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GENERALIDADES  
 

INTRODUÇÃO 

Esta publicação destina-se a familiarizá-lo com dispositivos, que transmitem indicação de posição entre 

circuitos indicadores, instrumentos ou comandos, localizados remotamente. 

Assim abordaremos a teoria básica de dois dispositivos: 

O síncrono- que é uma maquina que converte uma posição mecânica numa posição eléctrica, ou uma 

posição eléctrica numa posição mecânica. 

O Servomecanismo- que é um sistema que amplifica e transmite uma posição mecânica de um ponto para 

o outro por meios eléctricos. 

Figura 1- Transmissor e receptor síncrono 

UTILIZAÇÃO 

 

Há muitas operações em radar, por exemplo, onde é necessário que dois veios rodem em sincronização. 

Mas porque a distancia entre os dois veios é demasiado grande ou porque um veio não pode desenvolver 

binário suficiente para rodar o outro, nem sempre é possível ligar os dos veios mecanicamente. 

Deste modo, os veios, que se pretendem rodar em sincronização, são geralmente ligados electricamente. Os 

sistemas electrónicos usados para fazer rodar dois veios em sincronização são chamados sistemas de 

indicação remota ou sistemas de comando remoto. 

Como se pode ver pelo nome, um sistema de indicação remota serve para produzir num sítio uma indicação 
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de uma operação noutro lugar, ou para transferir informação de uma posição para outra. Por vezes tal 

sistema é designado por sistema transmissor de dados.  

Numa utilização bem conhecida, muitas antenas de radar podem tomar qualquer posição num arco de 360º, 

estando localizadas em locais onde não é possível o operador observá-las. Deste modo, é utilizado um 

sistema transmissor de dados, a fim de informar o operador, sobre a direcção em que as antenas estão 

apontadas. 

Um ponteiro montado num veio roda em sincronização com o veio ligado à antena e regista a posição desta 

num indicador junto ao operador, como se pode observar na figura. 

Os dispositivos, por meio dos quais a posição da antena é transmitida ao indicador, são chamados síncronos, 

e assemelham-se a motores eléctricos. O que se encontra na antena é chamado o transmissor síncrono, o 

que se encontra junto ao operador é chamado receptor síncrono. 

 

Figura 2 – Utilização de um sistema síncrono 

No sistema de indicação remota descrito, é possível ao operador rodar a antena, a partir do lugar onde ele 

se encontra. Contudo, isto necessita de um binário maior do que pode ser transmitido eficientemente pelo 

sistema; com o fim de obter o binário necessário, é utilizado um sistema de servomecanismo. Neste tipo de 

sistema, o operador move uma roda manual (ou comando semelhante); esta move o veio para fora do 

alinhamento, com o veio ligado à antena, como representado na figura, o desalinhamento produz uma 

tensão, chamada de tensão de erro, a qual, depois de amplificada, é aplicada a um motor, que faz rodar a 
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antena. O motor roda num sentido tal, que anula o erro produzido pelo desalinhamento entre o comando 

manual e o veio da antena, e faz com que a antena tome a posição estabelecida pelo comando manual. 
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TRANSFORMADORES 
 

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Para adaptar a corrente eléctrica a certos usos, é frequentemente necessário transformar a sua tensão 

(elevando-a ou baixando-a), ou a sua forma (convertendo a corrente alternada em corrente continua ou 

vice-versa). Também, em alguns casos especiais, pode ser necessário transformar a frequência da corrente 

alternada. 

Os aparelhos e máquinas destinadas a transformar a tensão, a forma ou a frequência da corrente, chamam-

se transformadores e classificam-se nas seguintes categorias: 

Transformadores estáticos - aparelhos sem movimento, destinados a elevar ou baixar a tensão da corrente 

alternada. 

Transformadores rotativos - máquinas destinadas a transformar a tensão, a forma ou a frequência da 

corrente. 

Rectificadores - aparelhos destinados a transformar a corrente alternada em corrente rectificada. 

Embora todos estes aparelhos e máquinas sejam transformadores de corrente, a designação de 

transformador é correctamente usada para designar o transformador estático. Os transformadores rotativos 

são mais conhecidos por conversores rotativos. 

Neste capitulo apenas são estudados os transformadores estáticos. 

Figura 3 – Transformador de núcleo 
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TRANSFORMADORES ESTÁTICOS 

 

Os transformadores estáticos transformam a corrente AC noutra da mesma frequência, mas de tensão 

diferente. Podem ser monofásicos ou polifásicos. Quando são usados para elevar a tensão são designados 

por transformadores elevadores; quando são usados para baixar a tensão são designados por 

transformadores abaixadores. 

Figura 4- Transformador couraçado 

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 

Um transformador estático monofásico compõe-se por dois enrolamentos com núcleo de ferro macio, o qual 

deve ser folheado para reduzir as correntes de foucault. 

Sobre um núcleo assentam dois enrolamentos independentes, isolados um do outro; o enrolamento que se 

liga à corrente de alimentação desempenha o papel de indutor e chama-se enrolamento primário, o outro 

enrolamento onde se desenvolve a f.e.m. induzida, chama-se enrolamento secundário. 

Nos transformadores elevadores o enrolamento primário é o enrolamento de baixa tensão (pequeno numero 

de espiras de fio grosso), e o enrolamento secundário, o de alta tensão (grande numero de espiras de fio 

fino); sucede o inverso nos transformadores abaixadores, um transformador elevador pode ser usado como 

transformador abaixador e vice-versa (salvo raras excepções). 

O enrolamento primário e o enrolamento secundário assentam, normalmente um sobre o outro no mesmo 

núcleo e não em núcleos separados, com o propósito de evitar a dispersão magnética, assim pode-se 

afirmar que todo o fluxo produzido pelo primário atravessa o secundário.  
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RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Ao quociente entre tensões no secundário e no primário, que é aproximadamente igual à relação do número 

de espiras dos dois enrolamentos, chama-se relação de transformação: 

Relação de transformação = Espiras do secundário / espiras do primário 

Relação de transformação = Ns/Np 

Relação de transformação = tensão do secundário / tensão no primário 

Relação de transformação = Vs / Vp 

A relação de transformação é um numero maior que a unidade nos transformadores elevadores, e menor 

que a unidade nos transformadores abaixadores. Conhecida a tensão aplicada ao primário de um 

transformador e a relação de transformação, o produto destas duas quantidades dá-nos a tensão no 

secundário: 

Tensão no secundário = tensão no primário X relação de transformação 

É de salientar que a relação de transformação é referente à situação do transformador em vazio (secundário 

em circuito aberto). Quando o transformador trabalha em carga produz-se uma queda de tensão no 

secundário que se aponta para 2% quando o circuito da carga não é indutivo, ou de 5% se o circuito da 

carga for indutivo (no nosso estudo iremos considerar sempre o transformador ideal, isto é, um 

transformador sem perdas). 

TRANSFORMADOR DE SCOTT 

O transformador de Scott ou de ligação em T, é constituído por dois transformadores monofásicos, 

independentes e montados sobre o mesmo núcleo, fig. 5, que permitem transformar um sistema trifásico de 

tensões num sistema bifásico, o núcleo tem uma coluna central que serve apenas para o retorno do fluxo, 

visto que há dois circuitos magnéticos constituídos pelas outras duas colunas sobre as quais estão montados 

os enrolamentos bifásicos (a tracejado) e os trifásicos (a cheio). 

Um dos enrolamentos primários (trifásicos) tem as duas pontas acessíveis e o outro, uma ponta acessível e 

a outra ligada directamente ao ponto médio do primeiro enrolamento, correspondendo as ligações ao 

esquema da figura 5. 
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Figura 5 -Transformador de SCOTT 

Os enrolamentos primários são constituídos, um (1-3) por n, espiras e o outro (2-0) n/(√3/2) espiras. O 

número de espiras e escolhido para se ter, nos dois enrolamentos, a mesma tensão por espira. O ponto 0 

corresponde à extremidade de um enrolamento (2-0) e ao ponto médio do outro enrolamento (1-3). Aos 

terminais 1, 2 e 3 é aplicado um sistema trifásico directo de tensões. 

Para que o sistema de tensões obtido no secundário, V` e V“, seja considerado bifásico equilibrado é 

necessário que além de estarem desfasados de 90° tenham a mesma amplitude 

Figura 6- Esquemático do transformador de SCOTT 

As tensões secundárias V` e V“ estão em oposição de fase com as tensões primárias V20 e V13, e, como se 

vê no diagrama da fig. 6, estão em quadratura. Por outro lado tendo em conta as relações de transformação 

têm-se por vezes não se utiliza a montagem sobre o mesmo núcleo, mas sim dois transformadores 

monofásicos totalmente independentes e iguais, ligados como se indica na fig.7. 

A montagem de SCOTT pode também ser utilizada de maneira inversa, isto é, aplicar-se aos enrolamentos 

secundários um sistema bifásico de tensão e obter-se entre os terminais 1, 2 e 3 do primário um sistema 

trifásico. 

