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C.a A   T eor i a  General i zada  das  M áq ui nas  El éctr i cas  —  as máquinas

eléctricas representam uma parte importante dos sistemas electromecânicos de
conversão de energia, tanto no aspecto tecnológico como pela sua influência na economia.
Do funcionamento do alternador síncrono trifásico, como conversor de energia mecânica
em energia eléctrica, está dependente um vasto sistema eléctrico, um conjunto de bens
fabricados e toda uma diversidade de serviços criados pela utilização da energia eléctrica
produzida.

Central termoeléctrica moderna

Para um conhecimento duma máquina eléctrica, para a previsão das suas características
de funcionamento, para uma fundamentação do seu projecto ou para o estudo da inter-
influência da máquina com o sistema em que se integra, é preciso estabelecer as equações
matemáticas que representam o funcionamento da máquina e, com essas equações, é
preciso promover a análise desse funcionamento; nisso consiste a Análise de Máquinas
Eléctricas.

No âmbito da Análise de Máquinas Eléctricas encontra-
-se a Modelização, que permite estabelecer um modelo
matemático da máquina dentro das condições de estudo
estabelecidas, encontra-se a Simulação, que, na
actualidade, permite, por experimentação
computacional, determinar as características de
funcionamento da máquina, e encontra-se a
Determinação de Parâmetros que por métodos
experimentais ou computacionais permite determinar
os valores numéricos dos parâmetros das equações
matemáticas que regem o funcionamento da máquina
eléctrica dentro das condições de estudo e de
aproximação assumidas.

Para se efectuar a Análise de uma Máquina Eléctrica existem várias Teorias, e alguns
Métodos que nessas teorias podem ser integrados, e que se foram desenvolvendo desde o
aparecimento desse ramo da Física a que, na altura, se chamou Electricidade Dinâmica.

Como resultado dos trabalhos de A. Volta, em 1800 foi possível passar a dispor de uma
fonte contínua de corrente eléctrica: a pilha de Volta. Compõe-se de um série de discos
empilhados, segundo a seguinte ordem: um disco de cobre, um disco de zinco, uma rodela
de pano húmido (água salgada), e assim sucessivamente, sempre naquela ordem. Daí o
nome de pilha.

Alternador de Gramme, 1877
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A experimentação que se seguiu no estudo das aplicações
dessa nova forma de energia levou H. C. Oersted em 21 de
Julho de 1820 a comunicar (in “Conflictus Electrici in acum

Magneticam” ) a sua descoberta de que a passagem de uma
corrente eléctrica num fio condutor perto de uma agulha
magnética provocava a movimentação da agulha.
Estava, assim, criada a primeira ligação entre a
electricidade e o magnetismo — o electromagnetismo —
e, pela primeira vez, uma corrente eléctrica produzia um movimento mecânico.

Na sequência daquela experiência desenvolveram-se um conjunto de aparelhos
electromecânicos — Faraday (1821), Barlow (1821), Sturgeon (1828). Em 1836, W. Sturgeon
apresentou uma comunicação à Royal Society descrevendo uma máquina eléctrica de
colector (o colector eram dois vasos contendo mercúrio, ligados a quatro contactos que atritavam

sobre um disco dividido em quatro partes isoladas entre si). Com o conhecimento desses
trabalhos o americano J. Henry desenvolveu um motor eléctrico em 1831, com um
electríman horizontal (AB ≡ 18 cm) formado por três camadas de fio de cobre.

Motor eléctrico de Henry  (1831)

Todos estes aparelhos electromagnéticos — máquinas eléctricas primitivas — assim como
outros, que entretanto se foram desenvolvendo, foram sempre projectados de uma forma
empírica. Destas experiências, e da intensa comunicação que existia entre esses
experimentadores, criou-se um grande conjunto de experiências laboratoriais sobre
magnetismo e electricidade, que M. Faraday, em 1834, coligiu e explicou numa notável
publicação (“Experimental Researches in Electricity”).

Nessa publicação é descrito um gerador eléctrico alternado:
um rectângulo de fio de cobre é rodado manualmente em
torno de um veio (orientado Este–Oeste) no interior do
campo magnético terrestre; o que origina uma força
electromotriz alternada, que pode ser rectificada por
intermédio de um colector simples.

