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1. RESUMO 

Neste projeto, buscou-se através do método dos elementos finitos, as características de 

conversão eletromecânica da Máquina Elétrica Síncrona Linear, obtendo-se resultados 

característicos da geração de uma potência elétrica a fim de validar o seu funcionamento. 

2. INTRODUÇÃO 

A principal característica de uma máquina elétrica é converter energia mecânica em 

elétrica ou elétrica em mecânica. A Máquina Elétrica Síncrona Linear assemelha-se a uma 

bomba de deslocamento positivo, onde um mecanismo biela-manivela produz movimento na 

máquina, esta possui um pistão eletromagnético, cuja função de eletroímã permite uma alta 

interação do fluxo magnético, ocorrendo a excitação da máquina e induzindo uma tensão na 

saída, resultando em um movimento concêntrico ao cilindro estático que aloja os 

enrolamentos de armadura, onde será induzido uma tensão do tipo alternada através de seu 

movimento alternativo, estando conectado ao eixo excêntrico girante que acopla um flange e 

permite a interligação entre a máquina e a fonte primária de energia, produzindo o movimento 

na máquina. 

O Método de Elementos Finitos, pode ser aplicado para a determinação dos 

parâmetros do circuito equivalente de uma máquina elétrica, evitando-se assim o emprego de 

diversos fatores práticos para a obtenção de resultados (SALLES, Fábio Papa 2008). Para 

LEITÃO (2017) “O modelo de elementos finitos da máquina linear tubular desenvolvido, 

permitiu obter os parâmetros analíticos que modelam matematicamente o comportamento 

dinâmico da máquina elétrica”.  Este método de análise computacional é aplicado em muitas 

áreas da engenharia e possibilita melhores visões de resultados para os diversos tipos de 

problemas presentes em um sistema. 

A principal ferramenta computacional a ser utilizada será o Ansys®, essa plataforma 

possibilita uma análise multifísica, capaz de realizar os mais complexos cálculos matemáticos 

e simular efeitos mecânicos estáticos, rotacionais, elétricos e magnéticos, dispondo a junção 

desses efeitos possibilita uma análise completa da conversão eletromecânica da máquina 

proposta. As realizações dos testes em simulações visam validar a utilização da máquina para 

posteriores implantações. 

3. OBJETIVO 

 O objetivo principal deste trabalho é justamente validar a conversão eletromecânica, 

pelo método dos elementos finitos, através de análises do modelo proposto da Máquina 

Elétrica Síncrona Linear, onde a aplicação de seus efeitos físicos possibilita a conversão 

eletromecânica de energia. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada serão diversas fontes de conhecimento, tais como periódicos 

acadêmicos, científicos, teses e livros da área e quantitativo através da coleta de dados obtidos 

utilizando o Ansys em um modelo computacional desenvolvido a fim de processar 

características de funcionamento da máquina, e posteriormente definir os melhores pontos de 

operação e campo de utilização. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Neste ponto, serão apresentadas etapas referentes ao desenvolvimento do modelo 

proposto e determinar os pontos de análise que melhor caracterizam seus comportamentos. 
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5.1 DESENVOLVIMENTO DO MODELO. 

A princípio, dispendeu-se esforços para projetar uma máquina elétrica que converta 

energia sobre o movimento linear, possibilitando a interação com movimento rotativo e 

possua boas características de desempenho. Posterior a isso, elaborou-se um modelo gráfico 

tridimensional da máquina com intuito de aplicá-la a métodos computacionais. Com essas 

etapas realizadas, conseguiu-se simular efeitos físicos para obter dados de funcionamento.  

5.2 DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE ANÁLISE. 

 Nesta etapa foi implementado o método dos elementos finitos ao modelo 

tridimensional para obter o comportamento de partes especificas do sistema. Tendo como 

foco a geração de uma potência elétrica, foram definidas as entradas e analisados os aspectos 

de saída. Como entrada aplicou-se uma rotação ao eixo excêntrico, junto a uma corrente nas 

bobinas de campo buscando extrair como resultados: (1) Ciclo periódico de descolamento do 

pistão, a fim de visualizar a frequência do sinal elétrico de saída; (2) Aceleração relativa do 

pistão, uma vez que essa é responsável por uma parcela na indução das bobinas de armadura; 

(3) Fluxo eletromagnético no núcleo produzido pelas bobinas de campo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do modelo definido, a simulação computacional permite uma série de 

resultados que possam ser extraídos do sistema. Conforme determinado nos pontos de análise, 

serão mensurados seus efeitos mecânicos, eletromagnéticos e sua conversão. 

6.1 SIMULAÇÃO DOS EFEITOS MECÂNICOS 

    Figura 01 – Ciclos de operação da máquina 
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   Figura 03 – Ciclo periódico e cálculo de aceleração instantânea   

6.2 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO ELETROMAGNÉTICO 

Não foi possível a simulação dos efeitos elétricos e magnéticos, onde aplicada ao 

pistão eletromagnético, seriam simuladas duas correntes elétricas nos enrolamentos de campo, 

produzindo dois fluxos magnéticos que iriam percorrer o núcleo e no espaço de ar (entreferro, 

que é responsável por induzir tensão nas bobinas de armadura). Em uma tentativa de 

visualizar e mensurar a intensidade do fluxo magnético resultante tanto no núcleo quanto no 

entreferro, suas polaridades e saturação do núcleo, sendo capaz de definir a tensão a ser 

induzida nas bobinas de armadura. Porém, a licença cedida da versão acadêmica do software 

utilizado, não permitiu a realização dos cálculos devido a sua geometria e outros fatores de 

matérias. A simulação seria feita conforme a figura 04. 

 

   Figura 04 – Modelo pistão eletromagnético 

6.3 VALIDAÇÃO DA CONVERSÃO ELETROMECÂNICA 

A mecânica além do movimento necessário para a produção de tensão, também nos 

permitiu visualizar o tipo do sinal de saída da máquina, a obviedade dos efeitos magnéticos 

produzido por bobinas, percorrida por corrente elétrica em um núcleo ferromagnético, junto a 

sua variação no espaço seja capaz de induzir uma tensão em um material condutor. A junção 

destes, valida a possibilidade da conversão eletromecânica de energia de sinal alternado 

senoidal, com controle frequência e de fluxo magnético.  
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