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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE ANALÓGICO PARA 

MANCAIS MAGNÉTICOS DE TRÊS POLOS 

1. RESUMO 

Pesquisas sobre eficiência energética, principalmente em se tratando de 

máquinas rotativas, vêm sendo desenvolvidas em todo o mundo. Tendo a 

sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente em foco, o tema assumiu a 

posição de uma das maiores preocupações da sociedade atual. 

A necessidade de se obter motores e geradores elétricos de alto rendimento e 

baixo consumo desperta grande interesse científico e comercial, se tornando alvo de 

investimentos e pesquisas resultando em diversas alternativas, sendo destas a mais 

interessante a utilização de levitação por eletromagnetismo. Resultados expressivos 

são observados em mancais magnéticos e outros sistemas similares na redução de 

perdas de energia por atrito. 

Este trabalho propõe um protótipo de mancal magnético ativo de três polos 

orientado por um sistema de controle analógico para a estabilização de um eixo em 

sua posição ideal de operação através das forças eletromagnéticas induzidas pelas 

bobinas ao serem excitadas com certa tensão e corrente. Acompanha ainda 

simulações e testes experimentais realizados com o protótipo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em sistemas mecânicos e eletromecânicos, principalmente em máquinas 

rotativas, encontram-se entre as principais necessidades mancais capazes de 

suportar cargas elevadas ou altas velocidades de rotação, onde as perdas 

energéticas, ocasionadas por atrito entre as superfícies dos mancais e do eixo 

girante, começam a ser mais significativas.  

Os mancais magnéticos ativos têm como princípio de operação bobinas que 

são responsáveis por desempenhar uma força magnética no eixo girante mantendo 

assim a posição estável de operação (2). Seu controle é realizado por um sistema 

que utiliza dados recebidos através de sensores localizados no estator, que 

informam a posição do eixo girante e calculam o valor de corrente que deve ser 

aplicado às bobinas, para as respectivas correções de posicionamento. Caso haja 

um deslocamento referido à posição estável de operação, um sinal de erro 

proporcional ao mesmo é gerado.  
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3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é mostrar o desenvolvimento físico e teórico de um 

circuito de controle analógico eficaz e de baixo custo para um mancal magnético 

ativo de três polos, difundindo o conhecimento sobre o mesmo e as vantagens que 

este oferece. Além disso, abordar de forma ampla os conhecimentos ligados aos 

métodos de controles atualmente aplicados a sistemas inerentemente instáveis e 

não lineares. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a simulação, se estabeleceu um estudo do mancal magnético ativo em 

diversas aplicações, reunindo conceitos teóricos fundamentais para seu 

desenvolvimento, bem como informações de seus elementos essenciais de 

operação, fundamentados em alguns modelos já pesquisados por outras instituições 

acadêmicas, ensaios, livros, artigos técnicos e até mesmo catálogos de alguns 

exemplos à venda. 

Para o experimento, baseado nos dados obtidos através da simulação 

computacional, foram especificados os componentes necessários para a realização 

de um controle estável e preciso, sendo estes: sensores de posição e corrente; 

transistores de potência; amplificadores operacionais; potenciômetros; diodos; 

controlador lógico programável para aquisição de dados; e um sistema supervisório 

para acompanhamento visual em tempo real, tendo como ênfase um controle 

analógico de baixo custo apurado que atenda à necessidade do sistema 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Partindo do princípio de controle unitário, cada bobina terá um valor 

estabelecido no início do ciclo de operação, variando individualmente de acordo com 

oscilações de leitura do sensor de janela utilizado para controle da posição do eixo, 

nunca ultrapassando o limite de tensão adotado. As bobinas reagem conforme a 

leitura de agentes sensoriais individuais controlando assim as posições verticais e 

horizontais do eixo, proporcionando equilíbrio e estabilidade. Seu controle segue 

conforme descrito na Figura 1 -Figura 1: 
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Figura 1 - Diagrama do circuito eletrônico de controle unitário 
 

O receptor mede linearmente a posição no feixe de luz transmitido pelo 

emissor. O circuito do amplificador operacional IC2 compara e amplifica a diferença 

entre a referência, ajustada e o sinal do receptor. O amplificador IC3, funciona como 

um chaveador binário. O transistor de potência Q2 controla a corrente emitida para 

bobina L1. O diodo D1 tem a função de eliminar parte do pico reverso gerado pelo 

campo remanescente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Atualmente o trabalho se encontra em fase de desenvolvimento do primeiro 

protótipo para dimensionamento da estrutura mecânica do experimento final. Os 

enrolamentos e os circuitos de controle estão em fase de finalização e contamos 

com eixos de diversos diâmetros e composições de ferros magnéticos para a 

aferição da eficácia do sistema, quanto ao sistema supervisório ainda está sendo 

estudado qual será a melhor ferramenta para a realização sua realização 
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