A montagem de SCOTT utiliza-se na alimentação das catenárias de tracção eléctrica a partir de um circuito 

trifásico. 
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Figura 7- Transformador de SCOTT com montagem em núcleos independentes 

 

TRANSFORMADOR TIPO E 

 

Os transformadores tipo - E são geralmente utilizadas em sistemas de servomecanismo como detectores de 

erro, função para a qual os potenciómetros são postos de parte devido ao problema de resolução e precisão 

Na fig. 8 está representado um transformador tipo E. 

É constituído por uma armadura fixa em forma de E, bobinada de acordo com a figura, e por uma armadura 

que se pode mover axialmente em frente à primeira. Na perna central da armadura fixa existe a bobine de 

excitação e nas pernas laterais as bobines de saída ligadas de modo a que as tensões nelas induzidas se 

subtraem, para fornecer a tensão de saída. 

Figura 8 – Transformador Tipo E 

 

Desde que as bobines de saída sejam absolutamente iguais e que o circuito magnético seja simétrico, as 

tensões V1 e V2 são iguais, quando a armadura móvel estiver centrada, pois a relutância dos circuitos 

magnéticos de V1 e V2 são iguais. 
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Se a armadura móvel se deslocar para a direita, em relação à fig. 8, a relutância do circuito de V2 aumenta e 

V1 > V2 . No caso de deslocamento em sentido contrário ter-se-á portanto V2 > V1 . Quanto maior for o 

deslocamento da armadura, maior será a relutância de um dos circuitos e portanto maior será Vs . 

Na fig.9, as formas de onda das tensões em causa, para os três casos: (a) armadura móvel centrada, (b) 

armadura móvel para cima, (c) armadura móvel para baixo. 

 

Figura 9 – Formas de onda do transformador tipo E 

 

A tensão de saída estará em fase ou em oposição de fase com a excitação consoante o sentido do 

deslocamento da armadura móvel, e a sua amplitude dependerá de amplitude do movimento. 

Construtivamente um transformador E pode ter a forma de um cilindro no interior do qual desliza a armadura 

móvel, fig. 10. 

Figura 10 – Transformador de tipo E 
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CARACTERÍSTICAS DO TRANSFORMADOR TIPO E 

Se as duas bobines de saída não forem absolutamente iguais poderá não existir um ponto em que Vs seja 

nulo, correspondendo no entanto à posição média de armadura móvel um mínimo de Vs ≠ 0, se a falta do 

nulo for devido a uma variação de fase entre V1 e V2. Neste caso, a movimentação da armadura móvel, além 

de fazer variar as amplitudes de V1 e V2 faz também variar, embora em pequenos ângulos, a fase entre elas. 

Assim o nulo será obtido quando a componente de V2 em fase com V1 seja de amplitude igual a V1, a 

componente de V2 que faz 90º com V1 é denominada a tensão de quadratura, fig. 3-17. Na fig. 11 está 

representado o diagrama vectorial das tensões V1 e V2, para várias posições da armadura móvel, OS1 e OS2 

representam a tensão de saída para a máxima deslocação da armadura móvel, num sentido e noutro. OS0 

representa a tensão de saída no ponto de mínima saída. Se o transformador E fosse teórico as tensões 

seguiriam a linha a tracejado, sendo a mínima saída representada pelo ponto 0, isto é de tensão nula. 

 

Figura 11 – representação vectorial das tensões do transformador tipo E 

 

A linearidade das respostas de um transformador tipo E depende da frequência da tensão de excitação e da 

carga. Na fig. 12 estão representadas a curvas de respostas de um transformador típico. 
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Figura 12 – Gráfico de resposta de um transformador tipo E (típico) 

 

Define-se zona linear de funcionamento (linear range), como o máximo deslocamento da armadura 

móvel a partir do ponto de nulo, para o qual a resposta do transformador ainda é linear, o deslocamento 

total do núcleo para resposta linear é pois o dobro da zona linear de funcionamento. 

O grau de linearidade, dentro da zona linear de funcionamento, define-se como o máximo desvio da curva 

de saída em relação à recta de resposta ideal que passa pela origem, expressa como percentagem da 

máxima tensão de saída, dentro da zona linear. 

Sensibilidade é definida como a saída em mV para um deslocamento do núcleo de 0.001 polegadas. A 

sensibilidade é medida tendo como parâmetros fixos a tensão e a frequência do sinal de excitação Ve. 

Um dos problemas que se levantam com estes transformadores é o do aparecimento de harmónicas na tensão 

de saída. Estas harmónicas são devidas à não linearidade da curva de magnetização do ferro, aparecendo 

mesmo no ponto de nulo. A acção das harmónicas pode-se revelar quer sob a saturação parcial de um 

amplificador, quer sob o aquecimento ou mesmo arranque de um motor. 

A distância da armadura móvel à fixa não é factor crítico para a sensibilidade e a linearidade de resposta do 

transformador, mas já é bastante crítico o paralelismo entre armaduras. 
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DOS SERVOMECANISMOS 
 

INTRODUÇÃO 

Pode-se definir um sistema de servomecanismo como um sistema de controlo em que o valor da quantidade 

controlada é comparado com o valor de uma quantidade determinada; a diferença entre as duas 

quantidades, conhecida por erro, é utilizada para dirigir o funcionamento do sistema. 

A secção deste manual que trata dos servomecanismos é dedicada em primeiro lugar a sistemas usados em 

radares, controlo de fogo e alguns sistemas de avião; representativos de uso comum serão descritos de 

forma prática. Apresentar-se-ão vários exemplos, procurando relacionar a terminologia e as definições dos 

servos com o funcionamento real de cada sistema apresentado. 

Passaremos a designar os servomecanismos simplesmente por "Servos". 

SISTEMAS DE MALHA ABERTA 

Há muitos tipos de sistema de malha aberta de uso diário. Em termos gerais, podem ser classificados em 

sistemas descontínuos e sistemas contínuos de luzes eléctricas, aparelhos de rádio, etc., em que a energia 

do sistema pode ser ligado ou desligado por meio de um interruptor, são exemplos do tipo descontínuo. 

Máquinas de costura eléctricas, ventoinhas e batedeiras representam o tipo contínuo, que é controlado por um 

interruptor e por um dispositivo adicional que controla a quantidade de energia aplicada. 

Descontínuo - Um tipo elementar de sistema de malha aberta (figura 13) é formado por um aquecedor 

eléctrico e um interruptor. Quando o operador fecha o interruptor, o aquecedor é ligado e a temperatura do 

quarto sobe. Neste funcionamento há que considerar dois factores importantes. Em primeiro lugar, a energia 

usada para premir o interruptor é totalmente independente da energia calorífica libertada; em segundo 

lugar, a temperatura do quarto continuará a subir até que o operador desligue o interruptor. O resultado 

final não tem, pois, qualquer relação com a acção inicial. 
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Figura 13 – Sistema de malha aberta descontínuo 

 

Contínuo - O regulador de intensidade luminosa de um teatro, apresentado na fig. 14, é um exemplo do 

sistema de malha aberta de tipo contínuo. Como no exemplo anterior é utilizado um interruptor, mas agora 

montado no braço móvel de um reóstato. Quando o operador liga o interruptor, a resistência total de R está 

em série com as lâmpadas. À medida que o operador continua a rodar o eixo, o valor de B diminui e as 

lâmpadas aumentam de brilho. É claro que as ligações do reóstato podem ser invertidas, provocando o 

brilho máximo das lâmpadas quando se liga o interruptor, e diminuição gradual da luz quando se roda o eixo 

do reóstato. Em qualquer dos casos, o operador controla a quantidade de tensão através do banco de 

lâmpadas mas, como no exemplo anterior, a energia exercida para mover o reóstato é independente da 

energia luminosa libertada. 

Figura 14 – Sistema aberto contínuo 

 

SISTEMAS DE MALHA FECHADA 

Vimos que um sistema de malha aberta é aquele em que a acção iniciadora é independente do resultado 

obtido. Nos casos em que o dispositivo de controlo é afectado pelo resultado, o sistema é conhecido por 

sistema de malha fechada. Quando o sistema é deste tipo torna-se necessário um dispositivo qualquer de 

medida do resultado final. Referindo-nos de novo ao exemplo do aquecedor eléctrico, partamos agora do 

princípio de que o interruptor é substituído por uma mola bimetálica, projectada para se expandir ou contrair de 

acordo com a subida e a descida da temperatura do quarto (fig. 15). Este termóstato pode ser ajustado por 
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meio de uma alavanca que pode rodar ou mover-se em linha recta, e está calibrada em graus.  

Se o termóstato for regulado para uma temperatura superior à do quarto (neste caso regulado para 72ºF, os 

contactos fecharão e ligarão o aquecedor. A temperatura do quarto aumentará gradualmente, acompanhada 

pela expansão da mola bimetálica; quando a temperatura atingir o valor pretendido de 72ºF a mola ter-se-á 

expandido o suficiente para abrir o circuito do aquecedor. Quando a temperatura do quarto desce, por 

exemplo, um grau, a mola contrai-se fechando o circuito e aquecendo de novo o quarto a 72ºF. Esta acção 

repete-se, com o termóstato a abrir e fechar alternadamente o circuito do aquecedor, mantendo assim de 

uma maneira geral a temperatura do quarto a 72°F. Neste caso a acção de controlo é afectada de uma 

maneira precisa pelo resultado obtido, preenchendo as condições de um sistema servo. 

