre a análise T8 e a T12, é possível satisfazer os requisitos, então escolha será limitada a 

fluidos á base de Água. 

 

O cálculo dos requisitos térmicos será feira no sob capítulo 3.10 (Resultados) 
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3.9 – Meshing 

Dimensionar correctamente a malha (mesh) do modelo é um passo importante na 

análise em elementos finitos (FEA). Uma malha “grossa” pode levar a resultados incorrectos, 

uma malha muito “fina” oferecer o melhor resultado mas requer um tempo de computação 

muito superior. Encontrar o “threshold” dos parâmetros da malha entre um bom e um mau 

resultado, usando um processo de incremento da malha até que os resultados da análise 

começarem a convergir, é uma boa estratégia para reduzir o tempo de computação. 

A estratégia de reduzir o tamanho do problema usando condições de fronteira para 

delimitar secções simétricas de fluxo no modelo, produziu um modelo geométrico da máquina 

significativamente inferior ao modelo completo. Desta forma, mesmo para uma malha muito 

fina, o tempo de computação será aceitável. 

Exemplo de tempo de computação experienciado com parâmetros de malha iguais (fino), 

usando um computador convencional (CPU 4 Physical Cores, 3GHz, 8GB RAM) 

Modelo Meshing Time Post-processing Time 
Completo                
Reduzido                

 

Definindo “zonas” em diferentes regiões do modelo da máquina, e atribuindo dimensões de 

elementos da malha a cada zona, ajuda-nos a refinar o nível de “detalhe” em zonas (regiões) 

do sistema que são criticas (ou menos criticas) para um bom resultado. Tais como no 

Entreferro (Zonas E, na Figura em baixo) em que a qualidade da malha tem um papel muito 

importante na análise do circuito magnético. Um bom valor de malha no Entreferro, é ter pelo 

menos 3 camadas (layers) de elementos. As zonas de Ar “exterior” (Zonas F, na Figura em 

baixo), são pouco “críticas” devido ao campos magnéticos decaírem consideravelmente com a 

distância, podendo ter um valor de malha menos fino. 

 

 

Figura 61 - Zonas para Aplicação de Controlo de Malha 

Por experiencia, um bom “rule of thumb” será usar 4 vezes o valor da mesh do Entreferro (E) 

nas zonas (A, B, C, D), e 24 vezes nas zonas F. E um valor de 1.4 (40%) para o rácio de 

crescimento (Element Growth Rate) entre elementos vizinhos delimitados pelas zonas de 

controlo. 
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A tabela em baixo apresenta os parâmetros da malha (mesh) usados no modelo, utilizando a 

estratégia apresentada em cima. 

 

Zona 
Componente 

(Zona de Controlo) 

Tamanho do 
Elemento 

[  ] 
Observação 

A Estator   4 vezes o valor de E 
B Rotor   4 vezes o valor de E 
C Ímanes   4 vezes o valor de E 
D Bobinas   4 vezes o valor de E 

E Entreferro (Ar Interior)      
Este valor dá-nos 4 layers de 

elementos no Entreferro 
F Ar Exterior   24 vezes o valor de E 

Nota: O valor do rácio de crescimento (Element Growth Rate) entre elementos vizinhos 
delimitados pelas zonas de controlo, foi definido constante e igual a     (40%). 

Tabela 28 - Parâmetros da Mesh (Mesh com Controlo por Zonas) 

 

A Figura em baixo, mostra a malha gerada na face frontal do modelo, 
 

 

Figura 62 - Mesh do Modelo Geométrico Reduzido da Maquina Eletrica 

 
 Zona A Zona B Zona C Zonas D Zona E Zonas F Total 

Elementos 41984 14356 35325 46525 77378 29818 245386 

Nodes   11050 3591 8642 11985 17251 7954 51123 

Note  : Os nodes são partilhados por zonas, o numero total de nodes (51123) é o total de nodes no modelo. 

