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Resumo. O presente trabalho propõe a minimização do volume de ferro de um gerador 

síncrono de polos salientes com rotor bobinado, visando facilitar sua aplicação em fontes 

primárias de origem eólica. Com o uso de técnicas de computação evolucionária foram 

encontradas dimensões ótimas do gerador, respeitando-se as especificações do projeto, como 

tensão, potência e rotação. Os resultados obtidos mostraram que a utilização de algoritmos 

com inteligência de enxame é promissora na área de projeto de máquinas, a minimização da 

massa do gerador oscilou na faixa de 38 a 40% com relação à máquina projetada inicialmente, 

sem a utilização de um algoritmo evolutivo. 

 

Palavras-Chave: Gerador síncrono, Dimensões ótimas, Otimização, Particle Swarm 

Optimization (PSO). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os aspectos construtivos de máquinas elétricas são capazes de alterar os valores de torque, 

tensão e conteúdo harmônico nos campos eletromagnéticos induzidos. Ou seja, as dimensões 

das ranhuras, dos dentes, a presença ou não de inclinação nos enrolamentos do rotor, 

enrolamentos de armadura de passo completo ou encurtado, a distância entre o rotor e o estator, 

e a forma de excitação da máquina são aspectos construtivos de um motor ou gerador elétrico 

que podem ser alterados, conforme a aplicação da máquina (Malagoli, 2016).  

Em (Gündoğdu & Kömürgöz, 2011) foram realizados estudos comparativos entre 

Máquinas Síncronas de Polos Salientes (MSPS) e Máquinas Síncronas de Ímãs Permanentes 

(MSIP), com a mesma potência nominal e dados de placa idênticos. Foram realizadas 

simulações computacionais para comparar o caminho do fluxo magnético nas duas máquinas, 
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através do Método dos Elementos Finitos (MEF), e assim, poder estimar as perdas e comparar 

as eficiências, as formas de onda da tensão e do fluxo magnético. Ambas possuem uma boa 

distribuição de fluxo magnético, no entanto, a MSIP possui menos distorções nas tensões do 

estator estando sob carga máxima. No caso da distribuição de fluxo no entreferro, o sinal do 

MSPS é mais senoidal que o sinal do MSIP, quanto a eficiência o MSIP apresentou uma leve 

vantagem. Em questões econômicas para a faixa de potência comparada, o MSPS apresenta 

vantagens, já que o custo é reduzido, logo a opção de um gerador em relação ao outro depende 

da aplicação e da potência utilizada. 

Em (Kömürgöz & Gündoğdu, 2012)  apresentou-se novamente uma comparação de 

desempenho para aerogeradores considerando dois tipos de máquinas elétricas as MSPS e 

MSIP. A comparação foi feita com duas máquinas com dados de placas iguais, sendo analisadas 

através do MEF, para a mesma carga. A forma de onda do campo magnético no entreferro das 

máquinas mostra-se mais senoidal na MSPS, os valores de tensão induzida possuem os mesmos 

picos, as perdas por atrito e ventilação são maiores na MSPS, enquanto as perdas no núcleo são 

praticamente iguais, por apresentar maior densidade de corrente, a MSPS necessitará de mais 

material de refrigeração. A utilização de ímãs permanentes no sistema de excitação reduz o 

peso da máquina, aumenta sua eficiência e facilita sua produção, e considerando a aplicação 

em aerogeradores, as MSIP, mesmo com maior custo, devido a presença dos ímãs, são as mais 

recomendadas. 

Em aplicações reais, existem restrições operativas que devem ser impostas ao projeto da 

máquina. A tensão nominal da máquina, frequência e número de pólos devem assumir valores 

especificados em projeto. Com isso, o projeto de máquinas pode ser visto como um problema 

de otimização, para que sejam respeitadas as restrições impostas e o projeto seja modelado 

como um problema matemático, garantindo encontrar os melhores parâmetros para as restrições 

impostas. Em (Carvalho, 2011) e (Dias, 2016) realizaram-se projetos ótimos de máquinas 

elétricas através de algoritmos evolutivos. 