 

Figura 15 – Sistema de malha fechada 

 

DISPOSITIVO DE “FOLLOW-UP” 

Este é o dispositivo que "fecha o circuito" num sistema de circuito fechado. Está acoplado ao eixo de saída e 

também ao dispositivo de medida de erro, e pode ser eléctrico, mecânico ou uma combinação dos dois. O 

dispositivo de "follow-up" torna possível comparar as posições angulares dos eixos de entrada e de saída. O 

uso do "follow-up" permite ao sistema funcionar automaticamente 
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Figura 16 – Sistema de “Follow up” 
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SÍNCRONOS DE CORRENTE CONTINUA 
 

LINEARIDADE 

A função de transferência, para um potenciómetro linear, define a variação linear entre as tensões de 

entrada e de saída, cuja representação gráfica será portanto uma recta, o desvio do comportamento dum 

potenciómetro em relação a essa linha recta mede a precisão linear. 

Existem duas definições para linearidade, a saber: linearidade independente (usada para potenciómetros de 

precisão) e linearidade começada em zero (zero linearity) usada para os reóstatos e resistências variáveis. 

A tolerância de linearidade independente é o máximo desvio permitido em relação a linha recta que 

melhor traduz o comportamento do potenciómetro, fig. 17. 

 

Figura 17 – Tolerância de linearidade 

 

 A tolerância da linearidade começada em zero é o máximo desvio permitido em relação à linha recta 

que melhor traduz o comportamento do potenciómetro e que começa em zero. 

Os potenciómetros que exigem este tipo de tolerância têm de ser construídos de modo a que para 0 = 0 a 

resistência seja nula. 
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Figura 18 – Potenciómetro com tolerância de 0 = 0 

 

A precisão linear do potenciómetro tem uma tolerância de ordem de 1% para os usuais e de 0,01% para os 

padrões.  

Para que um potenciómetro seja o mais linear possível alguns construtores adoptam o sistema da fig. 18, 

onde, partindo de medição de resistência ao terminal da escova se juntam resistências de carga apropriadas 

de modo a tornar o potenciómetro o mais linear possível. O cálculo destas resistências é efectuado a partir 

do numero de resistências a instalar, da sua posição e do valor requerido para a resistência de carga, como 

exemplo pode-se referir que para corrigir a linearidade de 1% para 0,1% se tornaram necessárias de 4 a 10 

resistências. 

Por vezes também é utilizado, como método para aumentar, a precisão em linearidade, o indicado na fig. 

19, onde se liga e potenciómetro a um transformador com tomadas múltiplas ao secundário. 

 

Figura 19 – Método de aumento da precisão em linearidade 
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RESOLUÇÃO 

 

Define-se como resolução de um potenciómetro a mínima variação possível, na resistência de saída 

(obtida por rotação de veio) expressa como percentagem da resistência total. A resolução depende do 

número de espiras por unidade de comprimento e do diâmetro do arco de círculo que a escova percorre. 

Como o cursor, num potenciómetro bobinado, não desliza sobre um fio contínuo, mas sim sobre uma 

sucessão de espiras, a função de transferência não e uma curva contínua mas sim uma sucessão de 

saltos. Estes saltos dependem da resistência de cada espira e da área de contacto do cursor. Se a escova 

contacta uma espira de cada vez, a variação de tensão ∆ E de cada salto é igual à tensão total E a dividir 

pelo número de espiras n. 

∆E = E/n 

 

Neste caso a resolução é dada por: 

Resolução = ∆E/E = (E/n)/E = 1/n 

Na fig. 20, está representada graficamente a variação de tensão num potenciómetro deste tipo. 

A resolução de um potenciómetro limita a máxima precisão que se pode obter assim, como exemplo, 

verifica-se que para uma resolução de 0,1% a melhor precisão que se pode obter é de 0,05%. 

Para se obter uma resolução de zero teve de recorrer-se a uma bobine constituída por um fio ao longo do 

qual se desliza o cursor. A utilização de resistências obtidas por um depósito fino de grafite também permite 

a obtenção de funções de transferência contínuas. 

Figura 20 – Representação gráfica da resolução de um potenciómetro 
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SISTEMA SELSYN 

 

Por vezes é desejável, especialmente em aplicações de baixo custo, utilizar uma tensão de corrente contínua 

baixa para fazer funcionar um sistema de transmissão de dados angulares. Há algumas variantes na 

concepção física e eléctrica dos sistemas de corrente contínua mas, visto que a teoria de funcionamento é a 

mesma, só daremos aqui a descrição de um desses sistemas conhecidos pelo nome de "Selsyn". Este tipo é 

muito utilizado nos aviões principalmente naqueles que não dispõem de rede de corrente alterna, por 

exemplo nos sistemas de transmissão à distância da quantidade de combustível, da posição de "flaps", etc. 

Figura 21 – Transmissor SELSYN  

 

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SELSYN 

 

O transmissor deste sistema de dados é uma forma especial de potenciómetro com um enrolamento toroidal 

contínuo de 360º em fio de níquel-cromo (nícromo) ou outro de resistência semelhante. 

O enrolamento do potenciómetro (figura 22) tem derivações colocadas em pontos afastados 120°. Dois 

braços giratórios afastados 180°, fazem contacto com o enrolamento através de escovas isoladas entre si e 

que estão ligadas a uma fonte de corrente contínua. 
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Figura 22 – Sistema Selsyn 

0 receptor-indicador apresentado consiste numa bobina enrolada toroidalmente num núcleo de material 

magnético, com derivações colocadas a intervalos de 120°. O rotor, neste caso, é um íman permanente 

cilíndrico, ligado a um ponteiro. 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SELSYN 

 

Quando o transmissor está ligado ao indicador e se liga a corrente, surge no estator um campo magnético 

constante, que rodará em sincronismo com a rotação do eixo do potenciómetro. 

A exactidão do sistema não é afectada pelas mudanças da tensão da bateria, visto que todas as bobinas serão 

afectadas de forma proporcional. Este sistema necessita de cerca de 2 watts para 12 volts, corrente contínua, 

tem uma boa relação binário/peso e uma boa eficiência do circuito magnético. 

Enquanto que o estator é praticamente "standard" neste tipo de sistema, o receptor pode ser do tipo descrito, 

ou pode ter pólos salientes, três bobinas do estator como num síncrono, etc.… 

No entanto, qualquer que seja a sua concepção, o princípio de funcionamento permanece inalterado. 
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SISTEMA SÍNCRONO DE CORRENTE CONTINUA 
 

INTRODUÇÃO 

Conquanto o síncrono seja um dispositivo de corrente alterna por vezes são utilizadas tensões contínuas 

para posicionar veios. Existem várias formas de posicionar um veio por meio da corrente DC; um deles é o 

representado na figura 23, na qual é aplicada uma corrente a um electroíman, encontrando-se um íman 

permanente em barra mergulhado no campo criado pelo electroíman. Na figura 23-A a barra está alinhada 

com o campo e as linhas de força são tão curtas quanto possível. Se movimentarmos a barra e a 

mantivermos numa determinada posição, como na figura 23-B o fluxo é distorcido e o caminho magnético 

alongado; quando a soltamos a barra regressa imediatamente à posição original, de acordo com o conceito 

da “borracha esticada” para o comportamento das linhas de fluxo magnético. Ao invertermos a polaridade o 

campo magnético inverte-se e o íman permanente é desviado 180º da sua posição original. 

Figura 23 – Utilização de corrente DC para posicionar um íman 

A figura 24 mostra três bobinas enroladas em núcleo de material magnético, fixos e com eixos a 120º umas 

das outras. Um extremo de cada bobina tem uma ligação comum, enquanto os outros extremos estão 

ligados a uma bateria. O campo mais forte é desenvolvido pela bobina S2, já que a totalidade da corrente 

passa através desta, enquanto apenas metade da corrente passa através de S1 e S3, produzindo cada uma 

delas um campo que apenas tem metade da força do de S2. O campo resultante está na direcção mostrada 

pelo diagrama vectorial da figura 24 e tende a alinhar o rotor de íman permanente na posição indicada. Por 

convenção esta posição é conhecida como posição de zero eléctrico e será assim que nos referimos a ele no 

presente manual. As designações S1, S2 e S3 para as bobinas dos estatores são as usadas, pois são 

consideradas normas na prática de síncronos. 
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Figura 24 – Enrolamento de 3 bobines 

Figura 25 - Rotação do campo  
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Um sistema prático de indicação remota que usa os princípios descritos de posicionamento de veios por 

meio de corrente DC é o sistema de indicação de potenciómetro, ilustrado na figura 26; às vezes este 

sistema é chamado de síncrono DC. 

