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Resumo 

O presente documento apresenta o trabalho desenvolvido com a finalidade de caracterizar os 

modelos electromagnético, mecânico e térmico de uma versão melhorada de um motor de indução 

esférico. 

Foi concebido um protótipo de madeira para testar o funcionamento de uma configuração de 

enrolamentos estatóricos de camada única em vez de dupla camada, como existia no protótipo 

anterior. O núcleo magnético foi feito a partir de chapas de ferro-silício sobrepostas até perfazerem 

uma espessura de 4 mm, incluindo os slots magnéticos. A nova configuração de enrolamentos foi 

validada e proporcionou um aumento do binário eletromagnético de aproximadamente 133% face à 

configuração anterior. 

Foram feitos ensaios elétricos em vazio e em carga do novo protótipo de forma a obter o seu circuito 

elétrico equivalente. O modelo elétrico resultante foi comparado com os dados experimentais obtidos 

do funcionamento do motor e verificou-se que o circuito equivalente representa bem o funcionamento 

do motor para uma gama de velocidades abrangente. 

Realizaram-se ensaios térmicos ao protótipo criado para avaliar a sua temperatura máxima de 

funcionamento, de forma a perceber se esta seria suportada pelo isolamento dos fios condutores. 

Foi concebido um desenho computacional para estrutura de encapsulamento do motor que satisfaça 

as necessidades estruturais do motor assim como de dissipação térmica. De seguida, foram 

realizadas simulações numéricas deste modelo, sendo que ambos os sistemas proporcionaram 

prognósticos favoráveis, prevendo-se uma tensão mecânica máxima de 20% da tensão de cedência, 

e uma temperatura máxima de funcionamento do motor esférico de aproximadamente 30 ºC para a 

estrutura proposta. 

Palavras-chave: 

Circuito elétrico equivalente; modelo electromagnético; modelo térmico; motor de indução; rotor 

esférico. 

  



iv 
 

  



v 
 

Abstract 

The current document presents the job developed for an improved version of a spherical induction 

motor, namely relating to its electromagnetic, mechanical and thermal systems. 

A wooden prototype was conceived to test the behavior of an optimized stator winding configuration 

based on single layer winding configuration instead of double, like what happened on the previous 

prototype. Both the iron core and magnetic slots were built out of magnetic steel sheets overlapped for 

a 4 mm total thickness. The new windings were validated and provided a 133% increase of 

electromagnetic torque generated comparing to the previous configuration. 

Electrical experiments of the engine under load and under no load were performed in order to obtain 

its electrical circuit parameters. The resulting electrical model was then compared to the experimental 

values obtained and it could be concluded that the results represented well the real behavior of the 

engine for a broad range of speeds. 

Thermal experiments were done with the prototype to determine its maximum temperature, to 

evaluate if they were below the supported value of the cooper wire insultation. 

A computational drawing of the engine encapsulation was created such that it satisfies its structural 

and thermal requirements. Then, a set of numerical simulations were performed, which resulted in a 

positive prediction on which the maximum mechanical strain would only be around 20% of the 

material’s yield strength, while the thermal simulations preview a maximum temperature of 

approximately 30 ºC for the designed model. 

Key-words: 

Electromagnetic model; equivalent circuit; induction machine; spherical rotor; thermal model. 
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1. Introdução 

1.1. Âmbito do trabalho e objetivos 

Este trabalho vem no seguimento de uma variedade de estudos que tem decorrido na universidade 

em causa em torno da construção, aplicação e otimização dos motores elétricos de rotor esférico. A 

ideia não é nova, nem a sua aplicação indústrial, porém, devido aos imensos obstáculos inerentes ao 

conceito e à globalização do motor de um eixo único, os motores esféricos nunca solidificaram uma 

posição bem definida no mercado sem ser em projetos de inovação. Na figura 1.1 é mostrado um 

motociclo protótipo concebido por uma marca de pneus. 

 

Figura 1.1 – Um motociclo protótipo como exemplo de utilização de motor elétrico esférico [1] 

O objetivo principal desta tese foi o de conceber um sistema de apoio mecânico e de dissipação 

térmica de um motor elétrico de rotor esférico, bifásico, inicialmente de enrolamentos sobrepostos e 

agora com enrolamentos dispostos em camada única. Esta configuração tinha sido anteriormente 

testada e aprovada conceptual e computacionalmente, sendo que a sua validação experimental como 

solução real estava ainda pendente de um sistema de trasmissão viável. 

Para além da criação do projeto que cubra as necessidades mecânicas e térmicas do motor, era 

preciso criar um protótipo simples que permitisse validar uma configuração de enrolamentos superior 

através da realização de diversos testes elétricos 
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1.2. Revisão de Literatura 

O estudo dos motores de rotor esférico voltou a ganhar destaque numa era em que se procuram 

soluções mais abrangentes para resolver problemas atuais de algumas áreas como engenharia 

biomédica [2]-[3], robótica [4] e indústria [5]-[11]. Devido aos avanços materiais e computacionais, 

tem sido possível conceber modelos experimentais que prometem avanços significativos em termos 

de agilidade, precisão e relação custo-qualidade face a sistemas eletromecânicos convencionais que 

permitam ter vários graus de liberdade. [12] 

Os tipos de motores esféricos existentes mais comuns são: constituídos por magnetos permanentes 

[11]-[14]; relutância variável [15]; e motores de indução [16]-[17]. O motor em causa neste trabalho 

insere-se na última categoria. Este tipo de motores pode ser formado por enrolamentos distribuídos 

formando uma camada suave onde o fluxo magnético do estator induza correntes no rotor, por 

conseguinte fluxo magnético no rotor, ou seja, binário. 

1.2.1. Motores de Indução Esféricos 

Os motores de indução esféricos empregam o mesmo conceito das máquinas clássicas de indução 

de um eixo. Na figura 1.2 está representada uma máquina de indução esférica por um rotor feito a 

partir de material condutor, e um estator constítuído por vários indutores com um e com dois graus de 

liberdade (GDL) [7]. 

 

Figura 1.2 - Motor de Indução esférico [16] 

Cada indutor de um GDL produz um campo magnético girante, em que, ao interagir com o material 

condutor constituinte do rotor, induz uma força tangencial, i.e. um binário. Esta força pode ser 

controlada com a direção e aimplitude da corrente do estator. As máquinas de indução necessitam de 

um sistema de controlo menos complexo para apliações motrizes. As máquinas de indução, ao invés 

das de magnetos permanentes e relutância variável, são mais apropriadas para aplicações motrizes 

do que de posição. 
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1.2.2. Motores de Indução do Tipo Casca 

Este trabalho baseia-se num conceito particular de motores de indução que é o do tipo casca com 

múltiplos GDL, inspirado nas articulações gleno-humerais do corpo humano, para reduzir a 

complexidade do motor face à típica configuração para motores esféricos de magnetos permanentes 

[11]-[14]. Este trabalho focou-se assim na conceção de um sistema de transmissão que pudesse ser 

aplicado a aplicações indústriais e outras de fins de mobilidade para pessoas com limitações ou 

deficiência motora. Devido à reduzida complexidade deste tipo de motor, este apresenta-se como 

uma solução com sistema de comando simples. Na figura 1.3 são apresentados 2 exemplos de 

aplicação do motor esférico do tipo casca para aplicações de mobilidade reduzida. 

 

Figura 1.3 – Aplicações do motor de indução esférico do tipo casca para cadeiras de rodas [22] 

As principais diferenças entre esta configuração e a de outros motores esféricos reside na 

distribuiçãodo tipo casca de dois enrolamentos bifásicos ortogonalmente dispostos e orientados 

azimutalmente, um rotor de duas camadas e um circuito magnético feito a partir de uma liga de 

materiais magnéticos compósitos do tipo macio. A orientação azimutal dos enrolamentos, que é 

perpendicular ao tipicamente usado em motores esféricos (orientação radial), cria um conjunto de 

enrolamentos cilindricos sendo que a sua configuração do tipo casca permite uma elevada amplitude 

de movimento. A figura 1.4 mostra esquemáticamente a configuração aqui descrita. 

A utilização de materiais compósitos magnéticos macios (CMM) em motores esféricos é importante 

devido às infindáveis orientações de fluxo magnético ocorrentes dentro do núcleo magnético. Devido 

a essas orientações diferentes, a criação de uma orientação única de laminação do material 

ferromagnético como acontece na maioria dos motores de um eixo único torna-se bastante 

complicada ou até mesmo impossível em termos práticos. Para uma revisão da importância da 

utilização de materiais CMM, ver [20]. 
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Figura 1.4 – Configuração esquemática do motor de indução esférico do tipo casca [20] 

Na figura 1.5 é apresentado o motor esférico de indução que foi concebido pelo autor deste trabalho e 

sobre o qual este trabalho se focou, que faz uso de madeira como material base do estator, chapas 

de ferro-silício para o núcleo magnético e condutores de cobre de 1,024 mm
2
 de secção para os 

enrolamentos. A validação analítica e numérica deste conceito de motor foi detalhadamente descrita 

em [20] e [21]. 

 

Figura 1.5 – Apresentação do protótipo concebido e usado ao longo do presente trabalho, com uma 
disposição de enrolamentos em camada única 
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As configurações do estator e do rotor já estavam previamente determinadas antes da realização 

deste trabalho, sendo a criação e teste mecânico e térmico do mesmo o âmbito principal deste 

trabalho. 

1.2.3. Dificuldades Inerentes aos Sistemas de Transmissão para Motores 

Esféricos 

Uma das principais razões pela qual os motores esféricos ainda não são utilizados em praticamente 

campo algum prende-se precisamente com às dificuldades inerentes ao sistema de transmissão 

deste tipo de motores. Neste contexto, apresenta-se de seguida uma breve explicação das principais 

limitações encontradas na transmissão direta de potência mecânica neste tipo de motores: 

1. Como o rotor é esférico, os próprios enrrolamentos também precisam de o ser, sendo que 

este tipo de enrrolamentos precisa de operar sobre o princípio de escorregamento e não de 

rolamento, portanto sujeito a perdas por atrito maiores – figura 1.6. Devido à pouca utilização 

dos enrrolamentos esféricos, o preço destes pode sair superior face aos convencionais; 

2. Por não ter um eixo bem definido, a transmissão de potência mecânica necessita de ser feita 

primeiramente pela superfície do rotor, e sendo este feito de uma casca de material condutor 

(metálico), o seu coeficiente de atrito é reduzido com a maioria dos pavimentos e a sua 

capacidade de absorção de choques é praticamente inexistente; 

3. A utilização de um revestimento do rotor que sirva de pneu é uma hipótese que melhora 

significativamente os problemas apresentados em 2, mas traz outras limitações em termos de 

eficiência e custo final do motor, nomeadamente aumenta as perdas de rolamento entre o 

rotor e os rolamentos esféricos devido à diminuição abrupta de dureza superficial do primeiro 

– figura 1.7. A introdução de um elemento não condutor entre o rotor e o estator faz aumentar 

o entre-ferro, contribuindo para a perda de eficácia e eficiência do mesmo. Outra limitação 

com este “pneu” prende-se com o seu desgaste e substituição. Para compensar a perda de 

espessura terá que existir um maior número de rolamentos e um determinado coeficiente de 

elasticidade para que o rotor não oscile ou vibre, nem roce no estator. Além disso, a 

substituição deste pneu exigiria o mergulhamento do rotor num tanque de polímero 

termoendurecível no estado líquido ou substituição do rotor por inteiro, sendo qualquer um 

dos cenários bastante custosos à realidade atual; 

4. Como o estator tem de cobrir grande parte da superfície esférica do rotor (180º para efeitos 

de transmissão eficaz de potência eletromagnética e o mais possível para efeitos de 

estabilidade e convergência do rotor dentro do estator), a dissipação do calor gerado pelos 

enrrolamentos do estator torna-se dificultada, exigindo uma construção mais dispendiosa do 

núcleo ferromagnético do estator que permita o escoamento de calor através de canais para 

circulação de ar ou líquido refrigerante (não condutor). Esta condicionante dificulta o projeto e 

naturalmente leva a um aumento de custo de produção; 

5. A resistência de rolamento entre o rotor e os rolamentos esféricos diminui com o aumento do 

tamanho dos rolamentos. Porém o espaço ocupado por estes ocupa espaço precioso para 
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que exista uma distribuição harmoniosa dos enrolamentos, que por mais pequenos que estes 

sejam, representam sempre um elemento perturbador; 

6. O contacto direto do rotor com o pavimento irá trazer pedras e sujidade para o estator, 

podendo danificar o verniz de isolamento dos enrrolamentos e diminuir o tempo de vida dos 

rolamentos. Sugere-se assim a utiização de um retentor côncavo vedante para diminuir este 

problema, apesar de aumentar o atrito de rolamento.  

 

Figura 1.6 – Diferença conceptual entre rolamento esférico e cilindrico, respetivamente 

 

Figura 1.7 – Diferença entre a superfície do rotor ser de acabamento metálico ou revestida a borracha 

Com a presença de tamanhas limitações inerentes à transmissão primária de potência mecânica, ou 

seja, transmissão direta, deixa antever a necessidade da utilização de uma transmissão secundária 

para fins industriais. Esta permite que haja uma separação física entre o rotor e o pavimento, 

permitindo assim utilizar a casca metálica condutora para o rotor e uma superfície mais aderente nas 

esferas constituintes da transmissão secundária. Por questões de convergência e simplicidade, o 

número ideal de esferas de transmissão por rotor seria de três. O aumento do número dos pontos de 
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contacto com o pavimento permitiria reduzir a pressão em cada um, por conseguinte a resistência de 

rolamento e também o desgaste de cada “pneu”. Porém, estas vantagens vêm a troco de um 

aumento de custo e volume ocupado elevados. 

1.3. Contribuições da presente tese 

Este trabalho visa fazer uma transição entre o estudo conceptual do motor de indução esférico e a 

sua concretização numa aplicação com fins práticos. Através da construção de um protótipo novo, 

conseguiu-se validar a superioridade de uma nova configuração de enrolamentos de camada única, 

em vez da configuração de duas camadas sobrepostas que já tinha sido construída e validada 

anteriormente. 