Nos anos seguintes continua o desenvolvimento desses aparelhos electromagnéticos, e
vão surgindo descobertas importantes: o colector (“descarregador num mesmo sentido”) foi
sendo aperfeiçoando (1835, 1838, 1845): agrupamento de bobinas do induzido (1841);
utilização de electroímanes (em lugar de ímanes permanentes) na excitação (C. Wheatstone,
1845). Na década seguinte desenvolve-se o enrolamento induzido (W. Siemens, 1856)
(induzido em fuso, ou em duplo T), e Gramme (1870) (anel de Gramme) o que originou o
aparecimento de máquinas fornecendo uma corrente eléctrica praticamente contínua;
surgem as máquinas multipolares (1881). Em 1881, M. Deprez desenvolve a ideia do
dínamo composto como máquina auto-regulada.

Enquanto estas acções de invenção, ou de desenvolvimento, se desenrolavam iam
surgindo, de uma forma intermitente, algumas teorias explicativas do diferentes
fenómenos: Neumann (1845) e Weber (1865) investigam as leis gerais da indução magneto-
-eléctrica, Hopkinson imaginou a representação gráfica da relação existente entre a força
electromotriz e a corrente eléctrica e M. Deprez deu-lhe o nome de “característica”; O.
Frölich apresentou em 1880 a sua expressão matemática para o a relação entre o

Rectângulo girante de Faraday
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“magnetismo” M (grandeza proporcional ao fluxo magnético por pólo) criado pelos
electroímanes indutores e a corrente eléctrica que os percorre I, sendo Y o número de
espiras e µ uma constante a determinar para cada material magnético: M = µ·Y·I/(1+µ·Y·I).
A estes há que juntar os trabalhos de Hopkinson (1886) sobre o circuito magnético, de G.
Kapp (1887) sobre a predeterminação das características, de Fristche (1889) e de E. Arnold
(1891) sobre os enrolamentos do induzido das máquinas de corrente contínua (em anel e

em tambor). Foram apresentados, também, diferentes estudos sobre perdas de energia e
sobre o rendimento dessas máquinas eléctricas.

A importância da máquina eléctrica de corrente contínua resultava de ser a única que nessa época permitia

a alimentação dos sistemas de iluminação pública, e a utilização do motor eléctrico de corrente

contínua na “transmissão eléctrica de força”, ou “transporte de força“.

Em 1891 foi publicado o tratado de J. C. Maxwell “A Treatise on Electricity and
Magnetism”, contendo a teoria e a fundamentação matemática do Electromagnetismo.

Nesta época a Análise de Máquinas Eléctricas, na sua primeira forma, envolvia o cálculo
do circuito magnético; o que ainda é típico do estudo das máquinas de corrente contínua.

Baseado numa analogia entre a Lei de Ohm (U = R·I) e a (depois intitulada) Lei de Hopkinson (F = Rm·φ)

e utilizando o conceito de força magnetomotriz (F) e de relutância magnética (Rm = l/(µ·S)), Kapp

estabeleceu a equação fundamental dos dínamos (E = K·n·φ, com φ  = F/Rm), {G. Kapp, 1885}.

Estabelecido o valor da relutância magnética das diferentes partes do circuito magnético da máquina,

tornou-se possível, desta forma, determinar as características de funcionamento de uma máquina

eléctrica, o gerador de corrente contínua, a partir dos dados de projecto da máquina.

Em 1849 Nollet apresentou uma máquina de corrente
alternada, com o campo indutor criado por ímanes
permanentes e o induzido em disco, que depois foi
desenvolvida e teve, a partir de 1863, um grande sucesso
comercial na alimentação eléctrica das lâmpadas dos
faróis. Esta máquina foi depois modernizada por Wilde
(1867) passando a ter electroímanes no sistema indutor. W.
Siemens, na sua empresa Siemens e Halske em Berlim,
também construiu máquinas deste tipo a partir de 1878.

Em 1877 Gramme apresentou uma máquina de corrente
alternada com induzido em anel fixo e um indutor móvel formado
por electroímanes. No anel, existiam um conjunto de bobinas,
quádruplo do numero de pólos indutores. Como essas bobinas
estavam afastadas no espaço do anel, e eram abrangidas pela acção
indutora do pólo em momentos diferentes, cada bobina era sede de
forças electromotrizes que pertenciam a uma fase de um sistema
polifásico. No entanto, não foi retirado qualquer proveito da
existência do sistema de tensões polifásico disponível neste
alternador, apenas cada conjunto de bobinas (fase) alimentou um conjunto diferente de
lâmpadas (arcos voltaicos).

Em 1891 dá-se o primeiro transporte de energia em corrente alternada
trifásica entre Lauffen e Frankfurt (175 km) durante a Exposição
Electrotécnica Internacional de 1891, naquela cidade. Aqui se verificou
a importância do transformador que permitiu o transporte da energia
eléctrica a uma tensão mais elevada (14750 V), e depois a utilização
dessa energia a uma tensão mais baixa (112 V). Para esta electrificação foram
desenvolvidos, pela empresa Oerlinkon, alternadores de pólos imbricados: alternadores
Brown.