Figura 26 – sistema síncrono DC 

O potenciómetro, neste sistema indicador remoto, é circular; a tensão DC é-lhe aplicada por meio de 

contactos que deslizam na parte interior do potenciómetro, estes contactos são isolados uns dos outros a 

fim de evitar um curto-circuito na tensão de alimentação. No dispositivo de três bobinas e íman permanente 

da direita da figura, as bobinas podem ser ligadas tanto em estrela como em triângulo; o potenciómetro está 

enrolado de forma a compensar o efeito de ligação em paralelo das suas bobinas, este tipo de enrolamento, 

contudo faz com que as tensões nos pontos A, B e C variem, à medida que o cursor do potenciómetro roda 

no sentido inverso dos ponteiros do relógio, conforme indicado no gráfico das tensões da figura, para as 

diferentes posições dos contactos do cursor. Todas estas tensões são medidas em relação ao negativo 

(massa) da fonte de alimentação DC; durante a operação do sistema, quando os contactos estão na posição 

0º (+ no A e – no D) as tensões em A, B e C são respectivamente 27V, 9V e 9V, um extremo da bobina S2 

está ligado a A, um extremo da bobina S1 está ligado a B e um extremo da bobina S3 está ligado a C. Os 

outros extremos das três bobinas estão ligados juntos (ligação em estrela). A corrente flui de B para A 

através das bobinas S1 e S2 e de C para A através de S3 e S2, uma vez que as bobinas S1 e S3 estão ao 

mesmo potencial, não há corrente entre elas. 

Assim a bobina S2 é percorrida uma maior corrente e exerce uma atracção forte no pólo norte do íman, as 

bobinas S1 e S3 são percorridas por correntes de igual valor e atraem o pólo sul do íman, com igual força, 

devido a estas acções, o íman toma a posição de 0º.  

Quando os contactos do potenciómetro se movem para a posição de 60º, então o ponto E está a 27V e o 

ponto B a 0V, como se pode ver no gráfico da figura 25 o ponto A e C estão a 18V, isto faz com que a 

corrente flua de B para A através das bobinas S1 e S2 e do ponto B para o ponto C, através das bobinas S2 e 

S3; não haverá corrente de A para C. Nesta condição a bobina S1 tem mais corrente do que as outras duas 

bobinas e atrai fortemente o pólo sul do íman; nesta condição as bobinas S2 e S3 atraem o pólo norte com 
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igual força e o íman toma a posição de 60º, correspondentes aos contactos do potenciómetro.  

Figura 27 – Gráfico das tensões referentes ao sistema da figura 24 

A medida que os contactos do potenciómetro se movem, as tensões variam uniformemente, conforme 

representado na figura, provocando uma rotação uniforme do íman, o qual segue a rotação dos contactos. 

 

TRANSMISSOR 

O transmissor síncrono tem a aparência de um pequeno alternador de dois pólos. No entanto, apesar da 

semelhança com uma peça normalizada da maquinaria eléctrica rotativa, veremos que o síncrono depende 

para sua operação, da acção de transformador. Por essa razão usam-se os termos rotor e estator quando se 

fala de síncronos, e não induzido e indutor como nos motores e geradores convencionais. 

Figura 28 – Rotor do transmissor síncrono 

O rotor de pólos salientes, representado na figura 28, consiste num núcleo laminado, em volta do qual 

existe uma bobina. Concêntricos ao eixo, existem dois anéis de contacto, isolados, que permitem alimentar a 

bobina. 

A bobina está enrolada de modo a que o seu eixo seja perpendicular ao eixo de rotação do rotor, que se 
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apoia em rolamentos de esferas, localizados nas tampas do síncrono. 

Em quase todas as unidades síncronas, o estator, representado na figura 29, é uma estrutura cilíndrica com 

ranhuras, construído num metal magnético laminado, e montado dentro do invólucro. As bobinas do estator 

estão enroladas em ranhuras espaçadas uniformemente e estão ligadas de forma a fornecer três pólos, 

separados 120º. Os três enrolamentos, que constituem o secundário do transmissor, podem estar ligados 

em estrela ou em triângulo, com três condutores ligados a terminais do chassis. Duas tampas axiais, 

contendo os rolamentos de esferas, porta-escovas e escovas para as ligações do rotor, completam a 

estrutura geral do transmissor síncrono. 

Figura 29 – Estator do transmissor síncrono 

 

RECEPTOR 

Electricamente, a construção do receptor síncrono é idêntica à do transmissor síncrono. Fisicamente, o 

receptor distingue-se do transmissor por ser equipado com um amortecedor de inércia, como se pode 

observar na figura 30, e por estar equipado com rolamentos de esferas por fricção muito baixas. Visto que o 

rotor do receptor é livre de rodar, quaisquer mudanças bruscas nos dados recebidos provocariam um 

esforço exagerado no rotor, que começaria a oscilar, ou entraria em rotação. Para evitar isso, é fixo um anel 

de bronze ou chumbo, sobre uma manga, que é presa de forma rígida ao eixo. O anel tem um grande 

momento de inércia, aproximadamente igual ao do rotor, e pode ser rodado sobre o eixo (embora apenas 

num ângulo de 45º) com dificuldade considerável. 
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Figura 30 – Rotor do receptor síncrono 

Quando uma mudança brusca, nas tensões que entram, faz com que o receptor altere a sua posição de 

forma brusca, o anel amortecedor não pode seguir o eixo do síncrono, mas exerce uma acção de travagem 

sobre o rotor oscilante, parando rapidamente o movimento deste. Quando as tensões que entram obrigam a 

um movimento lento e constante, ou a uma leve mudança, o anel move-se com o eixo e não há qualquer 

acção de travagem.  

Figura 31 – Transmissor (gerador) e Receptor síncrono 
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SISTEMA SÍNCRONO DE CORRENTE ALTERNA 
 

POSICIONAMENTO DE UM VEIO POR AC 

A figura 32 mostra uma bobina localizada junto a um íman permanente, o qual está montado de tal modo 

que pode rodar em torno de um eixo. Quando é aplicada uma tensão de 50 Hz ao solenóide, o binário 

exercido no íman muda o seu sentido 100 vezes por segundo, primeiro num sentido e depois noutro sentido 

oposto.  

Uma vez que o íman não pode mudar o seu posicionamento tão rapidamente, ele responderá somente ao 

binário médio e, uma vez que o binário médio é zero, o íman tomará qualquer posição, independente da 

acção da bobina. 

Figura 32 – Posicionamento de um íman através de um electroíman 

 

Por estas razões, o rotor de íman permanente não é praticável em aplicações com corrente AC e torna-se 

necessário substituí-lo por um rotor electromagnético. 

Neste exemplo, tanto a bobina fixa como a móvel são alimentadas pela mesma fonte de 50 Hz. Durante a 

alternância positiva, que se observa na figura 33 a), as polaridades são as representadas e o extremo 

superior do rotor é atracado para a base fixa. Durante a alternância negativa, que se observa na figura 33 

b), a polaridade de ambas as bobinas é invertida, conservando-se deste modo o rotor alinhado na mesma 

posição. 
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Figura 33 – Posicionamento de um veio por AC 

Neste ponto pode-se fazer uma analogia com o funcionamento do motor de corrente contínua:  

Se a polaridade do indutor ou do induzido for invertida a direcção da rotação é invertida, no entanto, se as 

duas polaridades forem invertidas simultaneamente, o motor funciona na mesma direcção. O mesmo 

princípio é aplicável ao exemplo da bobina do diagrama, isto é, a mudança de polaridade numa bobina faz 

inverter o rotor, enquanto a mudança de polaridade nas duas bobinas fará com que o rotor mantenha a sua 

posição.     

ACÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO NAS UNIDADES SÍNCRONAS 

 

Como passo preliminar, antes de considerar as tensões induzidas nas unidades síncronas, será bom 

examinar o comportamento de um simples transformador, quando uma das bobinas é rodada. A figura 34 

representa um transformador com um número igual de espiras nos enrolamentos primário e secundário. Por 

conveniência, partir-se-á do principio de que não existem perdas nos enrolamentos ou do núcleo, e que a 

tensão de saída é a mesma que a tensão de entrada, ou que está na razão de um para um.  
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Figura 34 – Tensões de saída do transformador de acordo com a posição do secundário 

A 0º o fluxo de ligação é máximo, a tensão induzida no secundário de S1 para S2 é de 115V, e está 

desfasada de 180º em relação à tensão aplicada entre P1 e P2, como é prática comum nos transformadores 

normalizados. Já que a tensão induzida variará directamente com o co-seno do ângulo entre as bobinas, a 

tensão secundária será de 57,5V, quando a bobina é deslocada num ângulo de 60º, na figura a bobina faz 

um ângulo recto com a bobina primária (90º) e a tensão de saída é zero. 

Quando o secundário ultrapassa o ângulo de 90º, verifica-se que a tensão aumenta de novo e que tem a 

polaridade invertida em relação à posição de 0º. Num ângulo de 180º a tensão atinge de novo 115V, mas 

desta vez a tensão entre S1 e S2 está em fase com a tensão de entrada. 

No entanto, a relação de transformação no síncrono pode variar muito, dependendo de considerações de 

fabrico e aplicação, mas ela será normalmente de 1:2,2 entre o rotor e uma só bobina do estator. Assim, 

quando se aplicam 115V ao rotor, haverá no máximo 52V, desenvolvidos através de qualquer bobina do 

estator (quando a bobina do estator estiver alinhada com o rotor). É importante notar que, devido ao 

desenho do síncrono, não pode haver mais do que duas tensões do estator iguais em qualquer instante. 