Tabela 29 - Numero de Elementos e nodes da malha do modelo reduzido 
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3.10 – Resultados 

Antes de analisarmos os resultados da analise térmica, iremos validar os resultados da 

analise magnetostática acoplada, usando como comparação os resultados da distribuição do 

distribuição da Densidade do Fluxo Magnético (B) obtida no estudo do capítulo anterior (II – 

Estudo Electromagnético). A ilustração B1 em baixo mostra o resultado obtidos no Cap2, e a 

ilustração B2 o resultado obtido no presente estudo, 

B1 

 
 

 

B2 

 

 

Figura 63 - Comparação do resultado da distribuição da Flux Density entre Cap2 e Cap3 
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Podemos observar que os valores na distribuição B1 e B2 são muito semelhantes, tanto na 

direcção dos vectores de fluxo como na sua magnitude. Desta forma, podemos validar o 

método usado e prosseguir para a análise dos resultados térmicos. 

De forma a ajudar na visualização dos resultados térmicos, e como o problema é de carácter 

resistivo       , observemos a distribuição da Densidade de Corrente ( ) aplicada no cobre das 

Ranhuras, ilustrada na Figura em baixo (à esquerda), juntamente com a distribuição do Heat 

Flux ( ̇) à direita. Nota  : O problema é de carácter resistivo, devido a não estarmos a assumir 

Correntes de Foucault (Eddy Currents). Esta escolha foi discutida no sob capítulo 3.2. 

 

 

Figura 64 - Estudo Térmico - Distribuição da Densidade 
de Corrente ( ) aplicada 

 

Figura 65 - Estudo Térmico - Distribuição de Heat 
Flux ( ̇) 

 

Analisando as distribuições em cima (à esquerda), podemos observar que apenas existe 

circulação de corrente no cobre das Ranhuras correspondentes à Phase A e Phase B, como era 

esperado. Em cima (à direita), podemos observar que o Heat Flux ( ̇) apresenta valores 

máximos nas zonas inferiores do cobre das Ranhuras correspondentes às Phase A e Phase B, e 

que o Heat ( ) difundisse pelo Stator Back-Iron em direcção à superfície de convecção inferior 

(figura em baixo), que representa a superfície do Water Jacket do nosso sistema refrigerante. 

 

Figura 66 -                -                                             
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Vejamos agora o resultado da distribuição de temperaturas em função dos diferentes valores 

do Convective Heat Transfer Coefficient (     ) do Coolant, estabelecidos no sob capítulo 3.8, 

lembrando que o Convective Heat Transfer Coefficient (     ) do Ar foi mantido num valor 

constante. As distribuições estão assinaladas de T1 a T12 de modo a facilitar o seu 

referenciamento. 
 

 

 
Figura 67 - Distribuição de Temperatura (10, 10) 

[W/m2K] 

 
Figura 68 - Distribuição de Temperatura (10, 100) 

[W/m2K] 

Breve comentário: T1, T2 e T3, apresentam valores máximos de temperatura muitíssimo altos. 

 
Figura 69 - Distribuição de Temperatura (10, 250) 

[W/m2K] 

 
Figura 70- Distribuição de Temperatura (10, 500) 

[W/m2K] 
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Breve comentário: É de notar que os ímanes permanentes mostram uma temperatura baixa, 

isto deve-se ao isolamento térmico que o Entreferro está a proporcionar. 

 

 
Figura 71 - Distribuição de Temperatura (10, 750) 

[W/m2K] 

 
Figura 72 - Distribuição de Temperatura (10, 1000) 

[W/m2K] 

 

Breve comentário: Em T4 já comecemos a observar valores favoráveis. T5, T6, T7 e T8, 

apresentam valores de temperaturas muito semelhantes. 

 

 
Figura 73 - Distribuição de Temperatura (10, 1500) 

[W/m2K] 

 
Figura 74 - Distribuição de Temperatura (10, 2000) 

[W/m2K] 
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Atenção: Os valores da escala colorida são diferentes para cada distribuição. Desta forma, 

cada distribuição tem de ser examinada fazendo uso da respectiva escala de cores, e não 

compara cores entre distribuições diferentes. Por exemplo, o vermelho vivo em T1 simboliza 

aprox.      , enquanto que em T9 simboliza aprox.    , 

 

 
Figura 75 - Distribuição de Temperatura (10, 2500) 

[W/m2K] 

 
Figura 76 - Distribuição de Temperatura (10, 5000) 

[W/m2K] 

 

 

 
Figura 77 - Distribuição de Temperatura (10, 7500) 

[W/m2K] 

 
Figura 78 - Distribuição de Temperatura (10, 10000) 

[W/m2K] 
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Para ajudar na interpretação do colectivo das distribuições, a tabela em baixo apresenta o 

resumo das temperaturas máximas observadas em cada situação (T1 a T12), mencionando as 

respectivas condições de convecção, lembrando que os incrementos de (     ) do Coolant 

representas os incrementos na velocidade de circulação do fluido no Water Jacket. 