Nesta época, o desenvolvimento das máquinas eléctricas deixa de depender da iniciativa individual para

Princípio do alternador com induzido

de disco

Alternador de Gramme
(representação esquemática)
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passar a depender de gabinetes de engenharia (investigação, desenvolvimento e projecto) existentes nas

empresas industriais.

As máquinas de corrente alternada desenvolvidas
destinavam-se a trabalhar em sistemas de
alimentação individuais, o que permitia a existência
de uma gama vasta de frequências: 40 a 150 Hz. A
uniformização da frequência das grandezas
alternadas (60 Hz para iluminação na América em 1894) e
a aceitação da corrente alternada pelas “companhias
de iluminação e electricidade“ — na Europa já se
tinham electrificado os sistemas de iluminação das
cidades de Zurich (1891) e de Cassel (1891) em corrente
alternada — aumentou a utilização dos alternadores e obrigou ao desenvolvimento de
máquinas cada vez mais potentes.

Nesta fase histórica, o método de análise das máquinas eléctricas através do circuito magnético é utilizado

nas máquinas de corrente alternada, e G. Kapp aplicando-o no estudo do transformador desenvolve um

método de tratamento gráfico (diagrama vectorial). A procura de métodos de análise para o

transformador, levou à introdução de dois conceitos teóricos importantes para a Teoria das Máquinas

Eléctricas — indutância de fugas, e admitância de magnetização — como consequência da utilização da

teoria do circuito magnético, da caracterização das propriedades e perdas dos materiais ferromagnéticos

(Steinemetz,1892) e da representação simbólica das grandezas alternadas sinusoidais (Steinemetz, 1893).

Paralelamente na Alemanha desenvolve-se, como método de análise, o método do diagrama circular.

             

Alternadores: a) de indutor móvel; b) de induzido móvel (disco); c) ferro móvel (homopolar)

O desenvolvimento do alternador tinha-se traduzido pelo aparecimento de máquinas com
aspectos construtivos muito diversificados. Conforme o modo de construção os
alternadores desta época podem classificar-se: com pólos exteriores — alternadores de
indutor exterior fixo e induzidos interiores rotativos b); com pólos internos —
alternadores de induzido exterior fixo e indutor interno rotativo a); de relutância variável
— nos quais o circuito indutor e o circuito induzido estão fixos, e o fluxo magnético que os
envolve varia devido à acção de peças rotativas em ferro, chamados “ferros móveis”
(alternadores homopolares) c); alternadores com volante indutor exterior — o induzido fixo
está montado sobre mancais que envolvem o veio.

Os métodos de estudo das máquinas de corrente alternada evoluíram, e surgiram métodos
de tratamento e análise {C. P. Steinemetz, 1893}, {A. Heyland, 1894}, teorias explicativas
[Wilde, 1869}, {G. Ferraris, 1885}, {N. Tesla, 1887}, {J. Joubert, 1881}, {A. Blondel, 1899},
{A. Potier, 1900} para o estudo dos fenómenos ligados ao funcionamento destas máquinas
eléctricas.

No estudo do alternador síncrono polifásico começou a estabelecer-se a noção de reacção
do induzido, e vários métodos foram sendo apresentados para a considerar na análise do
funcionamento desta máquina eléctrica.

Alternador de induzido rotativo, Westinghouse
(1890)
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Uma primeira teoria das máquinas de corrente alternada foi

apresentada por J. Joubert (1881) que considerou que

num circuito eléctrico, como o induzido de um

alternador em carga, onde circula uma corrente alternada

existe um fenómeno de auto-indução, que tende a manter

constante o fluxo magnético que envolve esse circuito.

O termo do fluxo magnético da máquina respeitante à

auto-indução devida à passagem da corrente eléctrica no

circuito era até aí desprezado porque o valor do fluxo

indutor era muito superior à acção da passagem da

corrente eléctrica no circuito induzido (correntes de carga

pouco elevadas), porque as cargas eléctricas do alternador eram essencialmente óhmicas (lâmpadas), e

porque, até aí, as máquinas eléctricas aplicadas eram predominantemente de corrente contínua. Nessa
situação a equação de funcionamento de um alternador era R·i = (ωN1·φ)·sen ω t – L(di/dt); o que

permitia salientar o esfasamento (atraso) introduzido na intensidade da corrente eléctrica relativamente à

força electromotriz do alternador.