O trabalho (Carvalho, 2011) realizou a otimização mono-objetivo de um gerador síncrono 

de polos lisos, para ser aplicado na geração de energia proveniente da indústria sucroalcooleira. 

A função objetivo escolhida foi a maximização da razão de curto-circuito, parâmetro que 

aumenta a capacidade de recuperação do gerador diante das flutuações na rede. Já em (Dias, 

2016) foi utilizado a otimização multiobjetivo no projeto de uma máquina de indução 

pentafásica. Os parâmetros obtidos com a otimização multiobjetivo foram comparados com os 

da otimização mono-obejtivo, que também foi aplicada à maquina de indução pentafásica. Os 

resultados mostraram que a otimização multiobjetivo adbidicou de alguns valores ótimos 

globais para um dos objetivos, mas abrange o projeto da máquina de maneira mais completa, 

otimizando simultanemente variáveis calculadas que são conflitantes. 

Além disso, a modelagem analítica de máquinas elétricas pode acrescentar erros no 

momento do cálculo de alguns parâmetros, visto que são utilizadas equações que modelam o 

fluxo através da máquina considerando sua geometria. No entanto, para serem exatas, essas 

equações deveriam considerar geometrias complexas, fato que acarretaria em solucionar 

Equações Diferenciais Parcias (EDP). Na área de simulação de fluxo magnético para máquinas 

elétricas, um dos métodos mais aplicados para a solução de EDP’s é o método dos elementos 

finitos (Malagoli, 2016), que encontra a solução para a EDP aproximando a geometria 

complexa, por inúmeros elementos de geometria simplificada. Este método é chamado 

“elementos finitos”, sendo amplamente aplicado para validar projetos de máquinas elétricas.. 

O presente trabalho realizou o projeto ótimo de um gerador síncrono de polos salientes de 

rotor bobinado visando compensar sua desvantagem de uso em aerogeradores, usando-se de 

mecanismos da computação evolucionária, Particle Swarm Optimization (PSO),  para encontrar 

a massa mínima. Os resultados encontrados com o algoritmo foram validados com simulações 
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computacionais através do software EFCAD (Bastos e Sadowski, 2020)  permitindo analisar se 

as alterações na geometria da máquina cumprem seus objetivos de projeto como a tensão e a 

potência nominal. 

 Este artigo, organiza-se em 5 seções, as quais seguem os seguintes tópicos: a seção 2 

apresenta as características do gerador síncrono, a seção 3 explana sobre a aplicação da PSO na 

minimização da massa de ferro, a seção 4 é designada aos resultados e discussões e por fim, a 

seção 5 descreve as considerações finais. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO GERADOR SÍNCRONO 

 

 O gerador síncrono pode ser separado em duas partes que não possuem contato elétrico e 

interagem através da criação de campos magnéticos induzidos. O rotor da máquina, parte 

interna do gerador, possui enrolamentos pelos quais circula uma corrente contínua, gerada a 

partir de um sistema de excitação. Essa corrente é responsável por criar um campo magnético, 

cuja componente radial do campo atravessa o entreferro da máquina e chega até o estator, parte 

externa do gerador (Pyrhönen  et al., 2008). O fluxo gerado no rotor (𝜑) depende do número de 

condutores presentes no rotor (𝑁), da corrente fornecida pelo sistema de excitação (𝐼𝑐) e da 

Relutância do entreferro (𝑅), sendo calculado como: 

 

.
 mm cF N I

R R
 = =           (1) 

 

 O estator possui enrolamentos que estão alojados nas ranhuras, vistas na Figura 1, as 

ranhuras possuem uma área que junto com a densidade de corrente admitida pelos fios 

utilizados na máquina, determinam a corrente que circula no estator da máquina (Pyrhönen  et 

al., 2008). Quando o rotor estiver em movimento, ou seja, for acionado por uma máquina 

primária, os enrolamentos do estator passam a enlaçar um variável, que induz uma tensão 

variante no tempo (𝐸𝑎) com intensidade dependente do número de bobinas (𝑁𝑎𝑏) presentes na 

máquina: 

 

.a abE N
t


= −


          (2) 

 

(a) (b) (c) (d)  
Figura 1 – (a) Detalhe dos componentes do Gerador; (b) Dimensões de um polo do gerador; 

(c) Dimensões do estator; (d) Dimensões da ranhura. 