Considerando que 52V é a tensão máxima induzida numa só bobina do estator, surgindo quando o ângulo 

do rotor é zero em relação ao eixo dessa mesma bobina do estator, os valores da tensão para outros 

ângulos do rotor podem ser determinados pela fórmula: 

E= 52 cos φ 

Em que: 

E – tensão máxima é qualquer bobina do estator 

φ - Ângulo entre a bobina do rotor e a bobina do estator 
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É importante notar que o síncrono não é um instrumento trifásico. Numa máquina trifásica há três tensões 

de igual grandeza, desfasadas umas das outras de 120º eléctrico. 

No síncrono, um instrumento monofásico, as três tensões do estator variam em grandeza, e a tensão de 

uma bobina do estator está em fase ou oposição de fase, com a tensão de outra bobina. 

No diagrama da figura 35, as grandezas das tensões nas três bobinas do estator do síncrono estão 

representadas graficamente, como funções do ângulo do rotor (φ). 

Figura 35 – Tensões induzidas nas bobinas do estator do transmissor síncrono 

FUNCIONAMENTO DE SÍNCRONOS EM AC 

A figura 36 mostra um transmissor síncrono com o rotor ligado a uma linha de 115V. 

Figura 36 – Transmissor síncrono 

Na discussão, as polaridades indicadas aplicar-se-ão apenas a meio ciclo da tensão da linha. No meio ciclo 

oposto, como previamente afirmado, todas as polaridades estão invertidas e o campo provocado pela bobina 

do motor mudará de polaridade simultaneamente com o campo do estator. No exemplo apresentado, um 
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campo é provocado pela bobina do rotor, que induz nas bobinas do estator tensões de acordo com a lei de 

LENZ, ou seja, tensões de polaridade tal, que o campo do estator resultante produzido, se a corrente 

pudesse circular, se oporia ao campo do rotor que o induziria. Note-se que na figura não se mostram as 

polaridades do campo para as bobinas do estator pois as ligações do estator estão abertas e não há 

circulação de corrente. 

A figura 37 mostra as polaridades dos pólos induzidos que surgem quando é permitido às tensões induzidas 

fazerem circular corrente. Com o receptor ligado (rotor retirado), a corrente circula nas direcções indicadas. 

A direcção da corrente, bem como a polaridade do campo magnético produzido em cada enrolamento do 

estator, pode ser facilmente verificado usando a regra da mão esquerda. 

Figura 37 – Campo produzido no receptor síncrono 

Normalmente, admite-se que o factor mais importante a tomar em linha de conta, ao analisar o 

funcionamento do síncrono, é o campo resultante. Mostrou-se que cada uma das bobinas do estator produz 

um campo próprio, cuja grandeza é proporcional à tensão que nele é induzida. No entanto, os campos das 

três bobinas do estator combinam-se de modo a formar um campo resultante e este campo é a base do 

funcionamento do síncrono. A grandeza do campo resultante permanece constante. 

Embora na posição de zero mostrada na figura 37, os enrolamentos do estator S1 e S3 produzam campos 

iguais em direcções diferentes em relação ao campo principal, uma componente destes campos é eliminada 

e a componente restante reforça o campo S2, ficando o campo resultante na direcção indicada. Pode ser 

usada a análise vectorial para determinar a direcção do campo resultante, para o caso do síncrono da figura 

37. 

A figura 38 é uma representação vectorial dos campos do estator existentes no transmissor. Os vectores S1, 

S2 e S3 estão desenhados numa escala proporcional a 26V, 52V e 26V, respectivamente. Visto que as 

tensões nas três bobinas do estator estão em fase, os campos apontam para cima.   
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Figura 38 – Diagrama vectorial dos campos do estator do transmissor síncrono 

 

Construindo um paralelogramo com S1 e S3 como lados, a resultante S1+S3 a S2, mostra-se que o campo 

resultante do estator do transmissor é proporcional a 78V e que aponta directamente para 0º. Note-se que o 

campo resultante do estator, provocado no receptor da figura 37, aponta na direcção oposta, ou seja, para 

baixo. 

Se inseríssemos agora um rotor de ferro macio no campo do receptor da figura 37, aquele tenderia a 

alinhar-se com campo, como se mostra na figura 39. Mais uma vez isto é devido às linhas de fluxo que 

procuram o caminho mais curto. Quando o rotor está alinhado, o circuito magnético é o menor possível. 

Figura 39 – Alinhamento do rotor de ferro macio no receptor síncrono 

Na figura 40 o rotor do transmissor foi rodado 30º, no sentido dos ponteiros do relógio (CW). Um exame 

rápido do sistema, mostrará que está deslocado 30º em relação, quer a S2 quer a S3. Multiplicando 52V por 
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0.866 (cos30º= 0.866) a tensão induzida em cada bobina é de 45V. No entanto, como o rotor está agora 

num ângulo 90º com S1 a tensão induzida na bobina S1 é zero (cos 90º=0). A análise vectorial do campo 

resultante do estator do transmissor é dada na figura 41. 

Figura 40 – Posicionamento do campo no receptor síncrono para um ângulo de 30º CW 

 

Figura 41 – Diagrama vectorial do campo do transmissor 

O campo resultante no receptor está na direcção oposta, como indicado pelas setas do campo no diagrama. 

De novo, se introduzirmos um ferro macio no campo do receptor na posição zero, como representado na 

figura 42, ele será atraído de modo a alinhar com a nova direcção do campo, como se mostra na figura. 



Fundamentos de Servomecanismos 

 - 40 - 

Figura 42 – Posicionamento de um ferro macio no seio do campo gerado 

a) Campo criado     b) ferro alinhado 

 O rotor de ferro macio tem duas posições estáveis, afastadas 180º em que pode alinhar com o campo. 

Além deste inconveniente, podemos acrescentar o fraco binário resultante, o que requer um constante fluxo 

de corrente nas bobinas do estator, de modo a manter o campo magnético. Para vencer estes 

inconvenientes, inerentes a um receptor que usa um rotor de ferro macio, é usado um rotor bobinado que é 

excitado pela mesma fonte que o rotor do transmissor síncrono. A vantagem imediata do rotor excitado é 

excitado pela fonte que o rotor do transmissor síncrono. A vantagem imediata do rotor excitado é estar 

polarizado, não tendo senão uma posição estável, em que alinha com o campo. Isto elimina a possibilidade 

de erro dos 180º na posição do rotor do receptor. 

A figura 43 mostra um emissor- receptor síncrono normalizado com os rotores do transmissor e do receptor 

ligados à mesma fonte de 115V. Na figura, o rotor do receptor encontra-se momentaneamente numa 

posição de 30º, no sentido contrário dos ponteiros do relógio (CCW) e as tensões induzidas têm os valores 

indicados. Nesta posição desequilibrada, a corrente circula na direcção indicada pelas setas. Esta corrente 

provoca no receptor um campo de estator, numa direcção tal que exerce um binário no sentido dos 

ponteiros do relógio no rotor do receptor continuando a corrente a circular até que o rotor esteja alinhado 

com o campo do estator, como na figura. Quando ocorre o alinhamento, as tensões induzidas nos 

enrolamentos do estator do receptor são iguais e opostas às tensões induzidas nos enrolamentos do estator 

do transmissor. 
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Figura 43 – Sistema transmissor- receptor síncrono normalizado 

Na condição de equilíbrio mostrada na figura 44, não há circulação de corrente nos enrolamentos do estator, 

toda a corrente que circula no sistema é a corrente de excitação consumida pelos dois rotores. Pode-se ver, 

então, que o transmissor só fornece corrente para restabelecer um campo no receptor quando o receptor 

está fora do alinhamento, como consequência, o circuito consome mais energia, e o perigo de 

sobreaquecimento das unidades é minimizado. 

Figura 44 – Sistema transmissor-receptor síncrono normalizado em equilíbrio 
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SISTEMA SÍNCRONO DIFERENCIAL 
 

TRANSMISSOR SÍNCRONO DIFERENCIAL 

 

Tanto sob o aspecto físico como eléctrico, o estator do transmissor síncrono diferencial é semelhante ao 

estator do transmissor e receptor síncrono convencional. Consiste nos habituais três conjuntos de bobinas 

enroladas em cavas distribuídas regularmente ao longo do interior da carcaça do estator e ligados de modo 

a produzir pólos afastados de 120º. Os enrolamentos podem estar ligados, tanto em triângulo, como em 

estrela, com os três condutores ligados a terminais marcados como S1, S2 e S3. 

Figura 45 – Rotor do transmissor síncrono diferencial 

O rotor do transmissor diferencial (TSD), representado na figura 45, é bastante diferente dos rotores das 

unidades convencionais, tanto física como electricamente. O rotor do diferencial tem mais a forma cilíndrica 

do que a de uma bobina, e parece-se mais com o indutor de um alternador. Electricamente, há conjuntos de 

bobinas enroladas em cavas espaçadas regularmente à volta do rotor e ligados de modo a produzir pólos 

afastados de 120º. Exactamente como no caso do estator, as três bobinas do rotor podem estar ligadas em 

estrela ou em triângulo, com os condutores ligados a três anéis colectores montados no veio. Três escovas 

estão montadas numa das tampas para fazer o contacto com os anéis colectores do rotor. As escovas estão 

ligadas a terminais marcados R1, R2 e R3. A figura 46 mostra uma representação eléctrica do transmissor 

síncrono diferencial. 



