
INTRODUÇÃO 

Pretendi, com o presente trabalho, esclarecer-me sobre os aspectos fundamentais que integram o 

funcionamento dos motores lineares, que há duas décadas começaram a ter largo emprego em 

aplicações de engenharia. 

Este conjunto de estudos, permitirá conhecer as condições de funcionamento destes motores e, 

eventualmente, contribuir para o estudo da respectiva construção, de acordo com a aplicação em 

vista. 

Para este efeito, considerei os seguintes capítulos , indicando resumidamente qual o respectivo 

domínio de interesse: 

Capítulo 1 Estudo das perdas por correntes de Foucault em condutores imóveis, submetidos a 

campos magnéticos com componente perpendicular ao plano do condutor 

Decompõe-se o campo magnético dado em duas componentes, sendo uma segundo 

a perpendicular ao plano do condutor 

Deduzem-se as expressões das perdas devidas a essa componente, constrói-se uma 

tabela e um gráfico para o cálculo das mesmas. 

Capítulo 2 Estudo das forças de frenagem em lâminas em movimento num campo magnético 

É introduzido um potencial vector e deduzida a sua expressão, por recurso a uma 

dupla transformada de Fourier. 

Deduzem-se expressões da densidade linear de corrente e da força de frenagem. 

Faz-se o estudo da influência dos parâmetros construtivos sobre a força de frenagem. 

Traçam-se linhas de igual densidade de corrente e linhas de corrente. 

Constroi-se uma tabela para cálculo da força de frenagem.  

Capítulo 3 Estudo da influência dos fluxos de fugas magnéticas na força de frenagem, em 

condutores em movimento 

Deduzem-se as expressões das densidades de corrente e da força de frenagem, por 

recurso ã separação de variáveis. 

Obtêm-se linhas de densidade de corrente e linhas de corrente. 

Estudam-se as alterações da forma das linhas, decorrentes da variação dos 

parâmetros construtivos. 

Estuda-se a influência da espessura das franjas de fugas, no valor da força de 

frenagem. 

Capítulo 4 Breves considerações sobre o motor linear de corrente contínua 



Referem-se os tipos de construção; o funcionamento do motor e deduz-se a 

expressão da força útil. 

Capítulo 5 Estudo do motor linear de corrente alternada 

Define-se um modelo matemático e deduzem-se as expressões das densidades e 

das forças longitudinal e transversal 

Obtêm-se traçados de linhas de igual densidade de corrente e estudam-se as 

alterações decorrentes da modificação dos parâmetros construtivos. 

Estudam-se igualmente as linhas de corrente e fazem-se comparações. 

Finalmente estuda-se a influência dos elementos construtivos, das condições de 

alimentação nas forças de tracção e transversal, com o objectivo de definir critérios 

de selecção de motores, optimizar o funcionamento dum dado motor face a uma 

utilização específica ou fornecer sugestões para alterações construtivas. 

Capítulo 6 Estudo das vibrações em motores lineares 

Aborda-se o estudo geral de vibrações e aplica-se a teoria desenvolvida a um motor 

existente. 

Estudaram-se análises espectrais de vibração do motor e estabeleceram-se 

correlações com os harmónicos existentes na intensidade de corrente 

Capítulo 7 Estudo da potência acústica emitida por motores lineares 

Fazem-se medidas de potência acústica e análise espectral do ruído emitido pela 

máquina. 

A análise dos espectros obtido neste capitulo, no capítulo 6 e as conclusões do 

capítulo 5 permitem definir sugestões construtivas que conduzam a um benefício do 

motor linear. 