Realizaram-se diversos ensaios em vazio, em carga e com o rotor bloqueado de forma a poder obter 

os valores dos parâmetros concentrados característicos do circuito equivalente representativo do 

protótipo construído. Este circuito equivalente obtido provou ser representativo das condições reais 

de funcionamento para uma ampla gama de condições de funcionamento, próximas das condições 

nominais. Apesar do maior binário produzido pela presente configuração de enrolamentos face à 

anterior, percebeu-se que este continuou a ser insuficiente para permitir o funcionamento do motor 

em condições nominais de alimentação. Os dados obtidos dos ensaios feitos permite perceber as 

evoluções futuras a fazer aos enrolamentos de forma a se conseguir produzir um binário que permita 

a locomoção de uma qualquer aplicação laboratorial.  

Foi criado um modelo computacional para cumprir as necessidades mecânicas e térmicas de um 

sistema eletromagnético já pré-definido e, após a realização deste trabalho, validado. Os resultados 

favoráveis obtidos, provenientes simulações computacionais efetuadas para estudar o desempenho 

mecânico e térmico do modelo, trouxeram uma base de estudo sólida para desenvolvimentos futuros 

que se venha a fazer a este motor antes de o mesmo poder passar para a industria.  

O desenho feito para as alhetas proporciona uma base de trabalho para evoluções futuras, consoante 

a finalidade que se queira dar à aplicação em causa e as condições de funcionamento a que esta 

estiver sujeita. Com a realização de vários ensaios em vazio próximo das condições nominais de 

funcionamento, verificou-se que os enrolamentos chegam a um máximo de temperatura próximo dos 

90 ºC, que está consideravelmente abaixo do permitido pelo isolamento dos condutores mais 

comummente usados na industria. Estes resultados foram obtidos por um protótipo feito de madeira, 

que se comporta como isolante térmico, e desprovido de qualquer dissipador térmico. 

1.4. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos, conforme se descreve sinteticamente de 

seguida. 
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O capítulo 1 introduz o tema, fazendo o enquadramento dos motores de indução esféricos na 

sociedade e na industria atual. Descrevem-se os objetivos e apresenta-se o resumo de cada um dos 

capítulos da dissertação. 

No capítulo 2 são apresentadas ambas as configurações de enrolamentos que se vão estudar, da 

sua adaptação de superfície planar a esférica, e fala-se do projeto mecânico e térmico da estrutura 

concebida para incorporar o sistema eletromagnético já previamente aprovado. 

No capítulo 3 são descritos, de forma genérica, a metodologia utilizada para o cálculo de parâmetros 

elétricos e o cálculo de desempenho térmico das alhetas usadas na periferia do encapsulamento do 

motor. 

No capítulo 4 são apresentados os processos de prototipagem e de modelação computacional do 

protótipo criado, assim como os resultados dos ensaios computacionais realizados para conduzir o 

plano de ação e teste laboratorial. 

No capítulo 5 apresentam-se os principais reusltados experimentais obtidos ao longo deste trabalho, 

tanto a nível elétrico, magnético como térmico.  

No capítulo 6 apresentam-se as conclusões resultantes da realização deste trabalho, bem como 

sugestões para o trabalho futuro a realizar nesta área.  

Esta tese contém ainda os Anexos, onde se encontram desenhos 2D das estruturas projetadas para 

este motor de indução esférico e permitir a produção num trabalho futuro.  
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2. Projeto dos elementos do motor de indução esférico 

Neste capítulo serão apresentadas as diferentes configurações e justificações que levaram à 

elaboração dos vários elementos constituintes do projeto deste motor. Foram feitos testes numéricos 

e experimentais para validação dos modelos. 

A realização do presente trabalho foi precedida de um estudo comparativo entre várias configurações 

diferentes para os enrolamentos estatóricos do motor de indução esférico. A primeira topologia foi a 

da dupla camada de enrolamentos sobrepostos, detalhadamente abordada em [20], enquanto que as 

restantes topologias constam de uma camada única de enrolamentos, com diferentes disposições e 

orientações de forma a conseguirem produzir binário electromagnético, tendo sido apresentado em 

[21]. A motivação da nova configuração de enrolamentos de camada única prende-se com a 

descoberta de uma solução que permita maior eficiência e menor utilização de cobre. Qualquer uma 

das versões consta de um sistema bifásico com dois pares de polos por fase. 

2.1. Configuração dos enrolamentos de forma planar 

2.1.1. Enrolamentos dispostos em dupla camada 

A configuração de duas camadas de enrolamentos foi a primeira a ser estudada e testada 

extensivamente por outros alunos e pelos orientadores deste trabalho, nomeadamente [20], [21] e 

[22]. A figura 2.1 mostra a configuração conceptual desta geometria em forma planar, a qual tem sido 

usada numa fase inicial para a validação de diferentes configurações de enrolamentos. 

Como pode ser observado na figura 2.1, cada camada de enrolamentos proporciona um campo 

magnético pulsante unidirecional e proporcionado pela ação das duas fases que se encontram 

desfasadas de 90 graus elétricos. A junção das duas camadas de enrolamentos permite um grau de 

liberdade bidimensional ao rotor, paralelo ao plano em que o estator e rotor estão contidos.  

A disposição de duas camadas de enrolamentos sobrepostos apresenta algumas limitações que a 

tornam ineficiente, sendo as mais notáveis: a limitação inerente aos slots magnéticos, que só pode 

serem usados na camada de baixo; e o facto de necessitar de mais cobre que as configurações de 

camada única. No entanto, apresenta-se como sendo uma configuração relativamente simples de 

construir e implementar. 
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Figura 2.1 – Configuração planar do enrolamento estatórico do motor de indução tipo concha de dupla 
camada: a) desenho 3D e b) direção dos enrolamentos de cada fase em ambas as camadas [20] 

2.1.2. Enrolamentos dispostos em camada única 

Os focos da evolução do protótipo inicial foram o aumento do binário eletromagnético, a redução da 

quantidade de cobre usada e a diminuição da espessura desta camada. Estas melhorias foram 

obtidas através de uma alteração da configuração geométrica dos enrolamentos estatóricos, 

apresentadas em [21]. O resumo dos valores numéricos mais relevantes para comparação das duas 

configurações diferentes concebidas é apresentado na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Resultados das simulações numéricas de ambos os tipos de enrolamentos em configuração 
planar  

Grandeza 
Camada 

dupla 
Camada 

única 

Densidade de corrente média, 

〈Ji〉 [A/m
2
] 

1,23×10
6 

2,53×10
6 

Força total, FT [N] 0,192 0,260 

          
       

      - 35,4% 
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A configuração de enrolamentos selecionada, designada por configuração diamante, é apresentada 

conceptualmente na figura 2.2. A configuração em causa está concebida para ser bifásica com dois 

pares de polos, e sendo ela dispersa num plano apenas, permitindo uma redução de cobre de 50% 

uma vez que a espessura da camada dedicada aos enrolamentos passa de 10 para 5 mm.  

 

Figura 2.2 – Configuração planar da topologia escolhida para a disposição dos enrolamentos em camada 
única [21] e na forma esférica 

A simulação numérica deste modelo foi realizada considerando a espessura da camada de 

enrolamentos de 5 mm. No entanto, o protótipo de camada única concebido pelo autor deste trabalho 

acabou por deixar que esta espessura chegasse aproximadamente aos 10 mm devido à dificuldade 

de compactar os enrolamentos e distribuí-los por uma distribuição espacial esférica que ocupasse 

apenas 5 mm de altura. Estas são algumas das limitações práticas inerentes aos trabalhos 

experimentais que deixa antever ser um obstáculo a ser superado também no método futuro de 

produção deste modelo. 

2.1.3. Comparação entre ambas as configurações 

Como pode ser percebido após observação da Figura 2.2, a complexidade de implementação da 

configuração de enrolamentos em camada dupla é notoriamente maior, consequentemente levando a 

um aumento do custo de produção que na fase atual do projeto foi impossível prever se seria superior 

à poupança financeira que se conseguiria obter com redução do cobre usado para metade do inicial.  

A tabela 2.2 apresenta o resumo dos principais parâmetros geométricos e grandezas elétricas de 

ambos os protótipos. A tabela 2.3 sumariza os resultados mais importantes obtidos após simulação 

computacional. 
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Tabela 2.2 – Parâmetros da máquina de indução de rotor esférico e estator em concha 

Parâmetro / Grandeza 
Dupla 

camada 
Camada 

única 

Espessura do núcleo magnético 

do rotor,      (mm) 
5 5 

Raio do rotor,    (mm) 43 43 

Espessura do material condutor 
do rotor,    (mm) 

1.75 1.75 

Espessura de entre-ferro,     
(mm) 

[1-3]* [1-3]* 

Espessura dos enrolamentos do 
estator,    (mm) 

2×5 5 

Espessura do núcleo magnético 

do estator,      (mm) 
5** 3 

Densidade de corrente no 
estator, Js (A/m

2
) 

3×10
6
 3×10

6 

Frequência eléctrica, f (Hz) 50 50 

* - valor variável devido à construção artesanal do protótipo 

** - valor mínimo, pois o estator consta de uma semi-esfera magnética escavada a partir de uma base 

de uma geometria cilindrica. 

 

Tabela 2.3 – Resultados numéricos para camada única e dupla do motor de indução esférico [20] 

Grandeza Dupla camada Camada única 

Densidade de corrente induzida, Ji [A/m
2
] 1,82×10

6 
3,63×10

6
 

Densidade de fluxo magnético radial, Br [mT] 33,5 67,1 

Binário electromagnético, Tθ [Nm] 0,0334 0,0667 

Aumento de binário face a dupla camada - +99,7% 

 

Os resultados da tabela 2.3 mostram a superioridade da configuração da camada única e, como tal, 

provou ser justificação suficiente para se avançar com a construção do respetivo protótipo. Estes 

resultados deixavam antever que se consegue uma poupança de 50% de material, no caso de se 

querer restringir a uma potência fixa. 

2.2. Aplicação dos enrolamentos em geometria esférica 

Convertendo qualquer uma das configurações planares numa superfície semi-esférica, isto irá 

proporcionar ao rotor (então esférico) um campo girante pulsante que permite tracionar o veículo, ao 
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qual este motor esteja associado, em qualquer direção no plano ao qual o rotor é tangente, ou seja, o 

solo.  

A forma mais clara de se fazer a conversão da forma planar para esférica será posicionar os 

enrolamentos numa superfície planar e depois dobrá-los de forma a caberem e ficarem em contacto 

com uma forma semi-esférica, que seria o núcleo magnético. Ambas as configurações têm uma 

disposição de enrolamentos conceptualmente quadrada em modo planar, enquanto que a 

representação da área de uma superfície semi-esférica seria um círculo. O resultado da adaptação da 

configuração planar para esférica passa então inevitávelmente por uma perda das condições de 

simetria perfeita dos enrolamentos em qualquer das configurações. No entanto, o facto de o motor ser 

bifásico e o número de secções diferentes que compõem a disposição dos enrolamentos ser par, faz 

com que o efeito da aparente assimetria seja atenuado. 

2.2.1. Configuração tipo dupla camada 

A figura 2.3 mostra a adaptação da camada inferior de enrolamentos inferior da configuração de 

dupla camada à superfície semi-esférica do estator. A disposição de ambas as camadas da mesma 

configuração é mostrada na figura 2.4. 

 

Figura 2.3 – Disposição da camada de enrolamentos exterior no protótipo de camada dupla 
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Figura 2.4 – Disposição da camada de enrolamentos interior no protótipo de camada dupla 

Como pode ser observado na figura 2.4, os enrolamentos apresentam-se lineares na área efetiva de 

uma camada, e apresentam os pontos de curvatura num espaço não coberto pelo núcleo magnético 

do estator. Estes pontos de curvatura são apenas os pontos onde os enrolamentos se fecham e 

tipicamente não contribuem para a produção de binário electromagnético, sendo uma aplicação de 

cobre inconveniente mas necessária, e neste caso de expressão mais considerável que nos motores 

elétricos típicos. 

Também inerente à presente configuração de enrolamentos é a difícil integração de slots magnéticos 

e a comprometida eficácia dos mesmos, principalmente devido ao facto de a orientação dos slots de 

ambas as camadas precisarem ser ortogonais entre si e não paralelas. A camada mais afastada do 

rotor, consequentemente mais próxima do estator, apresenta um comprimento de entreferro 

considerável na ligação magnética slot-rotor; enquanto que a camada mais próxima do rotor 

apresenta um entreferro maior na ligação slot-estator.  

Quanto à integração para posterior processo de produção, esta fica difícil porque o campo girante é 

multidirecional, ao invés dos motores típicos que são unidirecionais, o que implica que não há uma 

direção preferencial para o alinhamento das eventuais chapas para constituição do núcleo magnético 

do estator, que leva à necessidade de utilização de um material ferromagnético compósito. Esta é 

uma consequência que poderá levar ao aumento do preço de produção deste tipo de motor e da 

complexidade do modo de produzir o mesmo. Devido às camadas de enrolamentos serem 

sobrepostas ortogonalmente, isto obriga a que os slots magnéticos da camada mais superficial sejam 

peças móveis, o que constituirá um ponto de fragilidade do motor. 
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2.2.2. Configuração de camada única 

Quanto à configuração de camada única, esta passa necessariamente por uma maior distorção 

mecânica para se adaptar a configuração de enrolamentos planar a uma configuração esférica. A 

figura 2.2 apresentada anteriormente contemplou uma configuração com apenas um par de polos. No 

entanto, devido à necessidade de haver um binário eletromagnético elevado a baixas velocidades, 

optou-se logo de início numa máquina com dois pares de polos. No entanto, esta decisão trouxe 

maiores obstáculos à concretização do protótipo devido ao menor espaço reservado à passagem dos 

enrolamentos, como pode ser percebido comparando a figura 2.4 com a figura 2.5. A figura 2.5 

mostra uma vista de perfil de um dos quadrantes da configuração esférica de enrolamentos de 

camada única com dois pares de polos.  

 

Figura 2.5 – Disposição esférica da configuração de enrolamentos de camada única 

Este foi então o modelo que serviu de base para o estudo efetuado ao longo deste trabalho, sendo 

que mais detalhes inerentes à construção deste projeto serão apresentados no capítulo 4. 

2.2.3. Modelo CAD 

Para se puder estudar o comportamento do protótipo através de simulações computacionais, foi 

construído o modelo do protótipo 3D através de ferramentas de desenho e foi testado através de 

ferramentas de elementos finitos. Começou-se pela criação do desenho dos elementos constituintes 

do sistema eletromagnético do motor, que são a parte fundamental do seu funcionamento sendo pois 

o primeiro sistema a ser validado e finalizado em termos conceptuais.  