No estudo do alternador síncrono polifásico foi estabelecida a noção de reacção do
induzido, e vários métodos foram sendo apresentados para a considerar na análise do
funcionamento desta máquina eléctrica.

A consideração, empírica, de que o efeito de reacção do induzido era traduzido
por uma indutância constante (eo = u + R·i + L(di/dt)), permitiu a

Benh-Eschenburg (1896) determiná-la, por consideração dos seus efeitos:

procurou separadamente as acções indutivas devida ao enrolamento indutor

e ao enrolamento do induzido e combinou-as para determinar o efeito
resultante. Determina-se a força electromotriz Eo devida à força

magnetomotriz indutora, determina-se a queda indutiva ωL·i criada pelo
fluxo de reacção do induzido φr, e compõe-se  (vectorialmente, devido ao esfasamento entre elas) essas

forças electromotrizes com a queda óhmica R·i. A determinação da queda indutiva apresentava

dificuldades.

As dificuldades apresentadas pelo método de Benh-Eschenburg podem ser

ultrapassadas com o emprego do método de Fischer–Hinnen (1897):

considerando a linearidade do circuito magnético estabeleceu uma

relação entre a força electromotriz em vazio e a força electromotriz de

auto--indução através de uma razão de coeficientes (característicos dos

diferentes tipos de máquinas) e das relutâncias dos respectivos circuitos
magnéticos Eai/Eo = k·(Fr/Fo); pode-se determinar o valor da

constante k através de um ensaio em curto-circuito, desprezando a queda de tensão R·i = 0  ⇒  Eai =

Eo e

 k = Fo/Fr; (0,7 < k < 0,8). Como a determinação do factor k para diferentes esfasamentos ϕ é

fastidiosa, Fischer-Hinnen exprimiu a influência do esfasamento através de uma fórmula empírica
ke = k·(1 – 0,4·cos ϕ). Quando se determinou uma característica em vazio e uma característica de

curto-circuito do alternador o problema simplifica-se:

Eai = ωL·i = Eo·(i/icc)·(1 – 0,4·cos ϕ) = Eo·(i/icc) – (Eo·(i/icc)·0,4·cos ϕ)

e, desprezando a queda óhmica R·i = 0, U = Eo2 – Eai2·cos2ϕ   – Eai·sen ϕ .

No entanto, a falha das previsões destes métodos para situações de carga variável do
alternador ou de saturação do circuito magnético, e a evolução dos aspectos construtivos
desta máquina eléctrica que a afastaram do modelo com o induzido em disco rotórico, que
tinha coeficientes de auto-indução mais baixos e praticamente constantes, levou todos os
investigadores que acompanhavam os trabalhos de G. Kapp a considerar no tratamento
analítico do problema da predeterminação da queda de tensão de um alternador, que a

Induzido em disco, Siemens & Halske (1882)
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diferença de tensão nos terminais da máquina, entre a situação em vazio e a situação de
carga, era devida à resistência óhmica do circuito, à auto-indução do circuito induzido e a
um efeito desmagnetizante do circuito induzido sobre o campo do circuito indutor (com o

esfasamento ϕ em atraso), a que deu o nome de reacção do induzido.

Atendendo á curva de distribuição da força magnetomotriz de reacção do induzido foi possível a G. Kapp

determinar que aquela força magnetomotriz é proporcional ao seno do ângulo de esfasamento ϕ entre a

tensão nos terminais e a corrente de carga, supostas sempre sinusoidais

(e = u + R·i + lσ·(di/dt) + λ·((di/dt)·sen ϕ)  ⇔     Ε    =    U    + R·I + jωlσ·  I   + jωλd·  I  ·sen ϕ

e para a força magnetomotriz de reacção do induzido foi dada uma fórmula Fg = kg·N·i·sen j, com

kg = m·(0,57/r)·sen(rπ/2). G. Kapp não forneceu um meio prático de determinar os coeficientes; foi

A. Potier que o apresentou.

No entanto, havia autores, como E. Arnold e depois Rothert (1896) que atribuíam à
corrente total do induzido esse efeito desmagnetizante sobre o campo indutor (desprezando

o fluxo de fugas).

Para estes autores a tensão nos terminais do alternador em carga,

desprezando a queda de tensão na resistência óhmica do induzido,
era igual á força electromotriz em vazio er correspondente á

acção indutora de uma força magnetomotriz Fr = Fo – Fai,

resultante da acção combinada (soma vectorial) das duas forças
magnetomotrizes: Fo – indutora; Fai – de reacção do induzido.