 

 A Figura 1 (a) apresenta os principais diâmetros do gerador sendo: o diâmetro externo do 

rotor (𝐷𝑟𝑒), o diâmetro interno do rotor (𝐷𝑟𝑖), o diâmetro interno do estator (𝐷𝑒𝑖) e o diâmetro 

externo do estator (𝐷𝑒𝑒) . Além disso, a Figura 1(a) separa os materiais usados na máquina, 
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sendo 1 e 2 os condutores de cobre utilizados no rotor e no estator, respectivamente, e em 3 e 4 

o ferro usado no rotor e no estator. O passo polar (𝛼𝑝) e o passo efetivo do polo (𝛼𝑝𝑒𝑓), que 

são grandezas que definem a distância angular entre os polos, são vistos nas Figuras 1(c) e 

Figura 1(b), respectivamente. A altura da seção reta da sapata polar (ℎ𝑠𝑝𝑠𝑟), largura da sapata 

polar (𝐿𝑠𝑝), a largura do pescoço do polo (𝐿𝑝𝑝), a altura da sapata polar (𝐻𝑠𝑝), a largura 

complementar do pescoço do polo (𝐿𝑝𝑝𝑐) e altura do pescoço do polo (ℎ𝑝𝑝) são dimensões 

importantes do motor vistas na Figura 1(b), sendo que as duas últimas, definem a área que é 

ocupada pelos condutores do rotor, que se for dividida pela área dos condutores, fornece o 

número de condutores presentes no rotor. 

 Para o fluxo gerado pelo rotor alcançar o estator da máquina, deve atravessar o entreferro 

da máquina (𝐸𝑓), visto na Figura 1(a) , os parâmetros do estator consistem de medidas que 

definem a geometria das ranhuras como: a altura do pescoço (ℎ𝑟𝑝) e a altura do colarinho (ℎ𝑟𝑐). 

O ângulo ocupado pela ranhura no topo (Ө𝑟𝑡), que é uma relação do passo de ranhura (𝛼𝑟), e o 

ângulo de inclinação do colarinho da ranhura (Ө𝑟𝑐) são métricas importantes no projeto, visto 

que o fluxo que circula no estator ingressa pelos dentes do gerador. A largura no topo (𝐿𝑟𝑡), a 

largura do colarinho (𝐿𝑟𝑐), largura da abertura (𝐿𝑟𝑎) e a largura do fundo (𝐿𝑟𝑓) são grandezas 

que interferem no cálculo da potência elétrica da máquina, pois estão presentes no cálculo da 

área da ranhura (𝑆𝑟) e são vistas na Figura 1(d). O cálculo da potência elétrica depende da área 

da ranhura (𝑆𝑟) relacionada diretamente com a altura (ℎ𝑟), escolhida juntamente com a altura 

da coroa do estator (ℎ𝑒𝑐), todas as grandezas geométricas do estator, são vistas respectivamente 

nas Figuras 1(d) e 1(c). 

 Além disso, considera-se o número de caminhos em série (𝑁𝑐𝑠), que são o número de 

bobinas ligadas em série, e o número de bobinas por polo por fase (𝑁𝑎𝑏𝑝𝑓), pode-se calcular o 

número de espiras da armadura por fase (𝑁𝑎𝑡), para obter a tensão especificada, nesta máquina 

690 (V). Obtém-se o do número de espiras da armadura por bobina (𝑁𝑎𝑏), com o (𝑁𝑎𝑡), 

considerando o número de camadas de enrolamentos usado no motor (𝑁𝑐𝑟), pode-se calcular a 

área dos condutores da ranhura (𝑆𝑎𝑐), dividindo-se a área da ranhura pelo número de condutores 

do estator (Pyrhönen  et al., 2008). Através da área dos condutores da ranhura, obtém-se a 

Equação (3) a corrente que circula nos enrolamentos do estator, bem como a potência elétrica 

(𝑃𝑒) fornecida pelo gerador na Equação (4):  

 

.a ac aI S J=            (3) 

 

3. .  .   
 