Relativamente à distribuição do volume alocado a cada enrolamento, optou-se realizar uma 

distribuição equitativa do ângulo polar reservado a cada faixa de enrolamentos. Esta opção, apesar 
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de facilitar a construção do núcleo magnético, resulta numa grande discrepância entre a quantidade 

de cobre ativo na cava mais periférica para a cava mais interior, como se pode verificar na figura 2.5. 

A figura 2.6 mostra uma vista de corte do modelo eletromagnético construído em CAD, indicando não 

apenas as dimensões principais, mas também os seus elementos constitutivos mais importantes. O 

rotor manteve-se inalterado face à versão anteriormente desenhada para a configuração de camada 

dupla. 

 

Figura 2.6 – Vista de corte do sistema eletromagnético para a topologia de camada única e respetivas 
dimensões 

A figura 2.7 mostra uma vista extrudida dos componentes básicos constituintes do sistema 

eletromagnético concebido para o protótipo de camada única: o rotor; as camadas de enrolamentos 

estatóricos; e o núcleo ferro-magnético.  
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Figura 2.7 – Vista extrudida da modelação CAD do protótipo de camada única 

O rotor é o elemento cuja modelação computacional representa com maior grau de parecença daquilo 

que é o modelo real. O segundo elemento com maior grau de parecença entre a modelação 

computacional e a concretização real é a camada de ferro que, apesar de ter uma espessura e forma 

semelhantes ao que foi construído, a implementação real não apresenta espessuras, comprimentos e 

pontos de contacto tão perfeitos quanto o que se conseguiu construir para o protótipo computacional. 

Quando aos enrolamentos, esses são os elementos que apresentam maior discrepância entre o 

modelo computacional e o protótipo real. Isto deve-se a várias limitações práticas de construção que 

se passam a descrever:  

1) Os enrolamentos precisam de se fechar, logo existe uma grande quantidade de cobre para se 

encaixar nos espaços entre os quatro quadrantes que não estão presentes no modelo. Isto leva a que 

as faixas horizontais que efetivamente compõem os enrolamentos, sejam mais curtas no protótipo 

que no modelo; 

2) O preenchimento do compartimento reservado para os enrolamentos é impossível de ser 100% 

preenchido, como acontece com o modelo. Não só existe a necessidade inerente de haver espaços 

vazios entre os vários fios cilindricos do enrolamento, mas principalmente, a elasticidade e 

plasticidade dos enrolamentos não permite ter uma distribuição dos enrolamentos de forma quadrada. 

Para isto se verificar, seria preciso encapsular de alguma maneira os enrolamentos num material não 

magnético. A espessura deste material de compressão dos enrolamentos iria roubar área útil para 

preenchimento de cobre e iria aumentar o entreferro. 
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2.3. Projeto mecânico do motor 

A parte mecânica do motor foi brevemente abordada neste trabalho. Concebeu-se um modelo em 

SolidWorks cuja configuração tivesse em conta o facto de a camada de material ferromagnético 

(neste caso, o Somaloy) ter apenas 4 mm de espessura, e o restante maciço constituinte do estator 

seria de um outro material mais económico e fácil de maquinar e com maior resistência mecânica. 

Nesse intuito, a madeira serve em pleno, tendo sido o material escolhido para a realização do 

protótipo. No entanto, para além daqueles três requesitos essenciais, era ainda preciso considerar as 

propriedades térmicas desse material para que garanta a dissipação do calor produzido pelos 

enrolamentos. Esse é um requesito de considerável importância, sendo abordado em mais detalhe no 

sub-capítulo seguinte. 

2.3.1. Conceitos básicos 

O motor em estudo no presente trabalho é um modelo à escala de uma eventual aplicação para uma 

cadeira de rodas, apresentado em [22]. Essa aplicação real de maior dimensão foi projetada para 

suportar uma carga máxima de 140 kg, que perfaz aproximadamente 1400 N. Este peso iria ser 

suportado em condições normais pelo motor através de uma força de compressão. Sendo o motor em 

estudo um modelo à escala desta possível aplicação real, significa que a carga a que ele irá estar 

sujeito devia de ser também proporcionalmente inferior. Porém, por questões de segurança do 

projeto, considerou-se 1400 N como a força máxima aplicada ao protótipo de menor dimensão. 

De relembrar que para haver locomoção de qualquer veículo, tem de existir atrito suficiente entre as 

superfícies de contacto para não haver escorregamento. O coeficiente de atrito está intrinsecamente 

ligado com o coeficiente de atrito das superfícies (por sua vez dependente dos materiais das 

superfícies) e com a força normal aplicada sobre a superfície. As limitações do alumínio como 

material de contacto com o piso já foi abordada no capítulo introdutório. Por questões de 

simplicidade, para o projeto mecânico considerou-se que o motor iria operar num sistema de 

transmição direta, i.e. o binário de locomoção no solo iria ser transmitido diretamente pelo rotor do 

motor. Considerou-se também que a inclinação máxima que o motor iria ter que vencer seria de 20%, 

a qual corresponde a 11,5º. A representação do binário a produzir pelo motor está representado na 

figura 2.8. O cálculo da força tangencial resultante e do binário que teria que ser produzido pelo motor 

(de tamanho maior) para vencer a carga de 1400 N numa rampa de 20% de inclinação são definidos 

pelas equações 2.1 e 2.2. 

                   (2.1) 

                 (2.2) 

Em [22] deixa-se antever que o valor do binário necessário produzir para vencer a carga de 1400 N é 

suportado pelo motor à escala real. Porém, para o protótipo atual feito à escala, é de esperar que 
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este não consiga vencer tal carga, como se poderá constatar através dos resultados apresentados no 

capítulo 5. 

 

Figura 2.8 – Representação das forças e binário produzido para uma rampa com 20% de inclinação 

O diagrama do fluxo de forças é mostrado na figura 2.9, onde se deixa antever uma primeira 

revelação da configuração sugerida para a carcaça do motor. A carga iria transferir a sua força pela 

estrutura do sistema até ao motor, que por sua vez internamente iria transmitir a força pela carcaça 

do motor até aos rolamentos, o qual são o ponto de contacto mecânico entre o estator e o rotor. 

Porúltimo, este iria transmitir o acumular dessas forças para o ponto de contacto com o chão. Posto 

isto, todos os elementos principais por onde circula o fluxo de forças estão sujeitos a um esforço de 

compressão. No caso dos materiais metálicos, devido à sua propriedade isotrópica, este é o tipo de 

tensões melhor suportadas. Por outro lado, a madeira suporta melhor esforços de tração devido à sua 

essência altamente anisotrópica.  
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Figura 2.9 – Representação de forças existente entre o ponto de aplicação da carga e o solo 

2.3.2. Projeto da estrutura envolvente do motor 

Os componentes que englobam o sistema eletromagnético foram já apresentados anteriormente e 

não participam ativamente para satisfazer as necessidades mecânicas e térmicas da máquina, ainda 

que tenham uma participação residual. Como tal, concebeu-se uma estrutura que encapsulasse esse 

sistema fechado mas que não circunde totalmente o elemento que faz o ponto de contacto com o solo 

(o rotor esférico). 

A figura 2.10 mostra uma perspetiva geral da estrutura projetada que vai encapsular o estator, 

mostrando a mesma com figura de esquerda e sem tampa figura da direita, para melhor compreender 

o conceito da mesma. Relativamente à estrutura sem tampa, ela consiste numa estrutura em forma 

de taça, com cortes a separar cada um dos 4 quadrantes da máquina para se conseguir encaixar os 

enrolamentos do estator, e com alhetas paralelas ao plano da base para permitir uma maior 

dissipação de calor. As motivações térmicas serão mais aprofundadas no subcapítulo seguinte. 
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Figura 2.10 – Vista geral da estrutura projetada para a máquina: com tampa à esquerda; e sem tampa à 
direita 

A figura 2.11 presenta duas vistas de um plano de corte feito a 45º com um plano frontal para permitir 

mostrarem mais detalhe a localização e profundidade dos furos necessários à fixação. Os furos na 

parte de cima da estrutura são para fixar a tampa do motor, enquanto que os furos passantes da base 

são para fixar o motor à estrutura do veículo ao qual se pretende aplicar este motor. Os primeiros 

furos são pequenos pois a tampa não está sujeita a esforços consideráveis. Esta tem as seguintes 

funções: evitar que o rotor tombe em momentos que não há contacto com o chão; aumentar a 

resistência da estrutura pois esta passa de um perfil aberto para um perfil fechado; limpar e 

impermiabilizar o rotor através de uma anilha de borracha que iria ser colocada no topo da tampa e 

assim garantir o bom funcionamento do motor e aumentar a longevidade dos variados componentes 

constituintes do mesmo. 

Outro detalhe de extrema importância deixado antever pela figura 2.11 é a localização dos furos para 

a fixação dos rolamentos. As suas posições foram escolhidas para que fiquem contidas dentro de um 

raio menor que o da alheta mais inferior e assim poder haver uma transmissão das forças através do 

maciço do bloco de alumínio e não através das paredes da “taça” uma vez que estas paredes ficaram 

fragilizadas devido à inclusão de alhetas, que se vão manifestar como concentradores de tensões 

mecânicas. Os resultados das simulações mecânicas serão apresentados no capítulo 5. 

 

Figura 2.11 – Vista lateral da estrutura proposta num plano de corte passante pelo furos principais: 
sistema com tampa à esquerda; e vista dimétrica sem tampa à direita 
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Por último, as vistas lateral e de topo da estrutura do motor com tampa e sem cortes é apresentada 

na figura 2.12. A tampa tem apenas o diâmetro necessário para se conseguir aparafusar esta ao topo 

da estrutura principal e assim não prejudicar a dissipação térmica da alheta de cima. O diâmetro 

externo da estrutura base é constante ao longo da altura de toda a peça para que se consiga depois 

encaixar o motor dentro de um compartimento igualmente delimitado. Outra das motivações de ter um 

diâmetro externo constante é de facilitar a produção através de torneamento a partir de um varão 

maciço com 160 mm de diâmetro,  o qual seria a opção mais plausível de se considerar para a 

construção num trabalho futuro. No entanto, numa visão de produção à escala seria altamente 

aconselhado que esta peça fosse feita recorrendo-se à fundição de forma a minimizar o desperdício 

de material. 

 

Figura 2.12 – Estrutura do motor com tampa: vista lateral à esquerda; e vista de topo à direita 

Os desenhos técnicos da estrutura principal, da tampa e da junção dos dois, contendo as respetivas 

dimensões principais, são incluídos nos anexos 1, 2 e 3. 

Como material proposto para a estrutura que encapsula o sistema eletromagnético propõe-se a liga 

de alumínio 2014-T6, a qual concilia uma boa combinação de propriedades mecânicas e térmicas, 

além de ser uma liga tipicamente usada para aplicações construídas a partir de vasamento ou 

fundição. As propriedades mais importantes desta liga são apresentadas na tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Propriedades do alumínio 2014-T6, sugerido como material base da estrutura 

Propriedade Valor 

Módulo de Young [GPa] 72.4 

Densidade de massa [kg/m
3
] 2800 

Tensão de cedência [MPa] 415 

Tensão de rotura [MPa] 470 

Condutividade térmica [W/m·K] 155 

Calor específico [J/kg·K] 880 
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2.4. Projeto térmico do motor 

O comportamento térmico das máquinas elétricas mereceu sempre uma atenção especial por parte 

dos engenheiros electrotécnicos, pois estes sabem que um bom desempenho elétrico e magnético 

não é possível se as temperaturas de funcionamento não estiverem dentro de uma gama admissível. 

A potência elétrica em jogo num determinado sistema é diretamente proporcional à potência térmica 

gerada. A potência mecânica produzida por máquinas elétricas depende dos campos magnéticos 

induzidos, que por sua vez depende da corrente circulante nos enrolamentos, que, como se sabe 

devido ao efeito de Joule, gera uma potência térmica que varia quadraticamente com esta. 

A estrutura do motor, para além de servir o propósito mecânico, deve também cobrir a sua função 

térmica, a qual neste caso deve ser de máxima dissipação térmica da energia gerada pelos 

enrolamentos do estator e conduzidos através do núcleo magnético. Pretende-se portanto uma 

transmissão de calor radial, no sentido de dentro para fora. Para tal deverá garantir-se um contacto 

perfeito entre a superfície do núcleo magnético e da superficie interna da estrutura dissipadora, para 

evitar haver resistências de contacto devido a algum espaço de ar existente.  

Para maximizar então a entrega térmica para a envolvente exterior, deverá ser aumentada a área 

superficial para que a respetiva condição fronteira convectiva garanta a dissipação da energia térmica 

chegada a estas superfícies por condução. Esta dissipação pode ser traduzida pelo número de Biot, 

que é uma grandeza adimensional utilizada em estudos de transmissão de calor e representado pela 

equação 2.3. 

    
   

 
 (2.3) 

Em (2.3),    representa o comprimento característico, dado pelo quociente entre o volume do corpo e 

a área total de superfície,   representa o coeficiente de convecção, e   o coeficiente de 

condutividade térmica. Pretende-se conseguir manter que o número de Biot seja menor que a 

unidade para que se consiga garantir haver uma boa condutividade térmica da energia até à 

superfície externa. 

Posto isto, a solução a que habitualmente se recorre para sistemas que permutem com o ar 

atmosférico é de aumentar a área de permuta através de alhetas. Como apresentado nas figuras 

2.10, 2.11 e 2.12, a estrutura proposta apresenta uma superfície alhetada em cada quadrante, sendo 

que também se considerou uma parede de 5 mm, que se considera razoavelmente fina para não 

aumentar a resistência de condução em demasia e espessa suficiente para garantir uma resistência 

mecânica que suporte as forças e vibrações mecânicas a que as alhetas estão sujeitas. Estas foram 

as mesmas motivações que conduziram à espessura final de 3 mm escolhida para as alhetas. 

A orientação horizontal das alhetas, em vez de radial como seria intuitivo pensar-se num sistema de 

coordenadas esféricas, foi pensada de forma a receber uma circulação de ar também horizontal e 
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assim permitir que o ar escoa livremente e igualmente entre todos os espaços interstíciais. Estas 

condições maximizam assim o coeficiente de convecção médio aplicado às superfícies alhetadas. O 

comprimento não uniforme das alhetas foi motivado por uma preservação de um raio externo 

constante, como deixado antever no subcapítulo anterior, mas também justificado pelo facto de que a 

geração de calor não é homogeneamente ditribuída pelo varrimento do ângulo polar. Naturalmente 

que nos dois enrolamentos interiores haverá uma maior acumulação de calor, sendo que irão precisar 

de alhetas mais compridas para compensar essa situação. O enrolamento que passa pela cava 

inferior está a uma distância bastante grande da alheta inferior, mas por outro lado acaba por ter 

pouca geração de calor e acaba por haver dissipação pelo maciço da base que funciona como um 

poço térmico que entrega energia por condução à superfície do veículo onde o motor irá ser 

aparafusado. Posto isto, acredita-se que a configuração das alhetas está adequada para as 

condições de funcionamento do motor. 