Assim, a equação de funcionamento da máquina é:

(er = u + R·i)  ⇔    E   r =    U    + R·I.

Neste contexto, em 1899, A. Blondel propôs-se (tradução livre) “tratar o problema da reacção do
induzido de uma forma mais completa, se bem que aproximada, para o caso dos
alternadores polifásicos igualmente carregados nos diferentes circuitos”, e supondo,
como era hábito, “que as forças electromotrizes e as correntes seguiam sensivelmente a
lei harmónica”.

“Se se desprezarem as pequenas pulsações do

fluxo de reacção do induzido, esse fluxo é

sensivelmente constante e fixo no espaço se se

supozerem os indutores fixos. Uma parte fecha-se

através dos indutores e o resto pelas peças

polares; chamarei à primeira fluxo directo, e à

segunda fluxo transversal.”  …  “O fundamento

muito simples do meu método é a proposição

seguinte: para todo o esfasamento intermediário

ϕ, a reacção do induzido pode ser considerada

como a resultante duma reacção directa devida à

corrente reactiva e duma reacção transversal devida

à corrente activa”

Começou-se, assim, a considerar a acção
suplementar da componente activa da corrente
eléctrica, ficando a equação da máquina com a
forma:

((e = u + R·i + lσ·(di/dt) + λd·((di/dt)·sen ϕ) + λq·((di/dt)·cos ϕ)   ⇔

⇔     Ε    =       U       + R·    I     + jωlσ·    I     + jωλd·    I    ·sen ϕ + jωλq·    I    ·cos ϕ

como se pode considerar a (intensidade da) corrente total decomposta na suas componentes
e ligando as acções de cada uma das reacções (tal que ld = lσ + λd, e lq = lσ + λq) resulta que:

U

Ri

ϕ

E(Fr)

Fr

FaiFo

A. Blondel, 1899
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e = u + R·i + ld·((di/dt)·sen ϕ) + lq·((di/dt)·cos ϕ)   ⇔

⇔      Ε    =    U    + R·  I    + jωld·  I  ·sen ϕ + jωlq· I ·cos ϕ

No inicio do século vinte começam a desenvolver-se as turbinas a vapor e a aumentar o
seu emprego no accionamento de alternadores: turboalternadores. Destinados a
funcionar com uma velocidade angular elevada (1500 a 3600 rot/min), muito superior à
velocidade das turbinas hidráulicas e das máquinas a vapor com pistão.

Vários fabricantes foram
apresentando soluções novas
para os problemas destes
alternadores: o pioneiro Ch.
Parsons (1888), E. C. L. Brown
e o princípio do indutor
cilindríco (1901), Oerlinkon
(1901), Westinghouse (1899),
General Electric com
alternadores de veio vertical para turbinas Curtis (1903), …

Apesar da divulgação do método de Blondel nas revistas da época e das suas comunicações à Academia das

Ciências, posteriormente (1900) A. Potier  apresentou um método de análise do funcionamento do

alternador síncrono trifásico em regime permanente, derivado do estudo do transformador: como para

essa máquina estática considerou o induzido da máquina como o secundário de um transformador;
decompôs o fluxo que envolve o induzido φt num fluxo que envolve o indutor e o induzido φr e num
fluxo de fugas do induzido a respeito do indutor φσ. A força electromotriz no induzido (ea) é produzida

pelo fluxo resultante (Fr) criado pela força magnetomotriz do indutor (Fo) e do induzido (Fai) e pelo
fluxo de fugas (es = –dφσ/dt = –lσ(di/dt)), (er = u + R·i + lσ(di/dt)); a força electromotriz resultante er

é devida ao fluxo resultante φr produzido pela composição (relação não linear) da força magnetomotriz

do indutor (Fo) e do induzido (Fai). Nesta formulação Potier considerou inserido no fluxo de fugas do

induzido o fluxo que se fecha pelas expansões polares, ou seja o fluxo transversal do campo de reacção

do induzido. Este método acabou por ser aceite, e adoptado, pela indústria por facilitar a

predeterminação das características de funcionamento dos alternadores.

Foi Fischer-Hinnen (1902) que apresentou um processo gráfico a partir da característica em vazio, da

característica de curto-circuito e de um ponto de funcionamento com carga indutiva pura, para

determinar as relações necessárias ao método de Potier.