 

Situação 
Temperatura Máxima 

     
[ ] 

Ar (Air) 
      

[  (   )] 

Coolant 
      

[  (   )] 

Coolant 
à 

base de 

T1 1482 10 10 Óleo ou Água 
T2 286 10 100 Óleo ou Água 
T3 159 10 250 Óleo ou Água 
T4 87 10 500 Óleo ou Água 
T5 69 10 750 Óleo ou Água 
T6 60 10 1000 Óleo ou Água 
T7 51 10 1500 Óleo ou Água 
T8 46 10 2000 Água 
T9 43 10 2500 Água 

T10 38 10 5000 Água 
T11 36 10 7500 Água 
T12 35 10 10000 Água 

Tabela 30 – Resumo das Temperaturas Máximas para os Diferentes Cenários de Convecção 

 

Como mencionado no “breve comentário”, os ímanes permanentes mostram uma 

temperatura baixa, devido ao isolamento térmico proporcionado pelo ar presente no 

Entreferro. Contudo, num caso real, podemos ter condução térmica entre o Estator e o Rotor 

através de componentes tais como os rolamentos que conectam o Rotor ao chassis da 

máquina eléctrica. Desta forma, e para efeitos de segurança, iremos assumir que os imanes 

permanentes experienciarão o mesmo nível de temperatura que qualquer outro ponto de 

temperatura máxima observado na analise térmica. 

 

Antes de prosseguirmos com a análise dos resultados térmicos, observemos a tabela em baixo, 

que contem o resumo da Temperatura Máxima Operacional (    ) dos materiais 

mencionados no sob capítulo 3.5. 

Componente 
1º Escolha 

 
             

Outras 
Possibilidade 
             

Imane Permanete NdFeB N42x 80 
100,120,150, 

180,200 
 

Revestimento do Imane NdFeB N42 
 

300 (limited by Black Epoxy)   - 
 

Revestimento do Magnet Wire 
 

                    
 

Revestimento do Electrical Steel 
 

            

Nota   –      é uma temperatura muito superior á temperatura de operação do próprio íman, pelo que este 
valor será irrelevante. Este valor está presente na tabela apenas como carácter informativo. 

Tabela 31 – Sumário dos Limites de Temperatura de operação dos materiais da Máquina 
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Analisando as distribuições T1, T2 e T3, podemos observar que estas mostram valores 

máximos de temperaturas muito elevados (       =      ), (      =     ) e (      = 

    ) respectivamente. Estes valores representam a temperatura esperada na máquina, se o 

sistema de refrigeração estivesse a circular o fluido refrigerante (Coolant) a uma velocidade 

baixa. 

Em T4 já começamos a observar valores máximos de temperatura próximos do aceitável 

(      =    ). Apesar do valor ser compatível com os limites de temperatura dos materiais, 

ainda é um pouco alto para o objectivo de dimensionar o sistema com um Factor de Segurança 

(   )           de valor 2.5 em relação á Temperatura Máxima Operacional (        ) dos 

componentes do sistema. 

Ao assumirmos que os ímanes permanentes experienciarão o mesmo nível de temperatura 

que qualquer outro ponto de temperatura máxima observado na análise térmica, estamos 

automaticamente a definir os ímanes N42(   ) a N42SH(    ) como os primeiros 

componentes a definirem o valor de (        ) para efeitos de calculo de      Desta forma 

iremos calcular o     usando os ímanes N42(   ), N42M(    ), N42H(    ) e 

N42SH(    ), e observar quais as temperaturas que satisfazem um     de valor    . 

O Factor de Segurança (   ) é dado pela expressão, 

 

 
    

     ç           

     ç           ç                  
 

        

             
 (3.10.1) 

 

    – Factor of Safety (Factor de Segurança)           

         – Maximum Working Temperature (Temperatura Máxima de Operação) [ ], [ ] 

             – Maximum Expected Temperature (Temperatura Máxima Esperada) [ ], [ ]. 