Uma vez que este motor está concebido para propulsionar um veículo, significa que o motor poderá 

benefeciar de conveção forçada. Tipicamente, para estes casos, o espaço de ar deixado entre 

alhetas é da mesma ordem de grandeza da espessura das alhetas, sendo que se acabou por 

considerar um espaçamento de 4 mm. Estas dimensões estão contempladas nos desenhos 

disponibilizados em anexo. No entanto, como as velocidades de funcionamento do veículo irão ser 

considerávelmente baixas, os respetivos coeficientes de conveção resultantes aplicados à superfície 

externa também o irão ser. A variação do coeficiente de convecção com a velocidade de escoamento 

do ar circulante tem uma relação empírica proposta por vários autores, que é apresentada na figura 

2.13. 

 

Figura 2.13 – Vários estudos empíricos para a evolução do coeficiente de convecção em função da 
velocidade do ar [23] 

Quanto ao material escolhido, já foi apresentado anteriormente a escolha e as propriedades térmicas 

da da liga de alumínio 2014-T6 devido à boa combinação de propriedades mecânicas e térmicas, 
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além da compatibilidade com fundição a um custo reduzido. Porém, num trabalho futuro que se 

queira produzir esta estrutura, deverá ser feita uma nova análise do material base a usar. 

Como deixado antever pelas figuras 2.10, 2.11 e 2.12, foi criado um modelo CAD da estrutura de 

alumínio projetada para permitir a sua simulação mecânica e térmica a nível computacional, cujos 

resultados serão apresentados no capítulo 4. A malha usada para a simulação mecânica foi criada 

em SolidWorks e apresenta a configuração apresentada pelas figuras 2.14 e 2.15. Esta malha acabou 

por ter 19651 elementos e 36206 nós, resultando em cálculos computacionais menos intensos que 

permite serem executados por qualquer computador pessoal. 

 

Figura 2.14 – Vista da base (à esquerda) e de topo (à direita) da malha gerada para a simulação mecânica 
da estrutura projetada para o motor 

 

Figura 2.15 – Vista de lado da malha gerada para a simulação mecânica da estrutura projetada para o 
motor 
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A figura 2.16 apresenta a malha gerada num programa de elementos finitos para a versão inicial do 

protótipo de camada única com recurso à madeira como material base do estator. Esta malha ficou 

com 267637 elementos. 

 

Figura 2.16 – Malha da configuração inicial com madeira, com 267637 elementos 

A figura 2.17 mostra a malha gerada para a configuração do protótipo sem madeira e sem pregos. 

Esta malha ficou com 242571 elementos tetraédricos. 

 

Figura 2.17 – Malha da configuração do protótipo sem madeira e sem pregos, com 242571 elementos 

A figura 2.18 apresenta a malha gerada para a versão do protótipo sem madeira e com pregos, que 

resultou em 81231 elementos tetraédricos. 
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Figura 2.18 – Malha de geometria com pregos e sem madeira, com 81231 elementos 

A última malha a ser criada foi do modelo que contempla o núcleo magnético embutido na estrutura 

alhetada. Esta malha é mostrada na figura 2.19 e compreende um total de 172699 elementos 

tetraédricos. 

 

Figura 2.19 – Malha da geometria do motor embutida na estrutura alhetada, com 172699 elementos 
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3. Metodologia para cálculo de parâmetros 

característicos elétricos e térmicos 

Este terceiro capítulo apresenta o modelo físico do motor, assim como as equações que o 

caracterizam, e também o modelo numérico que foi usado para simular o seu comportamento 

magnético, eléctrico e térmico em várias condições de funcionamento. 

Sendo os ensaios feitos para um regime de funcionamento alternado sinosoidal, os parâmetros aqui 

apresentados serão, na sua maioria, referentes a valores eficazes dessas grandezas. Como tal, 

dispensa-se a utilização da menção de valor eficaz na variável que o define. Por exemplo, a corrente 

eficaz no circuito A representar-se-á simplesmente por    em vez de     . 

3.1. Esquema elétrico equivalente da máquina 

Este motor apresenta um sistema elétrico que pode ser representado pelo esquema equivalente do 

motor de indução clássico, apresentado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Esquema equivalente monoifásico do motor de indução 

Os vários parâmetros do motor foram obtidos através de três ensaios experimentais: ensaio em vazio; 

ensaio de rotor bloqueado; e ensaio em carga. As fórmulas usadas para calcular alguns parâmetros 

são apresentadas em seguida, enquanto que os resultados são apresentados no capítulo 5. 

3.1.1. Parâmetros obtidos com o ensaio em vazio 

O ensaio em vazio permite obter a reatância de magnetização. Esta é dada pelo quociente entre a 

potência reativa consumida e o quadrado da corrente circulante no estator, e concretizada pela 

equação 3.1, para cada fase. A média de ambas as fases é calculada simplesmente através de uma 

média aritmética ordinária. 

    
 

  
  (3.1) 
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 Os valores das potências aparente, ativa e reativa são dados pelas equações 3.2, 3.3 e 3.4, 

respetivamente. Cada fase é calculada à parte e no final somam-se as contribuições de cada uma 

delas para obter a potência total consumida pela máquina. 

         (3.2) 

               (3.3) 

              (3.4) 

Estas equações das potências foram usadas em todos os ensaios. 

3.1.2. Parâmetros obtidos com o ensaio de rotor bloqueado 

Com o ensaio em rotor bloqueado, um novo leque de parâmetros passa a poder ser obtido e, com 

isso, a total modelação da máquina fica feita. Para o cálculo desses parâmetros, e apenas para o 

ensaio em rotor bloqueado, considera-se por simplificação que a corrente do rotor é igual à corrente 

no estator, dado que o ramo de magnetização possui uma impedância muito superior ao transversal, 

concretizada através da equação (3.5). 

   ̅    ̅  (3.5) 

Os parâmetros adicionais que podem ser calculados são a resistência transversal, a resistência do 

rotor e a reatância transversal. Estas são calculadas através das equações 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9. A 

potências de Joule no estator é obtida através da equações 3.10. 

    
    

  
  (3.6) 

          (3.7) 

    
    

  
     (3.8) 

          (3.9) 

           
  (3.10) 

Aquando do ensaio em carga, o escorregamento é obtido usando a equação 3.11, que por sua vez 

está dependente da equação 3.12 para se definir a velocidade de sincronismo. Todas as velocidades 

em jogo estão em rpm. 

   
    

  
 (3.11) 

    
    

   
 (3.12) 
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O número de pares de polos, representado por    , é quatro para ambos os protótipos da máquina 

em estudo neste trabalho. A frequência de alimentação,  , é a da rede e tem o valor de 50 Hz. 

3.2. Desempenho térmico das alhetas 

Neste subcapítulo serão apresentadas as principais equações características do comportamento 

térmico de superfícies alhetadas como componente potenciador da dissipação de calor de uma fonte 

quente para o exterior. 

 

Figura 3.2 – Ilustração do balanço do fluxo de calor por uma unidade de volume 

A figura 3.2 mostra uma ilustração do balanço de trocas térmicas a considerar a um elemento 

infinitésimal de volume. O  comportamento presente neste balanço é descrito pela equação 3.13, que 

pode ser analisando da outra direção da superfície tem de respeitar o termo difusivo representado 

pela equação 3.14. 

                 (3.13) 

        
  

  
 (3.14) 

A equação 3.15 apresenta o calor incremental infinitésimal que ocorre no elemento de volume em 

estudo, enquanto que a equação 3.16 apresenta o termo convectivo. 

          
   
  

       
  

  
  

 

  
(  

  

  
)   (3.15) 

             (    ) (3.16) 

Substituindo a equação governante pelos termos apresentados, fica-se com a equação 3.17, que 

após reorganização das variáveis mateméticas se pode reescrever da forma apresentada pela 

equação 3.18. 
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(  

  

  
)   

   
  

(    )    (3.17) 

 
   

   
 (

 

  

   
  
)
  

  
 (

 

  

 

 

   
  
) (    )    (3.18) 

Assumindo condução unidirecional em regime estacionário numa superfície prolongada com 

condutividade constante ( ) e área transversal constante (  ) com geração de energia ( ̇   ) e 

radiação (       ) despresáveis, a equação da alheta fica na forma ilustrada pela equação 3.19. 

 
   

   
 
  

   
(    )    (3.19) 

A equação anterior, considerando    (      ) e fazendo uma simples mudança de variável 

      , pode ser rescrita pela equação 3.20. 

 
   

   
       (3.20) 

A figura 3.3 mostra as condições fronteira da alheta nas suas base e extremidade. 

 

Figura 3.3 – Condições fronteira da alheta e perfil de distribuição de temperatura ao longo do seu 
comprimento [25] 

Na base da alheta (   ) a condição de fronteira da alheta é dada pela nulidade da variável auxiliar 

usada, representada pela equação 3.21, enquanto que na extremidade da alheta (   ) existe uma 

condição de fronteira convectiva que é dada pela equação 3.22. 
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  ( )          (3.21) 

        |      ( ) (3.22) 

A taxa de transmissão de calor na alheta é sintetizada de forma integral pela equação 3.23. 

        
  

  
|
   

 ∫   ( )   
  

 (3.23) 

A eficiência da alheta é um parâmetro de considerável importância pois permite perceber qual o perfil 

de alheta que conduz à utilização ótima de recursos sem prejudicar o propósito de transmissão de 

calor para o meio envolvente. Esta eficiência é dada pela equação 3.24. 

    
  

      
 

  

     
 (3.24) 

A equação anterior permite tirar conclusões interessantes face ao desempenho das alhetas. Como 

podia ser intuitivamente deduzido, a eficiência é diretamente proporcional ao calor a transmitir, i.e. a 

alheta “justifica-se” mais quanto maior o calor a dissipar. Por outro lado, a alheta deixa de justificar 

quanto maior for o coeficiente de convecção, a diferença entre a temperatura da base da alheta e do 

ambiente externo, que estão intrinsecamente ligadas, e/ou a área superficial total da alheta.  

O modelo sugerido pelo autor deste trabalho, apresentado no capítulo anterior, possui um perfil de 

alheta que à primeira vista deixa antever ser do tipo circular retangular. No entanto, devido ao facto 

de existir uma interrupção da sua continuidade periférica de 2 cm a cada 90º, significa que já não 

existe uma transmissão térmica unidirecional apenas, i.e. do centro para a periferia. As extremidades 

destes quadrantes anelares terão uma condição fronteira convectiva, logo, o que existe é um misto 

entre o perfil circular retangular e o perfil retangular reto. Estes dois tipos de perfis são apresentados 

na figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Perfis de alhetas idênticos ao presente no modelo proposto: a) alheta circular rectangular; b) 
alheta rectangular reta 



33 
 

Para o tipo de alheta circular retangular, as principais dimensões geométricas são dadas pelas 

equações 3.25, 3.26 e 3.27, enquanto que a respetiva eficiência é dada pela equação 3.28. 

      (   
    

 ) (3.25) 

        (   ) (3.26) 

    (  
    

 )  (3.27) 

      
  (   )  (    )    (   )  (    )

  (   )  (    )    (   )  (    )
 (3.28) 

Em que: 

    
(     )

(       )
 (3.29) 

O perfil retangular reto é caracterizado por um conjunto de equações mais simples, cujas mesmas 

são dadas entre as equações 3.30 e 3.32. 

         (3.30) 

      (   ) (3.31) 

    
       
   

 (3.32) 

De salientar que em ambos os casos, está contemplada a correção a fazer devido à transmissão de 

calor efetuada pela extremidade da alheta, que é dado pela inclusão do parâmetro    em vez do 

comprimento típico da alheta. Esta consideração torna-se válida quando se tem    . Nestas 

condições, o calor tansferido pela extremidade da alheta é dado pela equação 3.33. 

        ( )    (    ) ( ) (3.33) 

Quanto à forma e tamanho do perfil, esta foi definida tendo em conta o material que se pretendia usar 

(apresentado na tabela 2.4) e o desempenho comparativo de vários tipos de perfis. A figura 3.5 

mostra as curvas da eficiência para vários comprimentos de alheta em proporção ao raio da base, 

enquanto que a figura 3.6 mostra a eficiência de vários perfis comummente usados na industria. Com 

base nestas figuras, e tendo em conta que o custo de produção da alheta aumenta com a 

complexidade da mesma, o perfil pode-se considerar validado. 
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Figura 3.5 – Eficiência de alheta para vários fatores de forma na configuração circular retangular [24] 

 

Figura 3.6 – Eficiência de vários tipos de perfis de alhetas 

Outro parâmetro de interesse na caracterização do comportamento térmico das alhetas é a obtenção 

da sua resistência térmica equivalente, para posterior representação do sistema térmico num sistema 

eletrico unifilar equivalente, que é habitualmente mais facilmente compreendido pelos engenheiros 

eletrotécnicos. A resistência térmica de uma alheta é dado pela equação geral definida em 3.34. 

      
  

  
 

 

     
 (3.34) 
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O que existe no caso do modelo em estudo, e na esmagadora maioria dos casos, não é apenas uma 

alheta mas sim um conjunto de alhetas distribuídos pela superfície fronteira com o exterior. Posto isto, 

existe a necessidade de atualizar os valores da área total de transmissão de calor, a taxa total de 

transmissão de calor, a eficiência geral da superfície e respetiva resistência térmica final. Estas 

correções são apresentadas respetivamente pelas equações 3.35, 3.36, 3.37 e 3.38. 

            (3.35) 

                           
  
    

 (3.36) 

      
    

  
(    ) (3.37) 

      
  
  
 

 

     
 (3.38) 

Em que    representa o número total de alhetas,    representa a restante área de base primária 

exposta, desconsiderando as alhetas. 

A ilustração final da transmissão de calor pela alheta e pela restante superfície de base exposta, e o 

respetivo circuito eletrico equivalente, é dado pela figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Fluxo de calor na superfície alhetada (esquerda) e circuito elétrico equivalente (direita) [25] 
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4. Prototipagem e resultados experimentais 

Este capítulo apresenta o processo de prototipagem, quais os obstáculos e limitações enfrentados e 

qual o resultado final. Apresenta também os posteriores resultados experimentais obtidos com o 

protótipo construído. 