Em 1902 numa revista americana surgiu um artigo de F. G.
Baum promovendo que, desprezando a queda óhmica, se poderá
reunir num só termo, à qual se dava o nome de reactância
síncrona, o efeito de auto-indução e o efeito desmagnetizante do
enrolamento do induzido, para simplificar os cálculos, as
construções gráficas e o raciocínio. Essa reactância síncrona
era determinada por um ensaio em que a máquina funcionava
como motor síncrono e era sobreexcitada até circular uma
intensidade de corrente de carga igual a cerca de metade da
corrente normal. Como o motor funciona em vazio a tensão que
lhe está aplicada e a força electromotriz são praticamente em
oposição. A impedância síncrona correspondente é Xs = (U –

E)/I.

Na segunda década do século vinte, e através de uma construção gradual e acidentada,
estavam estabelecidos os principais métodos de análise do alternador síncrono trifásico.

Em 1925 o American Institute of Electrical Engineers (A.I.E.E.) publica a sua Norma nº 7,

Turbina a vapor, 2 000 kW, Westinghouse (1900)
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que prescreve um método expedito para determinar a impedância síncrona (em condições

de saturação magnética próximas das existentes no funcionamento normal do alternador).

Nestas circunstâncias surgem os trabalhos de R. E. Doherty e C. A. Nickle (1926–1928)
estendendo o trabalho de Blondel sobre a teoria das duas reacções — resolução da reacção
do induzido segundo os dois eixos de simetria magnética da máquina — incluindo a forma
real das grandezas físicas periódicas através da sua análise harmónica, a consideração da
distribuição da força magnetomotriz em lugar do fluxo magnético, a definição dos
parâmetros característicos, com o estabelecimento das equações de funcionamento e a
determinação de características de funcionamento típicas tanto em regime permanente
(característica de regulação, ângulo de carga, potência e binário) e em regime transitório (curto-

-circuito simétrico e assimétrico).

No estudo do regime transitório do alternador síncrono trifásico eram utilizadas técnicas analíticas não

sistemáticas (circuito equivalente, cálculo operacional) baseadas na teoria desta máquina eléctrica, mas

procurando sempre um fácil, e seguro, tratamento por adopção de hipóteses simplificativas e por

validação dos resultados com os valores obtidos durante os ensaios das máquinas construídas.

Alternador Síncrono Trifásico, 11,2 MVA, 6,9 kV, 60 Hz, 128,57 rot/min, veio vertical, 1928

Em 1928 a Análise de Máquinas Eléctricas aplicada ao alternador síncrono trifásico
utilizava, já, o seguintes conceitos básicos:

• Resolução das diversas componentes harmónicas do fluxo e da força
magnetomotriz girantes relativamente ao rotor em componentes estacionárias
segundo o eixo directo e o eixo em quadratura. As ondas de fluxo magnético e de
força magnetomotriz estacionárias (termo fundamental) relativamente ao rotor
também eram decomponíveis, segundo Blondel, nos dois eixos de simetria
magnética.

• As indutâncias correspondentes ao circuito do induzido variavam como uma
função sinusoidal do segundo harmónico do ângulo eléctrico de posição.

• Atendendo ao funcionamento da máquina em regime sinusoidal a máquina era
caracterizada pelas reactâncias síncronas e transitórias segundo os dois eixos de
simetria magnética da máquina.

• A utilização de valores reduzidos (por unidade (p.u.)) .

Até 1930 acabou por ser constituída, na parte que se refere ao alternador síncrono
trifásico, a Teoria Clássica das Máquinas Eléctricas, que divulgada em vários
livros [A. Mauduit, 1916}, {R. Richter, 1924}, {J. Fischer-Hinnen, 1926}, {M. A. Illiovici,
1926}, {M. G. Say, 1936}, {A. Langsdorf, 1937}, {A. Pen-Tung Sah, 1946}, {M. Liwschitz-
-Garik, 1946}, caracterizou o tipo de estudo das máquinas eléctricas de corrente alternada
com os seguintes procedimentos:

– análise qualitativa das relações físicas inerentes à estrutura da máquina;

– representação dessas relações sobre uma forma geométrica ou gráfica, através de
diagramas fasoriais, ou de outras construções gráficas;
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– a tradução dessas formas geométricas através de relações analíticas, e

– o desenvolvimento dessas relações analíticas, por mero tratamento algébrico da
amplitude das grandezas envolvidas na representação analítica.