Fundamentos de Servomecanismos 

 - 44 - 

Figura 46 – Esquema eléctrico do transmissor síncrono diferencial 

 

FUNCIONAMENTO 

 

No caso do transmissor diferencial, o estator é o primário do transformador variável, enquanto os 

enrolamentos do rotor constituem o secundário. A razão de transformação entre uma bobina do primário 

(estator) e do secundário (rotor) é de um para um (1:1). 

Assim na figura 47, mostra-se o síncrono diferencial na posição zero eléctrico e, nessa posição, ele fará 

passar as tensões aplicadas aos seus enrolamentos sem alteração, como foi descrito. Se se partir do 

princípio de que o rotor do transmissor diferencial não é livre de rodar, como é o caso na maior parte dos 

transmissores, então, se o rotor do transmissor síncrono (convencional) for movido, o rotor do receptor 

síncrono (convencional) segui-lo-á sem diferença angular, exactamente como se o transmissor diferencial 

não estivesse em circuito. 
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Figura 47 – Transmissor síncrono diferencial integrado na sua montagem normal 

A figura 48 mostra a diferença, na tensão induzida no diferencial, que tem lugar quando o seu rotor é 

deslocado. Na figura 48 a), tanto o transmissor como o diferencial estão na posição zero e a tensão induzida 

em R2 é de 52V, como se indica. 
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Figura 48 – tensões induzidas no rotor do transmissor síncrono diferencial 

No entanto, quando o rotor do diferencial é rodado 120º, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, 

como se pode observar na figura 48 b), vê-se que a bobina do rotor R1, está alinhada com S2. Isto significa 

que a tensão máxima, 52V, está agora induzida em R1. Quando se continua a rodá-lo no sentido contrário ao 

dos ponteiros do relógio para a posição de 240º, como representado na figura 48 c), a bobina do rotor R3 

fica alinhada com S2, e, por conseguinte, tem a tensão máxima induzida no seu enrolamento. 

O transmissor síncrono diferencial é usado em circunstâncias em que é necessário inserir uma correcção na 

informação angular a ser transmitida, ou em que é preciso transmitir a soma ou a diferença de dois ângulos. 

Um transmissor síncrono diferencial recebe informações angulares de um transmissor síncrono, compara a 

posição do eixo do transmissor com o seu próprio eixo e transmite tensões correspondentes à soma ou 

diferença dos dois ângulos. 
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Pode-se afirmar que, em todos os casos em que o diferencial está directamente ligado entre o transmissor e 

o receptor, a posição do eixo do receptor será igual à posição do eixo do transmissor menos a posição do 

diferencial. 

Se se desejar somar a posição do diferencial à indicação do transmissor, é necessário inverter S1-S3 e R1-R3 

do transmissor diferencial. 

A figura 49 ilustra quatro combinações de circuitos possíveis para um sistema que utilize um transmissor 

diferencial, com as relações entre as posições do eixo para cada circuito indicados nas formulas dadas onde 

são apresentadas quantidades negativas, como –Tº e –Rº na figura, mostrando que o valor das indicações 

do mostrador é subtraído a 360º; por exemplo 270º seria -90º; 300º indicaria -60º, etc. 

Figura 49 – Principais combinações do transmissor síncrono diferencial 
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RECEPTOR SÍNCRONO DIFERENCIAL 

 

Tal como na concepção dos transmissores e receptores síncronos convencionais, a diferença essencial entre 

o transmissor e o receptor diferencial é que este último está equipado com um dispositivo de amortecimento 

e, os seus apoios são desenhados de modo a tornar as perdas por fricção tão pequenas quanto possível. 

Tudo isto porque o rotor do receptor diferencial gira livremente e está normalmente ligado a uma carga 

mecânica pequena, tal como um ponteiro dum mostrador, um interruptor, etc. Pelas mesmas razões do 

receptor diferencial, este dispositivo necessita de um amortecedor de oscilações. Electricamente o desenho 

do receptor diferencial é idêntico ao do transmissor diferencial. 

FUNCIONAMENTO 

 

O receptor síncrono diferencial está ligado entre dois transmissores síncronos, e é usado para indicar o 

ângulo entre os dois eixos dos transmissores num determinado ponto remoto. A figura 50 mostra um 

circuito para um receptor diferencial, com os transmissores síncronos associados. Nota-se que não há 

diferença angular entre os dois eixos dos transmissores e, por conseguinte, o rotor do receptor diferencial 

está na posição zero. 

Figura 50 -Montagem básica do receptor síncrono diferencial 

Imagine-se agora que o rotor do transmissor nº1 é rodado para 180º, e o rotor do transmissor nº2 é 

colocado na posição a 120º, como mostra a figura 51; tal como no caso do transmissor diferencial, o rotor 

do receptor diferencial toma agora a posição de 60º, o que representa entre os dois eixos dos 

transmissores. 
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Figura 51 – Indicação de 60º no receptor síncrono diferencial 

No exemplo ilustrado da figura 52 mostra-se o transmissor nº1 colocado na posição de 60º, enquanto o eixo 

do transmissor nº2 é rodado de modo a apontar 45º. Aqui de novo, o receptor diferencial harmoniza as 

tensões desequilibradas dos dois transmissores, quando o seu eixo está alinhado na posição 15º, 

representando a diferença angular entre os dois eixos. 

Figura 52 – indicação de 15º do receptor síncrono diferencial 

Consequentemente, pode-se afirmar que quando um receptor diferencial está ligado directamente entre dois 

transmissores síncronos o seu mostrador indicará a diferença angular entre os dois eixos dos transmissores. 

A figura 53 mostra as condições para as ligações directas. Estão desenhadas outras combinações possíveis 

de circuitos, bem como as indicações que se obtêm no receptor diferencial para cada situação ilustradas. 
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Figura 53 – Principais combinações do receptor síncrono diferencial 
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RESOLVERS 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em sistemas de computadores analógicos, em que as tensões são utilizadas para representar quantidades 

numéricas, o problema surge quando é necessário mudar os dados de posição de um sistema de coordenadas 

para outro. Por exemplo, num caso em que a posição de um alvo é dada em termos de distância e ângulo de 

elevação é necessário, em muitos equipamentos de radar e controlo de tiro, traduzir essas informações para 

tensões que representem o alcance horizontal e a altura do alvo, a fim de poderem ser tratados pelo compu-

tador. Isto significa que é necessário fazer uma conversão, para obter estas quantidades. Esta conversão de um 

sistema de coordenadas noutro é conhecida por resolução.   

Há um certo número de dispositivos de resolução usados para obter a conversão necessária, incluindo trens 

de engrenagens, cames, alavancas, potenciómetros, etc. No entanto, o dispositivo de resolução mais rigoroso 

usado actualmente é o tipo auto-síncrono conhecido por "resolver". 

Figura 54 – Resolvers
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CONSTRUÇÃO 

 

Aparentemente, os resolvers assemelham-se a unidades síncronas convencionais. Como os síncronos, os 

resolvers têm enrolamentos do rotor e do estator e o seu funcionamento é de certa forma análogo ao dos 

transformadores de controlo síncronos, na medida em que são usados para produzir tensões e não 

rotação. 

Figura 55 – Estator e rotor de resolver 

A concepção dos resolvers varia, dependendo da aplicação específica que se faça deles. O tipo mais 

comum, apresentado no diagrama esquemático da figura 56, tem dois enrolamentos de estator distribuídos 

no interior da carcaça cilíndrica; estando os eixos das bobinas a 90º. 

Figura 56 – Esquemático de uma unidade resolver 

Os enrolamentos do estator actuam como primários do transformador. Dois enrolamentos secundários, 

também com os eixos das bobinas perpendiculares, são suportados por um rotor cilíndrico. Alguns modelos 

têm enrolamentos adicionais para efeitos de realimentação; outros podem só ter uma bobina primária ou 

uma secundária. 

 



Fundamentos de Servomecanismos 

 - 53 - 

TEORIA DE FUNCIONAMENTO 

 

A figura 57 mostra o resolver típico com o rotor na posição zero (esquema eléctrico); as designações P e S 

referem-se aos enrolamentos primário e secundário, respectivamente. 

Figura 57 – Resolver na posição zero 

Seguindo o processo habitual, as polaridades indicadas são valores instantâneos e, na discussão, as 

polaridades rodeadas por um círculo referem-se ao transformador P2-S2, para as distinguir das polaridades 

do transformador P1-S1. Pode-se ver que o acoplamento magnético para a posição zero é tal que o primário 

P1 induz a tensão máxima no secundário S1, mas não induz qualquer tensão em S2. A juntar a isto, deve-se 

notar que os enrolamentos secundários do resolver são projectados de modo a que as tensões induzidas em 

cada (para a posição zero) estejam em fase com as respectivas tensões primárias, como se indica na figura 

57. Normalmente a relação de transformação entre um enrolamento primário e um enrolamento secundário 

é de um para um. 