4.1. Construção do protótipo de camada única 

Os materiais usados na construção do protótipo de camada única foram a madeira e ferro-silício. O 

rotor é o mesmo que o usado no protótipo de camada dupla. A madeira foi usada como material base 

de construção, pela facilidade com que a mesma é trabalhada para chegar à forma final pretendida e 

pelo seu baixo custo. Como a madeira é um material de baixa condutividade magnética, foi preciso 

adicionar várias camadas de chapa de ferro-silício, que neste caso tinham 0,4 mm de espessura, 

para fazer a camada de revestimento do bloco de madeira e assim fazer de núcleo magnético. As 

mesmas chapas foram usadas também para a construção dos slots magnéticos, que assim 

aumentam a conservação das linhas de campo magnético, e ainda têm a função de separar os vários 

enrolamentos presentes. A camada de cama do núcleo magnético tem 7 chapas, que perfazem 

aproximadamente 3 mm de espessura, enquanto que os slots magnéticos têm entre 5 a 6 chapas, 

consoante o espaço disponível.  

A figura 4.1 apresenta uma vista de perfil de um dos quadrantes mostrando os enrolamentos e 

respetiva fixação, assim como as chapas magnéticas a compor o nucleo magnético e os slots. Pode-

se ainda observar a necessidade de fazer um corte em ambas as faces que fazem fronteira com os 

quadrantes vizinhos, de modo a conseguir caber as curvas e respetiva sobreposição dos 

enrolamentos das fases de cada quadrante. 

 

Figura 4.1 – Vista da disposição dos enrolamentos no espaço delimintado pelos slots magnéticos num 
dos quadrantes do protótipo construído 

Devido à complexidade de construção do protótipo, à independência dos campos de indução 

magnética produzidos e à falta de solução para o cabimento dos rolamentos, optou-se por construir 
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apenas 2 dos 4 quadrantes que compõem o plano único de enrolamentos desta configuração. 

Acredita-se, porém, que esta decisão comprometa a conservação das linhas do campo de indução 

magnética, resultando eventualmente num menor binário produzido, mesmo estando a focar numa 

direção apenas para produção de binário. No final, resultou num protótipo com muito pouco ferro e 

grandes entreferros. 

A figura 4.2 mostra a vista do protótipo de camada única, sem o rotor. Todos os blocos de madeira 

pussuem um “carril” que permite ajustar a sua posição para a frente e para trás, e assim afinar a 

proximidade do rotor aos enrolamentos. Esta afinação revelou-se bastante difícil, pois a proximidade 

aos enrolamentos de baixo e de cima deve ser homogénea e o rotor deve estar sempre apoiado 

pelos 4 rolamentos de forma a existir estabilidade na rotação, situação que nem sempre se verificou 

nos diversos ensaios em carga feitos, apresentados no capítulo seguinte. 

 

Figura 4.2 – Vista de topo do protótipo de camada única, com apenas dois quadrantes de enrolamentos e 
sem rotor inserido 

A figura 4.3 mostra o protótipo com o rotor colocado. Nesta imagem dá para perceber a proximidade 

do slot magnético de cima ao rotor. Com um olhar cuidado, observa-se também a linha que define o 

plano de colagem das duas semi esferas que compõem o rotor. Esta união não é perfeita e apresenta 

uma ligeira depressão, que faz com que o rotor ressalte cada  vez que esta zona passe por algum 

dos rolamentos. 
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Figura 4.3 – Vista de topo do protótipo de camada única com o rotor inserido 

4.1.1. Protótipo com alhetas filiformes e aumento de arejamento 

O modelo desenhado pelo autor deste trabalho não é de recriação fácil nem adaptação passível de 

ser feita ao protótipo de madeira inicialmente construído. O maior obstáculo face à primeira 

constatação prende-se com o tempo levado a produzir tal montagem com o rigor pretendido para que 

haja contacto perfeito entre toda a parte externa do nucleo magnético e a superfície interna da 

carcaça dissipadora térmica de alumínio. Quanto à segunda situação, esta prende-se com o facto de 

a estrutura do núcleo magnético ter sido feita a partir de chapas de ferro-silício e, como tal, leva a que 

leva a uma dependência de uma estrutura base para que estas se mantenham coesas e na posição 

pretendida. Esta estrutura base é feita a partir de madeira, que é um material com reduzida 

condutividade térmica (4 ordens de grandeza abaixo da do alumínio). Estas limitações impossibilitam 

a realização de um ensaio experimental para testar o comportamento térmico da máquina com núcleo 

magnético em exposição direta para o meio envolvente.  

Uma vez que era importante perceber a influência que as alhetas poderiam ter na capacidade de 

baixar a temperatura de funcionamento da máquina (deixado antever por simulação computacional), 

foram feitas algumas alterações num dos quadrantes de madeira de forma de forma a aproximar este 

à configuração desenhada e testada computacionalmente, cuja apresentação é feita no subcapítulo a 

jusante. Recorreu-se ao uso de pregos de aço para representar as alhetas filiformes, e efetuaram-se 

vários furos passantes na madeira de forma a aumentar o coeficiente global de transferência de calor 

associado à superficie externa das chapas magnéticas e assim aproximar essa respetiva condição 

fronteira a uma de convecção natural. A distribuição dos furos realizados na superfície de madeira e 

dos pontos de inserção dos pregos é apresentada na figura 4.4. Nesta figura é também possível ver a 
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massa térmica usada para diminur a resistência térmica de contacto entre os pregos e as chapas de 

ferro-silício. Esta massa é típicamente usada em dissipadores térmicos de computadores e possui 

uma condutividade térmica de 11 W/m·k [27], que é da mesma ordem de grandeza da condutividade 

térmica das chapas de ferro-silício, 28 W/m·k [28], e tendo em conta o aumento da área de contacto, 

esta diferença entre condutividades não se irá manifestar como elemento estrangulador da 

transmissão de calor através dos pregos. 

 

Figura 4.4 – Vista da superfície interna do protótipo onde assentam as chapas magnéticas do estator, 
mostrando a superfície dos pregos tangentes a estas (à esquerda) e a massa térmica aplicada nestas 

superfícies (à direita) 

A figura 4.5 mostra a parte externa do quadrante de madeira modificado de modo a aumentar a 

dissipação térmica do calor gerado.A densidade dos furos passantes parece reduzida vista da parte 

externa, mas após nova inspeção da figura 4.4 percebe-se que esta não podia ser aumentada sem 

comprometer a integridade estrutural da madeira devido ao comportamento mecânico anisotrópico 

desta. Para permitir uma condição de fronteira convectiva na maioria da superfície externa do prego, 

foram abertos os furos a um diâmetro de 10 mm até aproximadamente 5 mm do fim, permitindo assim 

que o prego ficasse bem fixo. 

De salientar que a camada inferior do núcleo magnético não teve nenhum prego aplicado devido à 

fragilidade da madeira nessa zona e ao reduzido impacto esperado para a contribuição do 

abaixamento da temperatura do enrolamento associado à área diminuta dessa respetiva camada. 
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Figura 4.5 – Vista da superfície externa do protótipo de madeira com pregos e furos passantes feitos para 
maximizar a dissipação térmica 

4.1.2. Ligação elétrica dos enrolamentos 

A ligação entre os enrolamentos podia ser realizada de várias maneiras. A ligação usada foi a que é 

mostrada na figura 4.4 que, após alguns testes, foi a que apresentou maior campo B produzido, logo 

maior binário eletromagnético. Esta ligação consiste em ligar os enrolamentos em série, de forma a 

obter-se a seguinte ordem: +A1 +B1 -A1 –B1 +A2 +B2 –A2 –B2. Os sinais representam o sentido da 

corrente e o sufixo numérico apresenta o respetivo par de polos. Esta configuração permite que 

ambas as fases tenham a mesma resistência de enrolamentos e assim conseguir proporcionar uma 

excitação o mais simétrica possível entre os dois enrolamentos. 

 

Figura 4.6 – Ligação dos enrolamentos do protótipo de camada única 
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4.2. Resultados experimentais 

O presente trabalho focou-se nos ensaios experimentais realizados para validar o modelo do motor 

de indução esférico recorrendo à configuração de camada única. Os ensaios feitos com a camada 

dupla foram feitos anteriormente a este trabalho e serão também referenciados para permitir a 

posterior comparação.  

Todos os ensaios realizados com o protótipo do motor de indução esférico foram feitos usando uma 

alimentação bifásica, obtida através de um autotransformador e atenuada por reóstatos adicionados 

em série ao circuito de cada fase de modo a equilibrá-las. Destaque para o facto que na disposição 

de camada única os ensaios foram realizados usando apenas dois dos quatro quadrantes existentes 

nesta configuração. 

4.2.1. Análise do campo de indução magnética 

Os primeiros resultados experimentais que se mostram são referentes ao campo de indução 

magnética,  , presente no entreferro. A figura 4.7 mostra os resultados do campo   para a 

configuração de camada dupla, enquanto que a figura 4.8 é referente à camada única. Como se pode 

observar, a configuração de camada única apresenta um maior fluxo magnético, tanto médio como 

máximo, para o mesmo valor de corrente nominal. Neste caso o valor medido das correntes foi de 1,2 

A para a corrente na fase A e 1,0 A para a fase B. 

 

Figura 4.7 – Amplitude do fluxo magnético ao longo do varrimento tangencial do estator para   =2x10
6
 

A/m
2
 na configuração de camada dupla de enrolamentos: a traço cheio é o modelo analítico e as curvas 

dos pontos representam três ensaios experimentais [20]. 
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Figura 4.8 – Amplitude do fluxo magnético, em mT, ao longo do varrimento tangencial do estator na 
configuração de camada única. 

Em termos qualitativos, pode ser apreciada uma diferença considerável na localização dos picos de 

campo induzido, isto porque a distribuição espacial dos enrolamentos é consideravelmente diferente 

entre ambas as configurações. O objetivo principal desta comparação seria validar a superioridade da 

configuração de camada única para avançar com a realização dos restantes ensaios, que se 

apresentam de seguida. 

4.2.2. Ensaio em vazio 

Quando não é aplicada nenhuma carga externa ao rotor, diz-se que o motor está em vazio. Esta 

consideração não significa que o rotor rode livremente pois os rolamentos apresentam um atrito 

considerável e a inércia do rotor é significativa face ao tamanho da máquina e binário produzido, 

resultando na necessidade de uma corrente acima da nominal para que se consiga por o rotor em 

andamento. 

Resistências dos enrolamentos e dos reostatos 

Antes de qualquer ensaio realizado, teve que se proceder à medição do valor da resistência dos 

enrolamentos e dos reostatos externos adicionados ao circuito de cada fase para melhor afinação das 

mesmas.  

Os enrolamentos do circuito A apresentaram uma resistência de 2 Ω enquanto que os do circuito B de 

2,5 Ω. Esta pequena diferença atende-se possivelmente ao facto de o circuito B ter algumas espiras a 

mais e o seu percurso percorrer um caminho ligeiramente mais longo.  

Este valor de resistência dos condutores é dentro do esperado e portanto de valor reduzido para ser 

suportado por uma alimentação típica de baixa tensão. Houve assim a necessidade de utilizar um 
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auto-transformador para alimentar o circuito e também de se adicionarem resistências externas 

variáveis a cada circuito através de reostatos. A resistência adicional do circuito A foi definida para 

10,7 Ω enquanto que a do circuito B fixou-se em 18,1 Ω. Estas resistências externas permitiram 

também atenuar as diferenças entre as tensões de alimentação de ambos os circuitos, que eram 

bastante distintas, e assim obter maior simetria de alimentação à entrada do motor. 

A tabela 4.1 apresenta os valores das tensões e correntes medidas no ensaio em vazio. 

Tabela 4.1 – Grandezas consideradas para o ensaio em vazio 

Parâmetro Circuito A Circuito B Média 

Tensão do circuito do 

estator,    [V] 
27,0 39,4 33.2 

Corrente no estator,    [A] 1,98 2,07 2.03 

Ângulo de fase,   [°] 29,7 32,0 30.9 

Com os dados mencionados na tabela 4.1 foi possível calcular-se os valores das potências 

consumidas e por fim calcular o valor da reatância de magnetização de cada circuito e o respetivo 

valor médio para caracterizar o protótipo de camada única. Estes valores são apresentados na tabela 

4.2, tendo os cálculos sido apresentados no capítulo da metodologia. 

Tabela 4.2 – Valores da potência e da reatância de magnetização obtidos com o ensaio em vazio 

 

 

4.2.3. Ensaio com rotor bloqueado 

O ensaio com rotor bloqueado foi realizado com o intuito de obter o valor das resistências que 

caracterizam o circuito simplificado da máquina de indução. Isto é possível devido ao facto de o rotor 

parado tem escorregamento de valor unitário, o que se traduz numa queda de tensão nula no rotor, 

ou seja, corrente nula no ramo longitudinal do esquema equivalente da máquina de indução. 

Parâmetro Circuito A Circuito B Total/Média 

Potência aparente,   [VA] 53,5 81,6 135,1 

Potência ativa,   [W] 46,4 69,1 115,6 

Potência reativa,   [var] 26,5 43,3 69,8 

Reatância de magnetização, 

   [Ω] 
6,76 10,10 8,43 
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Ensaio usando a configuração de camada única 

Os valores das tensões e correntes injetadas no circuito para a experiência de rotor bloqueado são 

apresentados na tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Grandezas medidas para o ensaio de rotor bloqueado 

Parâmetro Circuito A Circuito B Média 

Tensão diretamente no 

estator,     [V] 
3,56 4,31 3.94 

Corrente no estator,     [A] 1,59 1,76 1.68 

Ângulo de fase,   [°] 25,7 30,6 28.2 

Com estes valores da tabela 4.3 foi possível obter os resultados mais relevantes deste ensaio que 

são condensados na tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Resultados obtidos com o ensaio de rotor bloqueado 

Parâmetro Circuito A Circuito B Total / Média 

Potência aparente,   [VA] 5,66 7,59 13,25 

Potência ativa,   [W] 5,10 6,53 11,63 

Potência reativa,   [var] 2,46 3,86 6,32 

Potência de Joule no reostato, 

        [W] 
27,1 56,1 83.2 

Potência de Joule no estator, 

     [W] 
5,06 7,74 12.8 

Corrente de magnetização,     

[A] 0,42 0,51 0,47 

Ângulo da corrente de 

magnetização,     [°] -90 -90 -90 

Corrente no rotor,     [A] 1,46 1,56 1,51 

Ângulo da corrente do rotor, 

    [°] -10,6 -14,2 -12,4 

Resistência transversal,   [Ω] 2,40 2,67 2.54 

Resistência do rotor,   [Ω] 0,40 0,17 0,29 

Reatância transversal,   [Ω] 1,16 1,58 1,37 
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Neste ponto, é possível então definir o circuito equivalente do protótipo da máquina de indução 

esférica (apresentado na figura 3.1) através dos seguintes parâmetros médios da máquina: 

    = 2,54 Ω 

   = 0,29 Ω 

   = 1,37 Ω 

   = 8,43 Ω 

Estes foram os valores principais usados para fazer o ensaio em carga, que se apresenta de seguida. 