 

A tabela em baixo apresenta os valores de (            ), em função de (        ), 

assumindo um factor de segurança     =     

 

    =     

                      

    (representa o íman N42)     
     (representa o íman N42M)     
     (representa o íman N42H)     
     (representa o íman N42SH)     

Tabela 32 – Valores de Temperaturas maxima Esperados para ter um FoS de 2.5 

De acordo com os resultados do estudo térmico, a situação T6 satisfaz uma Temperatura 

Máxima Esperada (            ) de    , significando que um    =    é possível se 

escolhermos o íman N42SH. Da mesma forma, a situação T8 satisfaz uma Temperatura 

Máxima Esperada (            ) de    , significando que um    =    é possível se 

escolhermos o íman N42H. Um valor de (            =  ) pode ser satisfeito se o nosso 

sistema de refrigeração tiver a operar na situação T10, mostrando que a nossa maquina 

eléctrica juntamente com o nosso sistema refrigerante é teoricamente possível. 
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Conclusões e Sugestões 

 

Conclusões Gerais 

Antes de mais, vamos reflectir sobre a importância e contribuição da realização de uma análise 

electromagnética e térmica “teórica” num projecto de uma máquina eléctrica. O fabrico e teste do 

protótipo físico de uma máquina eléctrica de dimensões consideráveis, tem um custo elevado. Alcançar 

os pré-requisitos do projecto com o menor número de protótipos físicos fabricados e testados, reflecte 

numa economizarão de tempo e recursos (monetárias e não monetários). Desta forma, se conseguirmos 

prever o comportamento térmico do sistema, podemos a priori corrigir ou ajustar aspectos do design. 

Contudo, o resultado de qualquer análise “teórica”, oferecer apenas uma aproximação da realidade, 

nunca sendo possível prescindir da fabricação e teste do protótipo real. A análise electromagnética e 

térmica “teórica” pode ser então vista como uma ferramenta de grande valor, antes e durante o 

processo de criação e teste dos protótipos físicos. 

 

Os métodos e estratégias apresentados nos capítulos I, II e III, oferecem uma ferramenta 

prática e rentável de auxílio ao processo de design preliminar de máquinas eléctricas de ímanes 

permanentes, de média e alta potência, com níveis de velocidade moderados. 

 

Conclusões Particulares Relativas ao Capítulo I e II 

O resultado final do estudo Electromagnético, revelou ser teoricamente possível criar uma 

máquina eléctrica que cumprisse os requisitos da aplicação da roda motorizada. Para o caso de maior 

exigência requerida à máquina (                   ), o estudo apoutou para valores de 

rendimento energético ( ) na ordem do 95%. 

 

Em resumo, o dimensionamento realizado no capítulo I e II é, 

 

1) Configuração Életrica e Enrolamento 

Configuração eléctrica em Estrela (Wye Type), com Enrolamento de Camada Simples (Lap Type, 

Parallel Paths = 1, Slot Pitch = 3). É sugerido o uso de um Inversor Trifásico, e que o controlo das 

correntes das fases seja feito por PWM com Hysteresis de Corrente a 10%. 

Condutores das Bobinas 

Condutores das bobinas constituídos por 20 Condutores por Ranhura, sendo cada condutor 

formado por 10 Filamentos. Os filamentos são Magnet Wires de diâmetro        (       = 

        ). 

 

2) Laminação 

Laminado do núcleo do Estator e Rotor usando o material M-15 de espessura Gauge 29. 

Imanes 

Imanes NdFeB N42xx fabricados pelo processo de sintetização (Sintered).  

 

3) Geometria da Máquina Életrica 

Maquina Eléctrica com a geométrica optimizada na Figura 25 (Página 35), 
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Conclusões Particulares Relativas ao Capítulo III 

O resultado final do estudo térmico, revelou ser teoricamente possível a refrigeração da 

máquina eléctrica (dimensionada no estudo do Capítulo II), com um factor de segurança térmico 

           =    , usando a estratégia de refrigeração apresentada. 

 

 

Em resumo, e de modo a obtermos um            teórico de 2.5, as escolhas foram, 

 

1) Sistema de Refrigeração 

Sistema de refrigeração fechado e forçado (descrito no Cap3.3) com Water Jacket do tipo A ou B 

em alumínio (descrito no Cap3.3), com circulação variável de líquido refrigerante (Coolant) à base 

de água, a uma velocidade máxima de circulação que proporcione um Convective Heat Transfer 

Coefficient (      = 1000 [  (   )]) nas paredes interna do Water Jacket. 

