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Antiguidades
Eng.  Manuel  Vaz  Guedes

A evolução rápida da Electrotecnia criou uma situação em que alguns
aparelhos e algumas soluções tecnológicas se tornaram rapidamente
antiguidades, apesar da excelência da sua concepção e do engenho colocado no seu
desenvolvimento. Também no domínio das Máquinas Eléctricas se tem verificado
este fenómeno. Na actualidade já devemos tratar o amplificador magnético ou o
metadínamo como duas peças históricas com interesse museulógico.

O amplificador magnético, ou transdutor, apareceu no inicio da Segunda
Guerra Mundial para responder a situações em que era necessário uma elevada
potência de saída do amplificador, o que criava um problema grave de dissipação
térmica na placa das válvulas termiónicas. Com o aumento da utilização dos
sistemas de controlo e com a necessidade de uma fiabilidade elevada desses
sistemas complexos expandiu-se a utilização do amplificador magnético.

O princípio de funcionamento do amplificador magnético, baseado na
passagem, bem definida no tempo, do núcleo a um estado de saturação magnética
(ciclo histerético rectangular, com baixa força coerciva) criava um efeito de válvula
controlada quando permitia uma acção de condução de corrente eléctrica franca,
com possibilidade de controlo do momento de entrada em condução. Esse controlo
era feito através do valor da corrente eléctrica de magnetização que circulava
numa bobina de controlo que envolvia o núcleo; quando a corrente eléctrica de
magnetização, conjuntamente com a corrente do circuito principal, criam uma
situação de saturação magnética diminuindo o valor da força electromotriz de
auto-indução que se desenvolvia no circuito, o valor da corrente eléctrica que
atravessava o circuito principal passa a ser limitada apenas pelo valor da
impedância não linear desse circuito. Alimentado em corrente alternada no
circuito principal, o amplificador magnético desempenhava uma função de
rectificador controlado.

O amplificador magnético teve grande aplicação industrial nas décadas de
quarenta e cinquenta em sistemas de controlo: na excitação de alternadores, na
regulação dos eléctrodos dos fornos eléctricos, no controlo de velocidade de motores
eléctricos de colector de lâminas.

O metadínamo era o nome comercial de um amplificador rotativo com u m
funcionamento baseado no aproveitamento dos campos magnéticos cruzados
existentes nas máquinas eléctricas de colector de lâminas com um número
diferente de pólos magnéticos indutores e de pólos magnéticos do campo de reacção
do induzido. Eram caracterizados pela existência de um conjunto adicional de
escovas, normalmente curto-circuitadas e que se colocavam segundo uma
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direcção em quadratura eléctrica com a direcção do campo indutor. Necessitavam
de uma corrente eléctrica de excitação inferior às da máquinas ordinárias. O seu
carácter amplificador resultava de se conseguir controlar uma corrente eléctrica
de valor elevado no circuito do induzido através da actuação na corrente de
excitação, que tinha uma muito menor amplitude.

Apesar de se poder relacionar o seu funcionamento com o do gerador de
Rosenberg (1905) para veículos de caminho de ferro, deve-se o seu desenvolvimento
a Pestarini (1930) que criou o gerador metadínamo quando fazia estudos
aprofundados do problema da comutação nas máquinas eléctricas de corrente
contínua. O amplidínamo, que resultou da compensação completa de u m
metadínamo e que apresentava uma tensão constante com a variação da carga
assim como uma amplificação elevada, foi desenvolvido por Alexanderson e
Edwards em 1938.

O amplidínamo, que durante a Segunda Guerra Mundial foi um segredo
militar porque era utilizado no sistema de controlo da posição das armas navais,
teve nos anos seguintes grande utilização como amplificador rotativo em sistemas
de controlo realimentados, como os utilizados na excitação de grandes
alternadores (1947), no controlo dos eléctrodos dos fornos (controlo de movimento)
(1950) ou no controlo de velocidade de grandes motores de corrente contínua (1949).

Como a comutatriz — máquina eléctrica rotativa utilizada na conversão de
corrente alternada em corrente contínua ou de corrente contínua em corrente
alternada — o amplificador magnético e os amplificadores rotativos (metadínamo
e amplidínamo) foram substituídos, na década de sessenta, por sistemas estáticos
baseados em elementos electrónicos de potência. A partir daí, o interesse do estudo
ou da aplicação daquelas antigas máquinas eléctricas esbateu-se, devendo, nesta
década de noventa, somente ser invocadas: numa análise global dos princípios
físicos de funcionamento das máquinas eléctricas; ou numa resenha histórica da
aplicação industrial destas máquinas; ou na defesa da sua preservação como
riqueza museulógica.

Depois de aplicados durante cerca de vinte anos o amplificador magnético e o
amplídinamo foram substituídos por amplificadores electrónicos, numa procura
incessante de máquinas com melhores e mais bem definidas características de
funcionamento, com menores perdas de energia e com uma maior fiabilidade.
Numa linguagem actual: tornaram-se obsoletos porque não eram amigáveis para
o ambiente, nem eram amigáveis para os sistemas, nem eram amigáveis para o
utilizador. Agora, apenas há que lhes dar o devido valor histórico…
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