3

a t
e

I V fp
P =                                                                                                                                              (4)

          

 É notório que as dimensões escolhidas para o estator e o rotor da máquina afetam 

diretamente a produção de fluxo do gerador e a potência fornecida pelo gerador, por isso, as 

variáveis alteradas no processo de otimização são escolhidas de forma que possam alterar as 

dimensões do motor mantendo a potência elétrica e o fluxo em valores desejados. Por serem 

variáveis que afetam a potência e o volume o 𝐷𝑟𝑒, o comprimento axial da máquina (𝐶𝑎𝑥) e o 

𝐸𝑓 são alterados ao longo do processo. O fator de encurtamento do passo polar (𝑘𝛼𝑝
), que é o 

parâmetro que define o ângulo ocupado por cada polo em relação ao 𝛼𝑝, o fator de ajuste do 

pescoço do polo (𝑘𝑝𝑝), o fator que relaciona a largura do pescoço do polo com a dimensão da 

(𝐿𝑠𝑝) e o fator de ajuste da parte reta da sapata polar (𝑘𝑠𝑝𝑠𝑟), que relaciona a 𝐻𝑠𝑝𝑠𝑟 com o 𝐷𝑟𝑒, 

são escolhidos pois controlam as principais dimensões do rotor.  
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 Já os parâmetros (ℎ𝑟𝑝), (ℎ𝑟𝑐) e (𝐿𝑟𝑎) ajudam a controlar a forma do dente do estator e 

também são consideradas no processo de otimização. O fator 𝑘𝑝𝑐 que relaciona a ℎ𝑒𝑐 com a 𝑘𝑒𝑟 

e o fator de relação entre ℎ𝑟 com a ℎ𝑒𝑐 e o 𝑘𝑟𝑡 que controla o valor do ângulo ocupado pela 

ranhura no topo, também são escolhidos como variáveis de otimização para controlar as 

dimensões do estator da máquina.  

 Visando construir um problema de otimização para minimizar a massa de ferro do gerador, 

necessita-se calcular o volume do gerador com número de polos (P), levando em consideração 

o número de ranhuras da máquina (𝑁𝑟), com a Equação (5): 

 
22

22 3 3 52 2

4 2 2 2 4

( )
. . . .

rere re
spa

spee ei
pp pp spsr sp pef r r ax

DD D
HLD D

Vol P L H P H L Lsp S N C


 

  
−  − 
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        (5) 

 

Faz-se o uso da fórmula que relaciona a densidade do ferro com o volume para se obter a 

massa do gerador, sendo a densidade do ferro (𝐷𝑓) considerada como 0,00787 g/mm2, obtém-

se a massa na Equação (6): 

 

 .Fe ol fM V D=             (6)  

  

3. APLICAÇÃO DA PSO NA MINIMIZAÇÃO DA MASSA DE FERRO 

 

 Criada para solucionar problemas de otimização contínuos e não-lineares, a Otimização 

por Enxame de Partículas (PSO) é uma abordagem estocástica, baseada no princípio da 

inteligência de enxames e foi apresentada de maneira formal em (Kennedy e Eberhart, 1995). 

A PSO é um método computacional bio-inspirado no comportamento coletivo de cardumes de 

peixes e bandos de pássaros. A partícula pode ser compreendida como um indivíduo do enxame, 

ou de forma análoga, como uma ave do bando.  