Sabe-se que a tensão de saída de um transformador que tenha um enrolamento que rode, como a 

combinação P2-S2, é proporcional ao co-seno do deslocamento angular entre os dois enrolamentos. Se uma 

tensão de entrada de 1volt for seleccionada e aplicada a P2, desprezando a possível perda do enrolamento 

P1, pode-se fazer um quadro com os valores Eout, o qual mostrará a tensão de saída real bem como a 

percentagem da tensão de saída. Começando com 0º, como se mostra no diagrama, Eout será 1 volt (com 

referencia a S2). 

Eout = E in  cos 0º =1.0 

Eout = E in  cos 30º =.886 
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Eout = E in  cos 45º =.707 

Eout = E in  cos 60º =.5 

Eout = E in  cos 90º =0.0 

Eout = E in  cos 120º = -.5 

Eout = E in  cos 135º = -.707 

Eout = E in  cos 150º = -.866 

Eout = E in  cos 180º  = -1.0 

Eout = E in  cos 210º = -.866 

Eout = E in  cos 225º = -.707 

Eout = E in  cos 240º = -.5 

Eout = E in  cos 270º = 0.0 

Eout = E in  cos 300º = .5 

Eout = E in  cos 315º =.707 

Eout = E in  cos 330º = .866 

 

Os valores apresentados anteriormente mostram como a tensão através do enrolamento do rotor S2 varia 

como o co-seno do ângulo que forma com o enrolamento do estator respectivo. No entanto, compreender-

se-á que P2 também induz uma tensão no outro enrolamento do estator, visto que o enrolamento S1 

também é cortado pelo fluxo P2, mas num ângulo deslocado 90Q do ângulo em que o fluxo corta o 

enrolamento S2. Por conseguinte, a tensão de saída de S1 terá a mesma forma que a de S2 mas estará 

deslocada 90°, como se mostra na figura 58. Visto que esta relação de quadratura existe, pode-se ver que a 

tensão induzida em S1 pelo enrolamento P2 varia em proporção ao seno do ângulo de deslocamento. Usando 

o mesmo tipo de raciocínio caso de P1, pode-se mostrar que, quando P1 é excitado, induz uma tensão em S1 

proporcional ao co-seno do ângulo de deslocamento, pelo que a tensão induzida em S2 por P1 é proporcional 

ao seno desse ângulo. 
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Figura 58 – Formas de ondas de tensão 
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TRANSFORMADOR DE CONTROLO SÍNCRONO 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

Já foi explicado que o receptor síncrono diferencial é usado para posicionar mecanicamente um mostrador 

ou ponteiro, indicando uma diferença angular entre as posições de dois eixos. O transformador de controlo 

síncrono (TC) é usado para produzir uma tensão de saída que indica a diferença angular entre dois eixos. 

Esta tensão de saída é chamada tensão de erro, pois só existe quando os dois eixos não estão alinhados. 

O transformador de controlo substitui o receptor síncrono, sempre que a carga mecânica que tiver que ser 

actuada for elevada. 

Fisicamente, o estator do transformador de controlo síncrono é o mesmo que os estatores de outras 

unidades síncronas; o rotor, no entanto é de forma cilíndrica, com cavas para alojar o enrolamento, como se 

mostra na figura 58. 

No aspecto eléctrico, os enrolamentos do estator são semelhantes aos enrolamentos noutros síncronos, 

excepto no facto de que, para possibilitar uma alta impedância, os enrolamentos têm um maior número de 

espiras de fio fino. Visto que a tensão não é aplicada ao rotor do transformador de controlo, não é induzida 

nos enrolamentos do seu estator qualquer tensão que se oponha à tensão do estator do transmissor. Por 

isso, a corrente do estator é apenas limitada pela impedância dos enrolamentos e, por concepção, esta 

impedância é aumentada em relação à dos síncronos convencionais, de modo a limitar a corrente a um valor 

baixo. 
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Figura 58 – Transformador de controlo 

 

Visto que o transformador de controlo síncrono não é concebido para desenvolver binário, mas para produzir 

uma tensão de saída, há diferenças básicas na construção do seu rotor. Como se afirmou anteriormente, o 

rotor é cilíndrico e, por consequência, não existe uma direcção preferencial para o fluxo, que seria o trajecto 

mais curto através do rotor. A relutância apresentada ao trajecto do fluxo pode pois ser considerada a 

mesma, independentemente da posição do rotor. Os enrolamentos do rotor consistem num grande número 

de espiras de fio fino, para assegurar uma elevada impedância. Todas as bobinas do rotor estão ligadas em 

série, o que na realidade as torna numa única bobina, cujas extremidades são ligadas a um par de anéis 

colectores. 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Uma diferença muito importante no funcionamento do transformador de controlo síncrono, quando 

comparado com outras unidades síncronas, é a posição de zero eléctrico. O zero eléctrico, nesta unidade, 

surge quando a bobina do rotor está perpendicular ao enrolamento S2, como se mostra na figura 59. 
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Figura 59 – Transmissor síncrono e transformador de controlo na posição de zero eléctrico 

 

Para o compreender, é preciso lembrar que a tensão de linha nunca é aplicada ao enrolamento do rotor. 

Visto que, no zero eléctrico, o rotor está num ângulo de 90º com o enrolamento S2, não há tensão induzida 

na bobina do rotor, por S2. Tanto S1 como S3 induzem tensões no rotor, mas são de grandeza idêntica e de 

sinal contrário uma da outra, sendo a resultante de 0V. 

Quando o rotor é rodado 90º, a partir da posição de zero, de modo a alinhar com S2, como representado na 

figura 60, a tensão de saída do rotor é máxima (neste caso 55V). Com referência aos diagramas, deve 

notar-se que há duas posições do rotor para tensão nula e também duas posições para tensão máxima. Isto 

demonstra o facto curioso de que a tensão de erro do transformador de controlo varia não só em amplitude, 

de 0V a 55V, mas também em fase. É esta propriedade que torna o transformador de controlo tão 

importante no posicionamento de sistemas de controlo. 
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Figura 60 – Tensão de saída máxima no sistema transmissor síncrono, transformador de controlo 

 

De uma forma genérica pode-se afirmar que a tensão de saída do transformador de controlo Ve é igual a: 

Ve= Vmax sem (A-B)    

Ve- Tensão de erro 

Vmax-Tensão de saída máxima do TC dada pelo fabricante 

A - ângulo do rotor do TS 

B - ângulo do rotor TC 

A figura 61 ilustra a relação de fases existentes para duas posições do rotor. Em funcionamento, a fase de 

tensão (tensão de erro de saída do transformador de controlo) é comparada com a fase de uma tensão de 

referência da mesma frequência. Num caso típico, a tensão de referência é a fonte de 50Hz que alimenta 

todo o sistema. 
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Figura 61 – Tensões de saída no rotor do TC 

 

A figura 61 c) mostra a relação de fases entre a saída do TC e a tensão de referência. No exemplo, parte-se 

do princípio de que o campo resultante no TC é paralelo a S2. Em consequência, há uma saída zero no TC, 

quando o seu rotor se posiciona em 0º. Quando o rotor é rodado de 0º a 180º, notar-se-á que a tensão de 

erro fica desfasada 180º. Pode-se ver que a tensão de erro se inverte na posição 180º ficando em fase com 

a tensão de referência, para todas as posições de 180º a 360º. A frequência da tensão da envolvente, é 

claro, fica dependente da velocidade de rotação do rotor do TC. 

Visto que o rotor TC tem uma impedância elevada, projectada para alimentar uma carga de alta impedância, 

há um fluxo muito pequeno de corrente no enrolamento e, praticamente, não é desenvolvido qualquer 

binário. Na prática, o rotor do transformador de controlo síncrono é rodado quase sempre através de trem 

de engrenagens. Não é, pois, livre de girar e não exige amortecedor de inércia. 
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A figura 62 mostra um exemplo onde como um transformador de controlo pode ser usado. Notar-se-á que a 

tensão do rotor alimenta a entrada de um amplificador sensível à fase que, por seu turno, deve ser capaz de 

fornecer energia suficiente para accionar um servomotor. A rotação da antena é conseguida por meio do 

servomotor que está engrenado ao seu eixo, sendo um aspecto importante o facto de este mesmo eixo 

estar também engrenado ao rotor do TC. O exame do diagrama torna clara a existência duma malha 

fechada, consistindo no circuito do transformador de controlo para o amplificador, do amplificador para o 

servomotor, do servomotor para o eixo da antena e do eixo da antena de novo para o transformador de 

controlo. Isto é conhecido por malha servo-fechada e é largamente usado como sistema automático de 

controlo. 

Figura 62 – Controlo de posição de uma antena de radar 

 

Se agora o transmissor estiver no zero, como indicado, e o transformador de controlo for colocado no zero, 

não se desenvolverá no enrolamento do rotor tensão de saída, nestas condições, não haverá tensão de 

saída do servo amplificador para excitar o servomotor e, por conseguinte, a antena permanecerá 

estacionária. 