4.2.4. Ensaio em carga 

O ensaio em carga é um ensaio importante para perceber verdadeiramente o comportamento do 

motor em condições de funcionamento usuais. O protótipo aqui em estudo foi inicialmente alvo deste 

tipo de teste, alimentando o estator a uma corrente constante e fixada na corrente nominal. Porém, a 

velocidade atingida, de 112 rpm, ficou aquem do esperado  para caracterizar justamente o varrimento 

total de velocidades de funcionamento deste motor (até 750 rpm). A figura 4.9 mostra alguns 

instantes deste ensaio. Esta foi também a forma empírica usada para estimar a velocidade de 

funcionamento, ou seja, contaram-se o número de voltas que o rotor deu e dividiu-se pelo respetivo 

período temporal. 

 

Figura 4.9 – Instantes capturados do video gravado para o rotor em movimento 

Devido ao facto de o motor em causa produzir um valor de binário reduzido em comparação com os 

de fricção dos rolamentos, para valores de corrente próximos da nominal, não foi possível testá-lo 
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individualmente para velocidades de funcionamento típicas (próximas das do sincronismo). Como tal, 

foi necessário recorrer ao auxilio de um motor de indução externo, mecânicamente acoplado ao 

protótipo em estudo, de forma a poder impor a velocidade pretendida e estudar assim o 

comportamento do motor num espectro de velocidades representativo.  

A influência do motor assistente pode ser qualitativamente expressada pela figura 4.10. Nesta, 

percebe-se conceptualmente os contributos do binário produzidos tanto do motor auxiliar (    ) como 

do motor esférico (    ), que conjuntamente permitem suprir a carga imposta (  ). 

Este ensaio foi apenas realizado para o protótipo de camada única. Este tipo de ensaios pode ser 

feito de duas maneiras: a tensão constante ou a corrente constante. O primeiro é o tipo de ensaio 

mais comum e o que permite obter as curvas típicas características do comportamento das máquinas 

de indução. No caso do presente protótipo, o problema prende-se com o momento                                                                                                                                                                                

de arranque, que para o valor nominal da tensão obriga a uma corrente mais elevada que aquela 

permitida pelos enrolamentos. 

 

Figura 4.10 – Demonstração da participação do motor assistente para binários de carga elevados 

A figura 4.11 mostra a forma como o motor assistente foi acoplado ao protótipo de camada única de 

forma a se proceder a esta experiência. O acoplamento mecânico do motor assistente teve que ser 

bem fixo para garantir a segurança do ensaio, uma vez que este começa a trepidar para velocidades 

acima de 40% de escorregamento devido à saliência existente na união entre ambas as semiesferas 

constituintes do rotor.  

Devido ao facto de o rotor esférico ter um diâmetro superior ao da roda de contacto, existe 

consequentemente uma desmultiplicação da velocidade produzida pelo motor assistente. O quociente 
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entre o valor da velocidade do protótipo e do motor assistivo é de 0,65, enquanto que o quociente dos 

respectivos binários é o inverso deste valor, ou seja, 1,53.  

A figura 4.12 mostra uma vista geral da montagem completa da experiência em causa neste 

subcapítulo.  

 

Figura 4.11 – Acomplamento mecânico do motor assistente com o protótipo de camada única 

 

Figura 4.12 – Vista geral da montagem da experiência com o motor assistente: 1 – motor assistente; 2 – 
protótipo de camada dupla; 3 – auto-transformador; 4 – caixa de ligações; 5 – inversor; 6 – reóstatos. 
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Para melhor perceber as ligações feitas, foi feito o esquema da figura 4.13. O protótipo, que consiste 

num motor bifásico, tem uma das fases alimentada por uma tensão composta, enquanto que a outra 

fase é alimentada por uma fase simples. A representação fasorial de ambas as tensões de 

alimentação, V1 e V2, é apresentada pela figura 4.14. Para compensar a diferença de amplitude de 

ambas as tensões de alimentação, recorreu-se ao uso de reostatos. 

 

Figura 4.13 – Esquema de ligações da montagem feita para o ensaio com o motor assistente 

 

 

Figura 4.14 – Diagrama fasorial das tensões de alimentação do protótipo 

Ensaio a tensão constante 

O ensaio feito a tensão constante foi realizado para velocidades acima do ponto de binário máximo, 

que são os pontos de funcionamento estável do motor. Este ensaio foi feito para duas velocidades de 

rotação, 700 e 725 rpm. A velocidade de sincronismo, explicada adiante, situa-se nos 750 rpm, ponto 

esse onde o binário e, consequentemente, a potência mecânica produzidas são nulos. 

A tabela 4.5 sumaria os principais resultados obtidos com este ensaio. As principais equações 

governantes de cada parâmetro são apresentadas seguidamente. 
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Tabela 4.5 – Resultados do ensaio do protótipo de camada única alimentado a tensão constante e 
auxiliado por motor assistente 

Parâmetros 700 rpm 725 rpm 

Escorregamento,   0,067 0,033 

Tensão no estator,    [V] 10,29 10,35 

Módulo da corrente de 
magnetização,  |  | [A] 

1,22 1,23 

Ângulo da corrente de 

magnetização,     [°] 
-90 -90 

Módulo da impedância 

transversal,  |  | [A] 
6,70 10,95 

Ângulo da impedância 
transversal,     [°] 

11,79 -80,69 

Módulo da corrente no rotor, 

 |  | [A] 
1,54 0,94 

Ângulo da corrente no rotor, 
    [°] 

-11,79 -7,18 

Binário,   [Nm] 0,2588 0,1958 

Potência mecânica,      [W] 18,97 14,86 

Potência de Joule,    [W] 20,28 14,95 

Eficiência,   48% 50% 

Curvas resultantes do desempenho do motor 

De seguida apresentam-se alguns gráficos de interesse na típica análise de motores mde indução. 

Estes consistem nos da variação da potência, do binário, da corrente do estator e da eficiência, todos 

em função da velocidade de rotação, e estão representados pelas figuras 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, 

respetivamente. Todos estes gráficos foram obtidos através de um varrimento do escorregamento de 

0 a 100%, e tendo em conta os parâmetros característicos da máquina que foram calculados através 

dos ensaios anteriores. Recapitula-se de seguida os parametros usados: 

    = 2,54 Ω 

   = 0,29 Ω 

   = 1,37 Ω 

   = 8,43 Ω 

   = 1,90 A 

   = 11,0 V 

    = 4 

   = 750 rpm 



50 
 

 

Figura 4.15 – Curva da potência mecânica produzida em função da velocidade de rotação para U 
constante 

A curva da potência mecânica apresenta um padrão comum para este tipo de motores, apresentando 

um valor de pico próximo do ponto de binário máximo. No entanto, quantitativamente costuma haver 

menor discrepância entre o binário de arranque e o binário máximo. 

A curva da corrente do estator apresenta uma constância do seu valor máximo aquando do arranque 

do motor bastante superior que o típico para motores de indução, que costuma ter um 

comportamento mais de pico, apesar do valor em módulo ser o mesmo (entre 3-5 vezes a corrente 

nominal). Acredita-se que a constância da corrente próxima do valor máximo em aceleração após o 

repouso apresentado por este protótipo seja, não só, devido à contribuição da inércia do estator (essa 

existente em qualquer motor elétrico e grande responsável pelo pico da corrente de arranque), mas 

também ao atrito existente nos pequenos rolamentos esféricos usados neste protótipo que funcionam 

à base do escorregamento em vez de rolamento, como é costume acontecer em rolamentos comuns 

cilindricos (daí o seu nome). 
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Figura 4.16 – Curva do binário produzido em função da velocidade de rotação para U constante 

 

Figura 4.17 – Curva da corrente debitada pelo estator em função da velocidade de rotação para U 
constante 

O comportamento da corrente do estator e o pouco binário produzido evidenciam a impossibilidade 

de se concretizar um ensaio deste motor à tensão nominal devido ao elevado tempo de permanência 

da corrente em valores acima do permitido pelos enrolamentos. O ensaio a corrente constante, 

mostrado no supcapítulo seguinte, mostrou-se de cariz relevante para o estudo deste protótipo. 

Quanto à previsão do comportamento da eficiência do motor, esse é típico, tanto qualitativamente 

quanto quantitativamente, e portanto não mereceu comentário nenhum adicional. 
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Figura 4.18 – Curva da eficiência em função da velocidade de rotação para U constante 

Estes resultados não são necessariamente desfavoráveis para a aplicação que se pretendia ter deste 

motor inicialmente, que é de acionamento de uma cadeira de rodas, que naturalmente trabalha a 

baixa velocidade, e em que o que se valoriza é o binário e manobrabilidade elevados (este último 

conseguido intrinsecamente pelo grau de liberdade planar dado pelo motor esférico). Porém, o valor 

absoluto do binário obtido deixa muito a desejar, impossibilitando a propulsão de qualquer tipo de 

carga para além da inerentemente aplicada pela inércia do rotor e atrito dos rolamentos.  

Acredita-se que com um conjunto de rolamentos mais eficientes e uma melhor cobertura magnética 

do estator ajudarão a proporcionar uma maior eficiência da máquina a partir do qual se poderão 

efectuar testes mais prolongados e abrangendo um maior intervalo de velocidades de rotação, 

contribuindo para um aproximar das curvas características do desempenho do motor para as 

típicamente existentes em motores de indução. 

Ensaio a corrente constante 

No caso do protótipo do motor de indução esférico, os ensaios a tensão constante apenas permitem 

obter valores para pontos de funcionamento estáveis, ou seja, entre o ponto de binário máximo e a 

velocidade de sincronismo. Para se obterem dados experimentais no regime de arranque até à 

velocidade normal de funcionamento, fizeram-se ensaios com o motor assistente alimentando o 

protótipo a corrente constante. 

A tabela 4.6 mostra os resultados mais importantes obtidos para os ensaios feitos com corrente 

constante para 5 valores diferentes de escorregamento. As equações governantes já foram 

apresentadas no capítulo anterior. 
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Tabela 4.6 – Resultados do ensaio do protótipo de camada única alimentado a corrente constante e 
auxiliado por motor assistente 

Parâmetros 0 rpm 230 rpm 345 rpm 460 rpm 600 rpm 

Escorregamento,   1 0,69 0,54 0,39 0,20 

Módulo da tensão no 

estator, |  | [V] 
4,11 4,33 4,39 5,32 6,21 

Ângulo da tensão no 

estator,     [°] 
0 0 0 0 0 

Módulo da corrente de 

magnetização,  |  | [A] 
0,49 0,51 0,52 0,63 0,74 

Ângulo da corrente de 

magnetização,     [°] 
-90 -90 -90 -90 -90 

Módulo da corrente no 

estator,  |  | [A] 
1,90 1,90 1,89 1,81 1,82 

Ângulo da corrente no 

estator,     [°] 
-28,71 -30,89 -30,42 -26,65 -30,35 

Módulo da corrente no 

rotor,  |  | [A] 
1,72 1,69 1,69 1,63 1,58 

Ângulo da corrente no 

rotor,     [°] 
-14,33 -15,82 -15,02 -6,37 -6,68 

Binário,   [Nm] 0,0216 0,0303 0,0387 0,0500 0,0918 

Potência mecânica,      
[W] 

0 0,73 1,40 2,41 5,77 

Potência de Joule,    

[W] 
13,70 13,36 12,93 14,76 13,76 

Eficiência,   0 5% 10% 14% 30% 

A curva da potência mecânica produzida em função da velocidade de rotação é mostrada na figura 

4.19, a curva do binário é mostrada na figura 4.20, enquanto que a figura 4.21 contempla a curva da 

eficiência. Em todas elas existe um seguimento muito próximo da curva do modelo numérico com os 

dados experimentais. O perfil das curvas também apresenta um comportamento qualitativo dentro do 

esperado para motores de indução. Em termos quantitativos, os valores de pico atingidos, nas três 

grandezas comparáveis de um tipo de ensaio para o outro, são bastante idênticos.  
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Figura 4.19 – Curva da potência mecânica produzida em função da velocidade de rotação para I 
constante 

 

Figura 4.20 – Curva do binário produzido em função da velocidade de rotação para I constante 

As curvas da eficiência são em tudo iguais, como seria de esperar, pois só se está a analisar para a 

sua relação com a velocidade de rotação e para qualquer velocidade de rotação proporcionam-se 

condições elétricas iguais, independentemente da forma como forem alimentados os enrolamentos do 

estator. 
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Figura 4.21 – Curva da eficiência em função da velocidade de rotação para I constante 

Comparação entre ambos os protótipos 

Nesta secção apresentam-se alguns gráficos comparativos entre os dois protótipos testados ao longo 

deste trabalho (as configurações com camada única e com camada dupla), e elaboração de 

respetivos comentários. Nestes casos, todos os gráficos são apresentados em função do 

escorregamento no seu sentido decrescente, que se torna equivalente a uma variação crescente em 

ordem à velocidade de rotação pois o escorregamento é inversamente proporcional a esta. 

A figura 4.22 apresenta a comparação das curvas do binário para as mesmas condições de 

funcionamento, em corrente nominal. Observa-se que o protótipo novo (a versão com camada única 

de enrolamentos) apresenta um aumento de aproximadamente 133% do binário produzido. Resultado 

este alinhado com o esperado após os ensaios computacionais. 
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Figura 4.22 – Comparação do binário em função do escorregamento para os protótipos de camada única 
e camada dupla 

A figura 4.23 apresenta as curvas da potência mecânica produzida pela máquina. Aqui a diferença 

não é tão expressiva em termos absolutos, naturalmente porque o protótipo com configuração de 

camada dupla apresenta uma velocidade de sincronismo que é o dobro da de camada única (1500 

vs. 750 rpm, respetivamete). De facto, a configuração do protótipo de camada única assume o 

comportamento elétrico de um motor com 4 pares de polos. Não obstante destas diferenças, existe 

também uma diferença qualitativa significativa, sendo que a configuração de camada única apresenta 

um comportamento mais próximo dos típicos para motores de indução, ou seja, com um pico de 

binário próximo da velocidade de sincronismo, ponto esse quase coincidente com o de binário 

máximo..  