 

Nota: A escolha do tipo e dimensão do radiador, em cooperação coma a bomba de circulação, 

terá de satisfazer um nível de arrefecimento do Coolant tal que obtenhamos um (      = 1000 

[       ]) médio nas paredes internas do Water Jacket. 

 

 

2) Ímanes 

As variantes do íman NdFeB N42 que satisfazem os requisitos térmicos são; N42SH(    ), 

N42UH(    ), N42EH(    ). Caso as diferenças de custo seja consideráveis, sugere-se que a 

escolha recaia na solução mais económica N42SH(    ). Se a diferença for pouco significativa, a 

melhor escolha será a variante N42EH(    ). 

 

Ímanes (Isolamento) 

Todos os tipos de revestimentos analisados, satisfazem os requisitos térmicos. Sendo que a opção 

sugerida é a (NiCuNi + Black Epoxy), devido a proporcionar uma protecção superior contra os 

tipos de corrosão nos testes SST (Salt Spray Test) e PCT (Pressure Cooker). 

 

 

3) Magnet Wire (Isolamento) 

Condutores das bobinas formados por Magnet Wire com revestimento descrito na norma IEC 

60317-13. 

 

Nota: Todos os revestimentos analisados (no Cap3.5.4b), satisfazem os requisitos térmicos. A 

sugestão de escolha recai sobre IEC 60317-13 devido a este possuir um bom equilíbrio de 

propriedades. Se a diferença dos custos entre os revestimentos não for considerável, o 

revestimento sugerido passa a ser o IEC 60317-46. Por segurança, sugere-se evitar revestimentos 

em Polyurethane (IEC 60317-20 e IEC 60317-20), por não suportarem temperaturas tão altas 

como os restantes revestimentos. 

 

Nota: Os termos IEC 60317-xx, são os nomes da norma que os descreve. Norma elaborada e 

publicada pelo International Electrotechnical Commission (IEC) 

 

Lembrar: No Capítulo II, foi escolhida a gauge AWG18 para o diâmetro dos Magnetic Wires que 

constituem os condutores das bobinas (coils).  
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4) Electrical Steel (Isolamento) 

Os tipos de revestimentos C-3, C-4 e C-5 satisfazem os requisitos térmicos. Sendo que a sugestão 

recai sobre a opção mais económica entre C-3 e C-5, devido a estes proporcionar um nível de 

isolamento superior. Se após o processo de corte por prensagem, seja necessário executar um 

novo processo de annealing          , apenas as opções C-4 e C-5 seram possíveis. Isto devesse a 

que C-3 não suporte temperaturas típicas de processos de annealing. 

 

Nota: Os termos C-x, são os nomes dos revestimentos presentes na norma ASTM A976 – 18. 

Norma elaborada e publicada pelo American Society for Testing and Materials (ASTM 

International) 

 

Lembrar: No Capítulo II, foi escolhida a laminação M15-29G (NGOES) para o material do núcleo 

do Estator e do Rotor Back-Iron. 

 

Passo Posterior 

O próximo passo, antes de partir para o fabrico do protótipo, será projectar o chassis que ira 

suportar a máquina eléctrica. Este chassis será desenhado consoante a aplicação em questão. Neste 

documento, a máquina eléctrica foi dimensionamos para satisfazer os requisitos da aplicação no modelo 

Z1 (       a    ) da Darxzeus Electric Wheel, que em síntese, é uma roda com motorização eléctrica 

integrada auto refrigerada, sem caixa de velocidades (direct-drive), que inclui todos os sistemas 

necessários para a locomoção e travagem de veículos de passageiros ou mercadorias. Os requerimentos 

geométricos da máquina eléctrica, em particular a geometria do Estator, foram deliberadamente 

pensados com vista em poder reaplicar a laminagem do Estator em diferentes aplicações, 

economizando custos de fabrico, se assumirmos o corte do perfil do Estator por técnicas de prensagem 

em série. 

 

Sugestões Globais Relativas á Execução do Estudo Térmico 

 Se possuir uma capacidade computacional elevada, sugerisse a análise com o modelo 

geométrico completo da máquina eléctrica, incluindo o end-winding. 