Na figura 63 imagina-se que o eixo do transmissor foi rodado 120º no sentido contrário dos ponteiros do 
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relógio. Isto significa que o campo, no transformador de controlo, roda também 120º. 

Figura 63 – Antena em rotação de 120º 

 

Uma tensão de amplitude e fase definida é desenvolvida imediatamente através do rotor do transformador 

de controlo e alimenta o servo amplificador. A polaridade e a amplitude da tensão de saída do servo 

amplificador de corrente contínua dependem da amplitude e da fase do sinal de entrada. Esta tensão de 

saída contínua é então aplicada ao induzido do servomotor de corrente contínua, que faz girar o eixo da 

antena, no entanto, visto que o eixo da antena também faz girar o rotor do TC, todo o sistema em repouso 

quando o rotor do TC ficar perpendicular ao campo do transformador. Isto acontece porque a tensão de erro 

desceu para 0V e a antena permanecerá então em repouso até que o volante do transmissor seja de novo 

movido. Se o rotor do transmissor fosse agora girado 120º no sentido dos ponteiros do relógio, como 

representado na figura, a fase da tensão de erro inverter-se-ia, invertendo por seu turno a polaridade da 

tensão de excitação contínua do servomotor. Visto que o servomotor tem um campo alimentado por uma 

tensão contínua de polaridade fixa, qualquer modificação na polaridade do induzido provoca a inversão da 

direcção de rotação do servomotor. Assim, neste caso, a antena gira na direcção oposta, até que o rotor do 
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TC atinja de novo a posição perpendicular ao seu campo. 

Figura 64 – Rotação da antena de 240º 
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LIGAÇÃO DO SISTEMA SÍNCRONO 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nalgumas das antigas instalações síncronas, ocorriam algumas das seguintes práticas de ligações: 

As unidades síncronas tinham fusíveis individuais. 

Neste tipo de instalação, as barras B-BB eram consideradas linhas de alimentação. 

Interruptores de dois apoios estavam colocados nos condutores do rotor para cada unidade síncrona. 

Uma instalação deste tipo tem a série desvantagem de permitir uma situação em que apenas um rotor é 

excitado. Por exemplo, se o fusível do receptor fundir devido a um curto-circuito na unidade, o rotor do 

transmissor continuará a ser excitado. Se o circuito do rotor do receptor estiver em aberto (ou se o comutador 

de energia do receptor estiver aberto). O resultado será o mesmo. Nestas condições a excessiva energia 

necessária pode provocar sérios danos na unidade excitada. Por isso as práticas de ligação foram modificadas 

na maior parte das instalações para se adaptarem ao seguinte: 

As unidades síncronas não têm fusíveis individuais. 

Exemplo: se um transmissor e três receptores estão ligados, utiliza-se só um par de fusíveis que protege a 

alimentação dos quatro rotores, 

Neste tipo de instalações as barras B-BB são consideradas condutoras de sinal e não condutoras de 

potência. 

Em cada unidade síncrona usam-se interruptores de cinco pólos. Desde modo, os condutores do rotor e do 

estator são desligados ao mesmo tempo. 

LIGAÇÕES INCORRECTAS 

 

Erros de ligação que provocam a inversão de certos enrolamentos do síncrono produzem sintonias 

facilmente reconhecíveis, que estão indicados no mapa A. Este mapa, que mostra as diferentes combinações 



Fundamentos de Servomecanismos 

 - 66 - 

de ligações num sistema síncrono, pode ser usado como guia para localização de avarias sempre que o 

receptor gire na direcção errada ou apresente uma leitura incorrecta. Recomenda-se o uso de um síncrono de 

teste "standard", correctamente ligado, para corrigir rapidamente ligações trocadas, em todas as combinações 

de ligações apresentadas no mapa A e descritas abaixo, as unidades não sobreaquecerão, e o receptor 

desenvolverá um binário normal. 

a) Ligações do rotor invertidas 

Se as ligações do rotor estão invertidas para o transmissor ou para o receptor, o receptor terá um erro 

constante de 180º. Neste caso, quando R1 do transmissor se torna positivo, R2 do receptor é positivo, fazendo 

assim com que o receptor siga o transmissor na mesma direcção, mas com um erro de 180°. 

b) Ligações do estator invertidas 

Se cada duas das ligações do estator forem invertidas, o receptor rodará na direcção oposta à do 

transmissor. 

c) Rotação cíclica das ligações do estator 

Se as ligações do estator forem rodadas ordenadamente, em vez de serem invertidas, o receptor seguirá na 

direcção correcta mas deslocado 120° em relação ao transmissor. 
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Figura 65 – Mapa A 
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Figura 66 – mapa A (continuação) 
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CIRCUITOS ABERTOS E CURTO-CIRCUITOS NAS LIGAÇÕES  

 

As avarias envolvendo ligações com circuitos abertos ou curto-circuitos, bem como os seus sintomas, são 

descritos abaixo e estão inventariados para mais fácil referência no mapa B. 

a) Ligações do rotor abertas 

Se uma ou ambas as ligações do rotor, para o transmissor ou para o receptor, estiver aberta, as unidades 

produzirão um zumbido em todas as posições do transmissor. O receptor seguirá o transmissor com um 

binário fraco, e pode ter um erro de 180º, porque o rotor da unidade afectada não é excitado e o seu 

comportamento é equivalente ao de um rotor de barra de ferro. 

Isto faz com que a unidade que não é afectada sobreaqueça (e possivelmente se incendeie) ao tentar 

fornecer o excesso corrente do estator exigido pela unidade afectada. É claro que, se tanto o transmissor 

como o receptor têm uma ligação ao rotor aberta, não é aplicada qualquer corrente ao circuito e os 

síncronos não funcionam. 

b) Ligações do rotor com curto-circuito 

Se um dos rotores tiver um curto-circuito, os fusíveis do condutor de excitação fundirão. A unidade síncrona 

avariada ou a ligação com curto-circuito podem ser localizadas através dos processos "standard" de prova de 

continuidade. 

c) Ligações de estator abertas 

Se uma das ligações do estator estiver aberta, não há circulação de corrente numa bobina do estator em cada 

unidade; isto significa que falta um componente do campo do estator no receptor. Só haverá indicação de 

sobrecarga e zumbido das unidades em duas posições opostas do transmissor. O funcionamento do receptor 

será irregular - pode seguir tanto na direcção correcta como na inversa, e oscilará amplamente. Se duas 

das ligações do estator estiverem abertas o sistema não funcionará. 

d) Ligações do estator com curto-circuito 

Quando duas ligações do estator estão em curto-circuito haverá indicação de sobrecarga, zumbido das 

unidades e sobreaquecimento em todas as posições do transmissor excepto em duas opostas, o receptor 

permanecerá numa posição ou oscilará de forma violenta entre duas posições opostas. Em alguns casos 

poderão oscilar amplamente ou rodopiar. Se as três ligações do estator estão curto-circuitadas em conjunto, 

as unidades aquecerão muito e zumbirão. O rotor de receptor pode permanecer numa posição fixa ou 

rodopiar. 



Fundamentos de Servomecanismos 

 - 70 - 

 

Figura 67 – Detecção de avarias em sistemas síncronos 
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AJUSTAMENTO AO ZERO ELÉCTRICO 
 

AJUSTAMENTO DO RECEPTOR SÍNCRONO  

 

Esta unidade é livre de girar, e pode ser ajustada facilmente ao zero eléctrico soltando as braçadeiras do 

estator e ligando a unidade como se mostra na figura 68. Quando se aplica a corrente, o rotor torna 

imediatamente à posição zero. Às tensões entre R2 e S1 estão aqui em fase, porque estes dois pontos estão 

ligados entre si e a tensão entre R1 e R3 é zero pela mesma razão. Pode-se agora rodar cuidadosamente o 

estator até o ponteiro indicar zero, fixando-o então nessa posição. Deve-se então desligar a alimentação e 

restabelecer o circuito normal. 

Figura 68 – Ligações do zero eléctrico num receptor síncrono 

 

AJUSTAMENTO DO TRANSMISSOR SÍNCRONO 

 

Se o transmissor não for livre de girar, por «estar acoplado a um eixo directamente ou por meio de 

engrenagens, pode ser ajustado ao zero usando duas lâmpadas e um auscultador, (se possível é preferível 

utilizar dois multímetros). Em primeiro lugar, o eixo cuja posição é transmitida pela unidade é colocado na 

sua própria posição de zero. Solta-se então a unidade e liga-se como na parte A da figura 2-4. Quando a 

unidade è rodada de modo a obter o brilho mínimo da lâmpada, pode-se considerar numa posição 

aproximadamente a zero ou 180º desfasada. As ligações são então feitas de acordo com a parte B, e neste 
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ponto o brilho fraco indicará o zero aproximado. O brilho forte, por outro lado, significará que existe um erro 

de 180°; nesse caso a unidade deve ser rodada 180º a partir da sua posição na parte A, Quando se obtiver 

o faseamento correcto e a luz das lâmpadas for o mais fraca possível, É usado o circuito da parte C, e a 

unidade é rodada até obter o zumbido mínimo nos auscultadores. 

Figura 69 – Ligações do zero eléctrico no transmissor síncrono 
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