Ambos os valores de potência mecânica exibem uma variância considerável devido à gama de 

velocidades a que foi feito o ensaio e ao valor elevado das perdas mecânicas comparativamente ao 

binário e potência produzidos. 

 

Figura 4.23 – Comparação da potência mecânica em função do escorregamento para os protótipos de 
camada única e camada dupla 

A figura 4.24 apresenta a evolução da eficiência e aqui é notória uma discrepância tanto qualitativa 

como quantitativa dos comportamentos de ambas as configurações de enrolamentos. A curva típica 

da eficiência em função da velocidade dos motores de indução tem um comportamento análogo à da 

potência produzida, sendo exponencialmente crescente até quase ao seu valor máximo (que ocorre a 

um nível de escorregamento reduzido), sendo depois abruptamente decrescente até 0 aquando da 

velocidade de sincronismo. Ora, nos protótipos em causa, esse comportamento só se poderá prever 

existir na configuração de camada dupla, ainda assim sendo esta uma previsão pouco fiável devido à 

forma como os ensaios foram conduzidos. Destaque negativo para a curva da eficiência da 
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configuração de camada única, que apresenta um valor máximo bastante reduzido e a uma 

velocidade de rotação também ela considerávelmente baixa. 

 

Figura 4.24 – Comparação da eficiência em função do escorregamento para os protótipos de camada 
única e camada dupla 

4.2.5. Ensaio térmico em regime estacionário 

Foram feitos ensaios térmicos do protótipo em rotor bloqueado com uma corrente de 1,7 A (próximo 

da corrente nominal, 2,0 A) para se perceber se a temperatura de funcionamento se situa num valor 

admissível e perceber a diferença de temperaturas entre diferentes pontos do motor. Para tal, foram 

usados quatro termopares que permitem captação de dados em formato digital. Foram feitos dois 

ensaios, um com os sensores localizados entre os enrolamentos e os slots magnéticos, e outro com 

os sensores inseridos no meio dos enrolamentos. A segunda localização é aquela onde existem as 

temperaturas mais altas da máquina. Todos os ensaios térmicos foram realizados com uma 

temperatura ambiente de 25 ºC, ou 298 K. 

A figura 4.25 mostra a disposição considerada para a localização dos sensores do tipo termopar 

utilizados para efetuar os variados ensaios térmicos.Em cada ensaio, os termopares foram inseridos 

ou entre os enrolamentos e o slot magnético acima do respetivo enrolamento, ou dentro dos próprios 

enrolamentos de forma a ficar 100% cobertos pelos condutores e assim estar em harmonia com a 

temperatura destes. A primeira localização permite perceber a temperatura resultante que irá ser 

imposta ao núcleo magnético, enquanto que a segunda localização permite perceber se a 

temperatura de funcionamento está abaixo da suportada pelo isolamento dos condutores. 
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Figura 4.25 – Localização dos termopares nos enrolamentos inseridos no estator 

Ensaio térmico do protótipo sem alhetas 

A evolução da temperatura de ambos os termopares colocados entre os enrolamentos e os slots é 

apresentada na figura 4.26. O tempo total que a máquina esteve em funcionamento foi de 

aproximadamente 60 minutos, sendo que os termopares número 4 e 5 foram os que atingiram as 

temperaturas mais altas, de sensivelmente 78 ºC. A localização mais interna destes dois respetivos 

enrolamentos leva a uma menor capacidade de dissipação térmica. 

A amostra temporal prolongada captada pelas sondas permite perceber também o comportamento do 

arrefecimento aquando do desligar da máquina. Tanto no aquecimento como no arrefecimento, dá 

para apreciar um comportamento logaritmico típico que caracteriza os sistemas térmicos lineares em 

resposta a um estímulo do tipo degrau. 

 

Figura 4.26 – Evolução da temperatura para os sensores entre os enrolamentos e os slots magnéticos, 
para o protótipo sem alhetas 
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A figura 4.27 mostra os resultados do mesmo ensaio mas com os termopares colocados dentro dos 

enrolamentos para se obter uma previsão da temperatura máxima de funcionamento. Ao contrário do 

que se passou no caso anterior, aqui existe uma diferença mais significativa, tanto em temperaturas 

máximas atingidas, como na constante de tempo característica das curvas logarítmicas de cada 

sensor. O atraso na resposta ao degrau dos sensores 4 e 6 evidencia que uma das fases foi ajustada 

mais tarde. Quanto às temperaturas máximas atingidas, estas situaram-se em redor de 84 ºC, que 

ainda é uma temperatura relativamente segura de ser perpetuada em regime estacionário. Destaque 

para o termopar nº 5 que atingiu uma temperatura inferior aos outros termopares por razões que não 

conseguiram ser apuradas.  

 

Figura 4.27 – Evolução da temperatura para os sensores colocados dentro dos enrolamentos para o 
protótipo não alhetado 

Ensaio térmico do protótipo com alhetas filiformes 

A versão alhetada do protótipo, com recurso a pregos como alhetas filiformes, foi testada com as 

mesmas condições que a versão original, i.e. foi feito um ensaio em vazio com corrente circulante no 

estator de 1,7 A, próxima do valor nominal. 

Para este ensaio, foram inseridos os termopares no mesmo sitio dentro dos enrolamentos que tinha 

sido colocado no ensaio anterior, que é o ponto mais quente dos enrolamentos. O resultado dessa 

evolução térmica é apresentado na figura 4.28, e um gráfico comparativo entre a evolução de 

temperatura em 2 termopares em ambas as experiências, com e sem pregos, é apresentado na figura 

4.29. Em primeira apreciação, não existe uma diferença significativa. Porém, através da figura 4.29 é 

possível observar uma ligeira diminuição da temperatura máxima atingida nos sensores 4 e 6, o que 

evidencia haver uma fração da potência calorífica gerada que acaba sendo dissipada pelos pelos 

pregos e pelo ar que agora circula pelos buracos feitos no bloco de madeira. 
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Figura 4.28 – Evolução da temperatura para o protótipo com pregos e com os sensores inseridos dentro 
dos enrolamentos 

 

Figura 4.29 – Comparação direta entre a evolução da temperatura dos termopares 4 e 6 para as 
configurações com e sem pregos 

Neste ensaio, para além da medição de temperaturas dentro do motor, também se fez uma medição 

de temperaturas em três pontos distintos de dois pregos de cada uma das três camadas para 

confirmar que havia de facto energia a escoar por estas alhetas filiformes. A figura 4.30 mostra os 

três pontos considerados para medição de temperatura e os dois pregos considerados por cada 

camada. Os resultados dessa medição estão sintetizados na tabela 4.7. 
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Figura 4.30 – a) Ilustração dos três pontos de medição de temperatura ao longo dos pregos; e 
identificação dos pregos analisados em cada camada 

Tabela 4.7 – Medição de temperatura ao longo de vários pregos nas três camadas 

Prego / camada 
Temperatura 

Ponto 1 [ºC] 

Temperatura 

Ponto 2 [ºC] 

Temperatura 

Ponto 3 [ºC] 

Prego 1 / camada de cima 32,6 36,0 43,0 

Prego 2 / camada de cima 37,0 38,2 43,1 

Prego 1 / camada central 36,8 45,0 51,1 

Prego 2 / camada central 34,1 35,0 42,5 

Prego 1 / camada de baixo 34,1 35,1 51,5 

Prego 2 / camada de baixo 35,7 37,2 44,2 

Conclusão dos resultados térmicos 

O intuito era perceber a ordem de grandeza das temperaturas atingidas e não propriamente o valor 

preciso de temperatura, uma vez que os materiais usados no protótipo não são iguais aos usados 

numa versão de produção (que teriam maior condutividade térmica) e as condições de funcionamento 

também serão diferentes (o motor favorecerá de convecção forçada com o movimento do veículo em 

vez de convecção natural). Estas duas diferenças fazem com que as temperaturas obtidas neste 

ensaio sejam conservadoras. 

O ensaio com alhetas filiformes foi pouco conclusivo uma vez que as condições que se pretendiam 

simular, de um protótipo similar à estrutura de alumínio projetada, são praticamente impossíveis de se 

replicar com uma base de madeira e com um núcleo magnético constituído por chapas magnéticas 

independentes, ou seja, sem coesão estrutural. No entanto, verificou-se uma parca redução de 

temperatura com o protótipo alhetado. A concretização de um protótipo que cumpra também a 

finalidade termica para além da mecânica, terá que ficar para trabalho futuro, juntamente com um 

conjunto de ensaios térmicos mais exaustivos em termos de varrimento de correntes no estator. 
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A conclusão que se retira é que o valor da temperatura atingida é relativamente baixo face ao 

permitido por maior parte dos isolamentos dos fios de cobre usados nos enrolamentos, no entanto 

para se poder obter mais binário eletromagnético será essencial garantir maior dissipação térmica de 

modo a receber maior corrente circulante nos enrolamentos. 
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5. Ensaios computacionais e respetivas comparações 

5.1. Análise mecânica 

Para a análise mecânica foi feito um ensaio de compressão que simulasse o rebatimento da força 

exercida pelo rotor nos rolamentos, que consequentemente irão ser transmitidas para a estrutura 

projetada para o estator. As forças consideradas foram as máximas que se considera que o motor 

teria que suportar, ou seja, 350 N por rolamento aplicados na direção normal à base da estrutura, que 

somando os 4 rolamentos perfaz os 1400 N de carga máxima. A distribuição das forças aplicadas nos 

rolamentos é mostrada na figura 5.1, enquanto que a condição fronteira aplicada na base da 

estrutura, neste caso de encastramento, é mostrada pela figura 5.2. 

 

Figura 5.1 – Representação dos pontos de aplicação de força no ensaio mecânico feito à estrutura do 
estator 

 

 

Figura 5.2 – Condição de encastramento aplicada à base da estrutura 
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Os resultados do ensaio computacional de compressão são mostrados pela figura 5.3 através da 

distribuição das tensões de von Mises. Como seria de esperar, a quase totalidade da estrutura está 

“em repouso”, sendo que apenas existe uma tensão ligeira nos pontos de aplicação das forças, ou 

seja, na localização dos furos onde os rolamentos são enroscados. A tensão média nessas zonas é 

representada pela cor verde, portanto conclui-se que a tensão superficial desses pontos seja em 

torno dos 40 MPa. Da mesma maneira, prevê-se que a tensão máxima acusada, 88,1 MPa, exista 

nos elementos imediatamente abaixo da superfície dos furos, próximo das arestas onde os furos 

acabam, onde existirá maior concentração de tensões devido ao seu pequeno raio de curvatura. 

Ainda assim, esta tensão máxima continua a ser 21,2% da tensão de cedência (apresentada na 

tabela 2.4), portanto em termos mecânicos a estrutura está com um coeficiente de segurança 

relativamente elevado. 

 

Figura 5.3 – Distribuição das tensões de von Mises para ensaio de compressão aplicado nos pontos de 
fixação dos 4 rolamentos 

Numa primeira análise, poder-se-à prever que as paredes alhetadas da estrutura não têm muita 

capacidade de suportar esforços mecânicos com apenas 5 mm de espessura de parede e tendo em 

conta que a zona intersticial entre cada par de alhetas funciona como um concentrador de tensões. 

Esta intuição é acertada. Porém, como explicado no capítulo 2, o fluxo de forças é feito entre a 

localização dos rolamentos e o maciço que está abaixo destes, e não pelas paredes alhetadas. 

Devido aos factos de esta estrutura alhetada não ter sido construída e da difícil medição de tensão 

que iria ocorrer dentro do material sem recurso a ensaios destrutivos, a comparação dos resultados 

computacionais com os experimentais não foi possível ser feita. 
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5.2. Análise térmica 

Para a análise térmica computacional recorreu-se a um programa de elementos finitos, que permite 

simular a máquina apenas em regime estacionário e sem condições fronteira que impliquem 

movimento de alguma das partes. A geometria foi importada do modelo desenhado em software de 

modelação e depois construida a malha. As malhas de cada modelo já tinham sido apresentadas no 

capítulo 2.  

Todas as simulações térmicas feitas tiveram em consideração uma temperatura ambiente de 293 K, 

uma potência gerada no cobre de 9,0 W, que é resultado da potência de Joule do estator para uma 

corrente nominal de 1,9 A e resistência média dos enrolamentos de 2,5 Ω, e uma potência gerada no 

rotor de 0.8579 W, que advém de uma potência de Joule para uma corrente no rotor de 1,72 A e uma 

resistência do rotor de 0,29 Ω. 

Foi necessário conhecer certas propriedades dos materiais em causa para se poder introduzir no 

programa de elementos finitos. Estas propriedades são apresentadas na tabela 5.1. As propriedades 

consideradas para o ferro são as da liga Somaloy® 1000 5P [18], enquanto que para a madeira 

consideraram-se as do pinho [26]. 

Um parâmetro altamente determinante e igualmente difícil de determinar ou estipular é o coeficiente 

de convecção considerado para as superfícies externas que estão sujeitas às condições de 

convecção natural. Em todos os casos teve que se assumir este valor e as variações de um ensaio 

para o outro serão sempre justificadas. 

Como se esperava que a gama de temperaturas presentes em regime estacionário e para condições 

nominais de funcionamento fossem abaixo dos 150 °C (temperatura limite do isolamento do cobre), 

resolveu desprezar-se a participação das trocas térmicas por meio de radiação. Esta decisão foi 

suportada pelos seguintes factos: a radiação emitida variar com a temperatura à quarta (    
 ); a 

superfície do cobre isolado e do alumínio polido apresentarem uma baixa emissividade; e o fator de 

forma entre os enrolamentos e a superfície do estator ser unitário, o que reduz o meio radiativo a um 

sistema com apenas duas superfícies pouco participantes e com pequena diferença térmica. 

Tabela 5.1 – Principais propriedades térmicas consideradas nos ensaios computacionais térmicos para 
os materiais presentes no protótipo. 