Se possuir uma capacidade de computacional baixa, usar o processo de criação de um modelo 

reduzido descrito no sob capítulo 3.7, e acrescentar um valor de 0.5 ao valor do Factor de 

Segurança (   ) térmico escolhido. 

 Escolher um Factor de Segurança (   ) térmico alto (       ) para todos os materiais que 

constituem a maquina eléctrica, tendo como referencia de falha a Temperatura Máxima de 

Operação (        ) de referencia dos imanes permanentes. 

 

Sugestões relacionadas com a Segurança 

 Colocar sempre a segurança e primeiro lugar, desta forma não escolher os componentes mais 

económicos, mas sim escolher os componentes mais económicos dentro das opções que garantam 

o nível de segurança mais elevado. E sem por a viabilidade do produto em causa, escolher os 

componentes mais “robusto”, para que o cliente tenha o mínimo de problemas relacionados com 

falas ou manutenção. 

 De modo a proporcionar um nível extra de protecção contra efeitos negativos da temperatura, 

pode ser implementado (ao nível do controlo) estratégias de limitação ou corte da potência quando 

se observar (medir) certos níveis de temperatura. 
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Apêndices 

Apêndice A – Iron Loss Curve (Electrical Steel M-15 Gauge 29) 

 

 

Figura 79 - Iron Loss Curve f = [20Hz; 10KHz] (Electrical Steel M-15 Gauge 29) – Escala em y = [0; 70] 

 

 

Figura 80 - Iron Loss Curve f = [20Hz; 10KHz] (Electrical Steel M-15 Gauge 29) – Escala em y = [0; 1000] 
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Apêndice B1 – Figuras Adicional Referente ao Capítulo 2.4.7 

 

 

Figura 81 - Analise Magnetostática, Variação no Tempo da I, V, Back-EMF, Fluxlinkage e Torque (1/16 Revolução) 
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Apêndice B2 – Analise D-Q - Gráfico de Múltiplas Variáveis em Função da Frequência Angular 

da Maquina Eléctrica (com 𝛄=30deg e Irms=133A) 

 
Figura 82 - Resultados da Analise D-Q – Múltiplas Variáveis em função de      (com 𝛄 = 30°, Irms = 133A) 
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Apêndice C1 – Desenho Técnico Referente ao Modelo Geométrico da Maquina Eléctrica 

para Analise Térmica 

 

Figura 83- Desenho Técnico (Stator for Thermal Analysis) 
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Figura 84 - Desenho Técnico (Rotor and Magnets for Thermal Analysis) 
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Figura 85 - Desenho Técnico (Water Jacket for Thermal Analysis) 
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Figura 86 - Desenho Técnico (Electric Machine Assembly for Thermal Analysis) 
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Apêndice C2 – NdFeB (N42xx) Curva de Desmagnetização 
Fonte [27] 

Nota: Esta curva de desmagnetização apresenta valores típicos para variantes do íman normalizado NdFeB – N42xx 
(Chinese Standard, usado globalmente), contudo estes valores podem sofrer pequenas alterações devido a 
formato ou dimensão do íman. 

 

   – Magnetic Permeance coefficient [    ⁄ ] 
 

Nota 1: As curvas de desmagnetização normal são as linhas rectas (na diagonal), com ou sem “joelho”. 

Nota 2: A relação da curva normal com a curva intrínseca (   vs  ) é (      ). 

 
Figura 87 – Curva de Desmagnetização (NdFeB – N42) 

 

 
Figura 88 – Curva de Desmagnetização (NdFeB – N42M) 



 

  
Página 98 

 
  

 

 

Figura 89 – Curva de Desmagnetização (NdFeB – N42H) 

 

 

Figura 90 – Curva de Desmagnetização (NdFeB – N42SH) 
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Figura 91 – Curva de Desmagnetização (NdFeB – N42UH) 

 

 

Figura 92 – Curva de Desmagnetização (NdFeB – N42EH) 
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Apêndice C3 – Desenho Técnico Referente ao Modelo Geométrico Reduzido para Analise 

em Elementos Finitos 

 
Figura 93 – Desenho Técnico Referente ao Modelo Geométrico Reduzido para Analise em Elementos Finitos 
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