Sequência  Histórica

1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Coulomb

Volt

Ampère

Gauss

Ohm

Faraday

Henry

Siemens

Kirchoff

Th. Gramme

J. C. Maxwell

G. Westinghouse

T. A. Edison

O. Heaviside

N. Tesla

C. P. Steinmetz

C. L. Fortescue

1º motor eléctrico (1831)

1º gerador eléctrico

gerador de corrente contínua

Leis do Electromagnetismo

cálculo operacional

cálculo dos circuitos em corrente alternada histerese;  fenómenos transitórios

componentes simétricas

desenvolvimento de máquinas eléctricas

Leis dos circuitos eléctricos

desenvolvimento de máquinas eléctricas

desenvolvimento de máquinas eléctricas

desenv. de máquinas eléctricas

B. G. Lamme projecto de turboalternadores

C. E. Brown desenvolvimento do alternador

1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

•–  A. Blondel

•– G. Kron

•–  A. Potier

•–  C. P. Steinemetz

••–  Doherty e Nickle
•–  R. Park

+ Sª Rita, Fafe; 57,5 kVA; 5 kV, 50 Hz

+ Vila Real, 2 dínamos 44,2 kW, 340 V, 600 rot/min

 32 MVA, 11kV, 50 Hz,  Rabagão, Venda Nova  +

•– C. Concordia

•–  Th. Gramme

•– Benh–Eschenburg
•– J. Joubert

•– Fischer–Hinnen
•– G. Kapp

+ Guarda, alternador 27,5 kW, 3 kV, 42 Hz

+ Porto, alternador, 275 kW, 5 kV
S. Miguel, Açores, alternador trif, 48 kVA, 3 kV, 50 Hz+ 

Carregado, turboalternador, 156,25 MVA, 15,5 kV, 50 Hz, 3000 rot/min+ 

Sines, turboalternador, 300 MW, 18 kV, 50 Hz, 3000 rot/min+ 

A aplicação destes procedimentos a cada tipo de máquina eléctrica criou um método de
análise próprio para cada máquina, sem qualquer referência, ou ligação, ao método
utilizado para outros tipos de máquinas eléctricas.

Nesta última fase de desenvolvimento da Teoria Clássica das Máquinas Eléctricas surge
um trabalho de R. H. Park (1929) que estabelece um método generalizado de análise do
alternador síncrono trifásico tendo por base a Teoria das Duas Reacções e utilizando o
conceito de fluxo totalizado em lugar do conceito de reactância (linear), permitindo o
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estudo da máquina em regime permanente ou em regime transitório. No entanto, este
trabalho, onde não era utilizado qualquer tipo de notação matricial, partia da condição
de estudo de ausência de saturação ou de histerese e de correntes de Foucault e da condição
de estudo de distribuição sinusoidal das forças magnetomotrizes criadas pelo induzido.
Na discussão deste trabalho G. Kron interpreta as operações feitas por Park sobre as
equações fundamentais das máquina como uma transformação dos eixos de coordenadas,
com o fim de “iliminar os enfadonhos termos em cos θ”.

Nesta época tinham-se iniciado os trabalhos de G.
Kron sobre a Teoria das Máquinas Eléctricas numa
procura da generalização dos conceitos e numa
unificação dos métodos de análise. Surge em 1930 um
trabalho deste autor, intitulado “Generalized Theory
of Electrical Machinery”, que, recorrendo ao conceito
de energia livre da Termodinâmica, procura fazer
uma análise iminentemente geométrica do
funcionamento de diversos tipos de máquinas
eléctricas. A evolução do seus trabalhos na década seguinte ficou traduzida por um vasto
conjunto de artigos, e por alguns livros, onde foi sendo apresentada a aplicação dos
métodos do Cálculo Tensorial de G. Ricci (1888), à análise de circuitos eléctricos, e desde
1932 à análise das máquinas eléctricas rotativas.

Nos trabalhos apresentados por G. Kron, a análise tensorial, que era utilizada para estabelecer as leis

invariantes da natureza (espaço multidimensional) na forma de equações tensoriais que eram

independentes do referencial utilizado, foi usada para estabelecer um tipo de raciocínio que consistiu

em substituir um sistema complexo por um mais simples cujo comportamento pode ser facilmente

analisado, e depois transformar as equações do sistema simples nas equações do sistema complexo

através de um procedimento rotineiro (que era fornecido pela análise tensorial), mas respeitando algumas

condições de invariância. No caso das máquinas eléctricas isso traduzia-se pelo estabelecimento das

equações para uma máquina primitiva (a partir das Leis da Electrodinâmica), seguido do estabelecimento

de um grupo de transformações para cada máquina (com invariância de algumas grandezas físicas) e

finalizado com a determinação das características de funcionamento da máquina. Toda a unificação de

conceitos neste método de análise foi reforçada pela utilização da notação tensorial, que nos casos mais

simples se apresenta como notação matricial. Na fase final do seu trabalho traduziu as equações de

funcionamento das diferentes máquinas eléctricas em circuitos eléctricos equivalentes (facilmente

adaptáveis a um analisador de circuitos eléctricos (computador analógico), (1941)).