Material 
Condutividade térmica, 

  [W/m·k] 

Calor específico, 
   [J/kg·K] 

Densidade, 
  [kg/m

3
] 

Alumínio 155 880 2800 

Cobre 400 385 8960 

Ferro 26,0 440 7400 

Madeira 0,20 2500 700 
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5.2.1. Simulação térmica do protótipo com estrutura de madeira 

A figura 5.4 mostra a distribuição de temperatura do modelo considerando que o estator está 

embutido no bloco de madeira. Neste ensaio considerou-se um coeficiente de convecção de 6 

W/m
2
·K nas superfícies externas do protótipo, que corresponde a um valor de convecção natural 

conservador, segundo se pode constar pela figura 2.13. No final, pode-se reparar que a temperatura 

máxima atingida pontualmente é de 84 ºC e haverá de ser num ponto interno, dentro dos 

enrolamentos. O bloco de madeira  apresenta uma temperatura média de 35 ºC, sendo que tem uma 

zona superior nos quadrantes ativos que chega aos 50 ºC. 

 

Figura 5.4 – Distribuição de temperatura para o ensaio térmico feito considerando o protótipo com 
madeira 

Comparação com resultados experimentais 

Comparando os resultados da simulação computacional com os dados obtidos pelos termopares nos 

ensaios experimentais, consegue-se verificar que as temperaturas máximas existentes, situadas 

dentro dos enrolamentos, são bastante idênticas, situando-se na casa dos 80 ºC. Quanto à 

temperatura existente na madeira em si, essa não foi possível ser medida pois iria requerer uma 

câmara termográfica, além de que a comparação iria ser em vão pois a forma do bloco de madeira 

construído é bastante diferente daquele concebido e simulado computacionalmente. 

5.2.2. Simulação térmica do protótipo sem estrutura de madeira 

A figura 5.5 mostra os resultados da simulação computacional térmica feita desconsiderando a base 

de madeira e, portanto, deixando o núcleo magnético diretamente em troca com o meio exterior. 

Neste caso, como seria de esperar que a temperatura da superfície em troca com a envolvente 

tivesse uma temperatura consideravelmente superior aquela que a madeira tinha no ensaio anterior, 

resultará num coeficiente de convecção natural maior devido à produção de maiores gradientes 

térmicos na camada de ar em contacto com a superfície, e também num aumento da potência 

dissipada diretamente proporcional a este gradiente de temperatura, como mostra a equação 3.32. 
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Relembrado que a radiação emitida varia com a temperatura à quarta, e que o ferro tem um 

coeficiente de emissividade consideravelmente superior ao da madeira, decidiu-se considerar para 

este ensaio um coeficiente de convecção de 10 W/m
2
·K, que já incluiria um aumento participativo 

radiativo. Os resultados obtidos com este ensaio foram consistentes com o que seria previsível, ou 

seja, houve uma redução de aproximadamente 10 ºC da temperatura máxima atingida. A intuição 

vem do facto de a remoção do bloco de madeira, que funciona como isolante, permitirá uma troca 

térmica de melhor qualidade com a envolvente. Estes foram os resultados que validaram o intuito de 

se testar uma versão do protótipo com alhetas filiformes, onde se recorreram a pregos para cumprir 

tal efeito. 

 

Figura 5.5 – Distribuição da temperatura de funcionamento para o ensaio da máquina sem madeira 

Esta montagem do protótipo sem madeira foi impossível ser recriado e testado experimentalmente, 

portanto não há comparação que possa ser feita entre simulação computacional e ensaio 

experimental. No entanto, a principal razão da realização deste ensaio computacional foi validação 

para continuar a aprofundar outras configurações alhetadas, como o caso da com recurso a alhetas 

filiformes, cuja simulação computacional é apresentada de seguida. 

5.2.3. Simulação térmica do protótipo sem estrutura de madeira e com 

alhetas filiformes 

O ensaio térmico do protótipo sem madeira e com alhetas filiformes foi realizado com duas condições 

de fronteira diferentes devido à grande incerteza inerente aos parâmetros característicos do ensaio 

experimental feito com pregos a fazer de alhetas e esburacando o bloco de madeira de forma a 

aumentar a convecção existente. Neste caso, resolveu-se separar as condições fronteira dos pregos 

dos restantes elementos que já estavam presentes anteriormente devido ao facto de os coeficientes 

de convecção serem diferentes devido à diferença de temperatura das superfícies.  

A figura 5.6 mostra os resultados considerando um coeficiente de convecção de 4 W/m
2
·K para os 

pregos e 7 W/m
2
·K para as restantes superfícies, que seria próximo da realidade no caso de se 

conseguir testar o núcleo de ferro sem este estar dependente da base de madeira para ficar coeso. 
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Verifica-se existir um abaixamento da temperatura máxima novamente em 10 ºC face à versão sem 

alhetas e sem madeira. 

 

Figura 5.6 – Distribuição de temperaturas da configuração com pregos e sem madeira considerando 

        de 4 W/m
2
·K e        de 7 W/m

2
·K 

A figura 5.7 mostra os resultados para as condições fronteira de 4 W/m
2
·K de coeficiente de 

convecção dos pregos e 2 W/m
2
·K para os restantes elementos. Esta redução abrupta do último valor 

tem em linha de conta o facto de que maior parte do núcleo de ferro continua protegido pela madeira, 

como tal terá uma condição fronteira que é um misto entre convecção com o ar circulante e condução 

com a madeir, que compromete grandemente o coeficiente global de transmissão de calor. Este 

ensaio resulta num aumento final da temperatura máxima atingida e da temperatura média das 

alhetas. 

 

Figura 5.7 – Distribuição de temperaturas da configuração com pregos e sem madeira considerando 

        de 4 W/m
2
·K e        de 2 W/m

2
·K 

Comparação com resultados experimentais 

Tendo em conta o resultado obtido experimentalmente (temperatura máxima obtida de 85 ºC), e a 

incerteza quanto ao valor do coeficiente de convecção equivalente ao qual as superfícies do núcleo 

magnético estão sujeitas, considera-se que a simulação computacional que corresponderia à 

modelação do comportamento simulado na realidade com pregos e com o bloco de madeira ainda lá 

presente mas com furos, seria um meio termo entre as duas simulações computacionais aqui 



69 
 

apresentadas. No entanto, o ensaio experimental corrobora o comportamento qualitativo aqui deixado 

antever pelos ensaios computacionais. 

5.2.4. Simulação térmica do protótipo com estrutura alhetada 

Por fim, a configuração do motor embutido na estrutura alhetada foi também simulada 

computacionalmente, para se ter uma previsão do comportamento resultante. A figura 5.8 mostra a 

distribuição de temperaturas tanto da parte vista de cima como da base, enquanto que a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

a figura 5.9 mostra a distribuição de temperaturas numa perspetiva de perfil. Destaque para a grande 

homogeneidade de temperaturas presentes dentro da estrutura e pela reduzida temperatura máxima 

atingida no sistema inteiro. A primeira constatação é devida à elevada condutividade térmica do 

alumínio e à aparente projeção certeira da espessura das alhetas de forma a proporcionar uma 

dissipação difusa da energia pelo alumínio, enquanto que a segunda constatação é suportada pela 

área total de superfície das alhetas de forma a dissipar a energia toda difundida pelo alumínio através 

da condição fronteira convectiva. 

 

Figura 5.8 – Vista da distribuição de temperaturas da configuração do motor embutido na estrutura 
alhetada vista de topo (à esquerda) e a partir da base (à direita) 

Este modelo alhetado foi o único que viu uma grande melhoria do desempenho térmico face ao 

protótipo original com a estrutura base de madeira. Neste caso, a temperatura máxima atingida ficou-

se pelos 30 ºC, o que significa que deixa uma grande margem para se poder aumentar a corrente do 

estator, que por sua vez irá proporcionar um aumento do binário e da potência mecânica produzidas. 

Estes resultados servem de validação da pausibilidade da construção desta estrutura alhetada para 

ser testada com mais afinco e melhorada a partir daí. 
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Figura 5.9 – Vista da distribuição de temperaturas da configuração do motor embutido na estrutura 
alhetada vista de perfil 

5.2.5. Conclusões dos ensaios térmicos 

Os resultados mostraram-se consistentes com as previsões e validaram que as temperaturas obtidas 

não iriam ultrapassar os valores limite de funcionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

permitido pelo verniz de proteção dos enrolamentos de cobre usados neste protótipo. Estas 

simulações térmicas são conservadoras e consistentes com o protótipo construído pois contempla 

que o estator é apenas constituído por uma camada semi-esférica de 4 mm de espessura de 

ferrosilício e revestido por uma estrutura de madeira, que apresenta uma condutividade térmica baixa, 

por conseguinte, leva à existência de uma temperatura máxima de funcionamento acima daquela 

existente se o estator fosse totalmente de uma liga metálica tipo alumínio, que apresenta uma 

condituvidade térmica considerávelmente superior à do aço e três ordens de grandeza acima da da 

madeira. Estes parâmetros podem ser revistos na tabela 5.1. 
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6. Conclusões 

6.1. Síntese conclusiva 

Primeiramente, o conceito de motor esférico apresenta ainda alguns obstáculos de implementação 

prática e produção industrial que o vão continuar a manter afastado da indústria e da sociedade 

enquanto estes persistirem: ainda não existe uma solução eficiente nem económica para os 

enrolamentos; qualquer caixa de velocidades que se queira aplicar será sempre pesada, volumosa e 

cara; os requesitos exigidos ao rotor (ser condutor e apresentar bom coeficiente de atrito) são 

disjuntos, e como tal existe um desafio material que tem de ser superado para satisfazer o propósito 

do motor de forma eficaz, eficiente e económica. No entanto, também apresenta alguns pontos 

atrativos, sendo o mais notável o seu grau de liberdade planar em vez de unidirecional, e a 

multicidade de situações em que esta funcionalidade é desejada. 

A prototipagem deve ser planeada de acordo com as expetativas que se tem face aos ensaios 

exprimentais a fazer após o protótipo estar pronto. A escolha da madeira como material base foi a 

escolha acertada para ver o funcionamento do sistema eletromagnético, e até para satisfazer as 

necessidades mecânicas e estruturais do motor, mas quanto à parte térmica crê-se que é um material 

sem potencial de dar continuidade a futuros desenvolvimentos, especialmente considerando a 

dimensão reduzida do motor estudado e a incompatibilidade com as propriedades anisotrópicas da 

madeira. Conclui-se que o protótipo foi criado com sucesso e que permitiu ao autor deste trabalho 

fazê-lo autonomamente e sem despesas associadas, no entanto apresentou limitações quanto a 

futuros desenvolvimentos inerentes ao material em si. Foi também possível perceber que a solução 

vencedora até agora estudada para a disposição dos enrolamentos apresenta bastantes obstáculos à 

parte da produção e apresenta alguns pontos de fragilidade da estrutura do sistema eletromagnético. 

A criação dos modelos computacionais foi de elevada importância para permitir simular várias 

configurações diferentes que são necessárias existir antes de se avançar para a implementação real 

daquela que será a solução a testar experimentalmente. Neste trabalho os ensaios computacionais 

permitiram prever comportamentos que se vieram a verificar experimentalmente, e permitiu validar 

certos caminhos tomados durante o percurso deste trabalho. Em termos mecânicos as simulações 

computacionais não permitiram trazer conclusões novas, mas em termos térmicos permitiu perceber 

o quão essencial será utilizar um material que seja bom condutor térmico para a realização da 

estrutura de suporte mecânico do sistema eletromagnético. A simulação computacional térmica feita 

ao modelo CAD criada pelo autor deste trabalho como estrutura de suporte mecânico e dissipação 

térmica deixa antever um bom desempenho. 

Os ensaios experimentais permitiram tirar várias conclusões de enorme importância: validar a 

previsão de maior binário produzido e maior potência mecânica para a mesma quantidade de cobre 

para a configuração de camada única face à de dupla camada; confirmar que o binário produzido 

continua a ser insuficiente para permitir dar qualquer tipo de finalidade prática ao motor; as 
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temperaturas de funcionamento do motor não irão chegar a valores que prejudiquem em demasia a 

eficiência da máquina ou comprometam a longevidade do isolamento; os rolamentos esféricos 

apresentam um obstáculo à disposição dos enrolamentos e à eficiência mecânica da máquina. 

6.2. Trabalho futuro 

Para desenvolvimentos futuros, existem vários aspetos que podiam enriquecer e completar este 

trabalho. Alguns deles foram pensados desde início, no entanto, por razões diversas, não foi possível 

executá-los para este trabalho. 

A criação de outros protótipos que contemplem diferentes disposições de enrolamentos poderá trazer 

novas conclusões, pois a solução implementada na prática confirmou a sua superioridade face à de 

dupla camada mas deixa antever um custo produtivo muito maior. Talvez a solução passe por uma 

configuração não tão eficaz ou eficiente mas muito mais simples de produzir de forma a diminuir o 

obstáculo do custo de produção. 

A criação de um outro protótipo à escala de 1:1, com outra finalidade e cuja finalidade possa ser 

facilmente replicada em pleno em laboratório seria um trabalho mais definitivo e conclusivo, pois 

permitia-se perceber logo as limitações inerentes ao tipo de material a usar (e.g. a madeira, para 

aplicações pequenas, apresenta bastantes limitações devido à sua anisotropia e reduzida dureza 

superficial), às condições termodinâmicas que ele vai estar sujeito (e.g. as alhetas feitas a uma 

escala diferente de 1:1 não replicam bem as condições reais) e ao tipo de peças a incluir (p.e. os 

rolamentos, que são uma limitação atual, devem ser tidos em conta de antemão quando se definir a 

dimensão final do motor). 

A realização de mais testes computacionais com diferentes configurações do sistema térmico seria 

essencial ser feito antes de passar para a produção e testes exaustivos daquela que seria uma 

solução ótima. A solução proposta pelo autor deste trabalho deixa antever cumprir o requesito de 

baixar a temperatura de funcionamento do motor de forma considerável, porém não se consegue 

garantir que seja solução ótima. De frisar que a solução ótima só pode ser conseguida quando se 

sabe de antemão qual a finalidade a dar ao motor, aspeto esse que foi deixado ao livre arbítrio do 

autor e que foi muito difícil integrar um caminho para o qual não se veja uma necessidade clara. 

Uma vez definida a solução vencedora quanto ao sistema térmico a usar por um determinado motor 

esférico, passar à produção rigorosa dessa solução numa escala real será uma mais-valia para a 

realização de testes exaustivos e conclusivos para conhecer melhor outros problemas que só surgem 

após muita repetição ou tempo decorrido (p.e. roturas por fadiga, seja mecânica ou termicamente). 
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Anexos 

Anexo 1 – Desenho 2D da tampa do motor 
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Anexo 2 – Desenho 2D da estrutura do motor 
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Anexo 3 – Desenho 2D do conjunto estrutura + tampa de motor 

 