Deste trabalho inovador de G. Kron, muito mal
compreendido pelos contemporâneos que nele
não viam mais do que um desprezo da
terminologia e das técnicas estabelecidas e que
não entenderam a utilização de conceitos
matemáticos seus contemporâneos {“…aplicável

apenas a uma máquina idealizada matematicamente” e
“…trabalho sem resultados experimentais”}, houve alguns
seguidores: os que seguiram as suas ideias e as
tentaram divulgar como W. J. Gibbs (1952), D. C.
White e H. H. Woodson (1959), L. Bewley (1961), J.
W. Lynn (1963); os que apenas reivindicaram uma
utilização dos conceitos apresentados por Kron
(referencial, máquina eléctrica primitiva,

transformação ), como B. Adkins (1951; 1975), ou, introduziram a comprovação
experimental ausente do trabalho original, como C. V. Jones (1967), ou que ligaram os
conceitos de G. Kron ao Método Simbólico, mais divulgado na Europa Central, como G. J.

Camadas de bobinas rotóricas concêntricas

Campo electromagnético da Máquina Eléctrica
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Retter (1980); e, ainda, outros que procuraram fazer uma utilização mista da Teoria
Clássica e dos novos métodos de Kron, como A. E. Fitzgerald e C. Kingsley (1952) que
criaram uma teoria ”semi-clássica”, que vem sendo suavizada em cada nova edição…

Do trabalho de G. Kron e dos seus continuadores surgiu
uma Teoria Generalizada das Máquinas
Eléctricas, com o seu método de aplicação, as suas
ferramentas matemáticas, e a sua aplicação a muitos e
importantes problemas de Análise de Máquinas
Eléctricas.

Procurando as características próprias desta Teoria,
tal como se apresentam na actualidade, verifica-se
que:

* assenta na construção de um modelo físico da
máquina, através do estabelecimento de um
conjunto de condições de estudo, que têm vindo a abranger fenómenos
anteriormente desprezados, como a saturação, as correntes de Foucault, os
harmónicos, etc,… ;

* os elementos desse modelo físico da máquina eléctrica são caracterizados por
parâmetros concentrados, cuja determinação constitui, já, um ramo específico
das Máquinas Eléctricas;

* estabelece um conjunto de equações matriciais fundamentais — magnética,
eléctrica, electromecânica e mecânica — que regem o funcionamento da máquina
eléctrica, e que apresentam uma mesma forma (generalizada) para todas as
máquinas;

* recorrem a um conjunto de transformações passivas que reduzem o estudo da
máquina eléctrica no referencial natural ao estudo de uma máquina primitiva
num referencial ideal (fictício), e que permitem reverter os resultados obtidos para
o referencial natural da máquina, e

* na resolução das equações fundamentais da máquina eléctrica, em qualquer
referencial, serve-se dos métodos próprios da Análise Matemática ou da Análise
Numérica Computacional para obter as características de funcionamento para
qualquer tipo de regime da máquina eléctrica.

Com a Teoria Generalizada das Máquinas Eléctricas tornou-se possível não só continuar
os estudos sobre o alternador síncrono trifásico integrado em grandes redes eléctricas,
como o estudo da máquina síncrona associada a conversores electrónicos de potência. Foi
possível, também, integrar na Análise das Máquinas Eléctricas, através da matriz das
indutâncias  as não linearidades {P. Silvester, 1964}, introduzidas pelas propriedades
magnéticas do material do circuito magnético.

Nos últimos anos, e como resultado da utilização de máquinas eléctricas integradas em
sistemas de accionamento com conversores electrónicos de potência, a Análise de
Máquinas Eléctricas tem sido enriquecida com a utilização do Método dos Fasores
Espaciais. É um Método Simbólico de representação por quantidades complexas (fasores)

das grandezas físicas com variação sinusoidal (no tempo, ou no espaço) — {M. Corrêa de
Barros, 1947}, {Lyon, 1954}, {K. P. Kovács e I. Rácz, 1959}, {J. Stepina, 1968}, {G. J. Retter,
1980}. Com uma mais compacta forma de estabelecimento e de escrita das equações
fundamentais, este desenvolvimento contemporâneo do Método Simbólico promove uma
ligação dos métodos da Teoria Generalizada a outras formas de Análise das Máquinas
Eléctricas.

MVG

Máquina Eléctrica Primitiva, [WOO–1]