 Cada indivíduo (partícula) do enxame representa uma possível solução para o problema de 

otimização, sob a forma de um vetor numérico com as variáveis do problema. Os indivíduos 

“navegam” pelo espaço de busca do problema sendo atraídos por regiões de soluções mais 

promissoras. Ao longo da busca, as partículas interagem entre si e com o meio, de modo que 

tendem a ir na direção de boas soluções que já foram encontradas pelo bando, mas também 

exploram novas regiões do espaço de busca. Cada solução é avaliada por uma função objetivo, 

a ser minimizada ou maximizada. 

 As Equações (7) e (8) descrevem o funcionamento geral, onde: 𝑉𝑖𝑑(𝑡 + 1) é o vetor 

velocidade no próximo instante de tempo, 𝑋𝑖𝑑(𝑡) vetor posição atual da partícula, 𝑃𝑖𝑑(𝑡) e 

𝑃𝑖𝑔(𝑡) são, respectivamente, os vetores posição da melhor solução já encontrada pela partícula 

(componente cognitivo) e da melhor solução já encontrada pelo enxame. Os três parâmetros 

controlam a busca do enxame através do espaço de soluções: 𝐶1, 𝐶2e 𝑊, tal que 𝐶1, 𝐶2são 

definidos no intervalo [0..2], e 𝑊 no intervalo [0..1]. Já 𝐶1, 𝐶2 regulam a intensidade da busca 

local e global do algoritmo, enquanto que 𝑊 (momento de inércia) modula a intensidade da 

busca (influência da velocidade no instante anterior) (Eberhart, Shi e Kennedy, 2001).  

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 1 2 21 . . . . .id id id id ig idV t W V t C R P t X t C R P t X t+ = + − + −              (7) 

 

   
( ) ( ) ( )1id id idX t X t V t= + +                                                                               (8)
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 A partir de uma distribuição inicial aleatória das partículas, a cada iteração do algoritmo, 

as Equações (7) e (8) atualizam as velocidades e posições das partículas. Cada partícula é, então, 

melhorada iterativamente com base na sua avaliação da função objetivo. Portanto, ao longo de 

algumas interações, são encontradas soluções que otimizam a função objetivo. Uma 

representação do funcionamento do algoritmo é vista na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Atualização das partículas ao longo do processo evolutivo. 

 

 A minimização da massa proposta deve respeitar algumas restrições operativas do gerador, 

por exemplo, à saturação magnética do material, a densidade de fluxo no pescoço do polo (𝐵𝑝𝑝). 

Além disso, o Ө𝑟𝑐 é um valor ligado ao cálculo da indutância de dispersão da máquina 

(Pyrhönen et al., 2008) e também deve permanecer entre uma faixa de valores especificada. A 

𝑃𝑒 deve atender as especificações do projeto e o cálculo da potência já foi apresentado na 

Equação (4), enquanto a obtenção de 𝐵𝑝𝑝 e Ө𝑟𝑐 são vistas nas Equações (9) e (10).  

 

 
1aθ t n rc

rc

rc

H

L

−=             (9) 
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ax pp
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=                 (10) 

  

 As restrições impostas para as grandezas citadas concilia a minimização da massa do 

gerador com os valores de desempenho esperados. Com isso, o algoritmo será capaz de 

compreender que seu objetivo é a minimização da massa de ferro, no entanto, a escolha dos 

parâmetros da máquina, dependem de requisitos de desempenho elétricos e magnéticos. A faixa 

de valores que as variáveis podem assumir ao longo do processo de otimização são vistas em:  

 

 75 eP kW           (11) 

 

20 θ 25  rc              (12) 

 

1,2  1  ,35 ppT B T           (13) 

 

 Como as restrições possuem ordem de grandezas diferentes, foram normalizadas, 

aproximadamente na faixa de 0 até 1, bem como a função objetivo dada pela Equação (6). Com 

isso, o algoritmo não prioriza uma das restrições pelo fato da grandeza ter uma faixa de valores 

maior. Além disso, com a escolha das dimensões do gerador que participam da minimização da 

massa de ferro feita, as variáveis são dispostas em um vetor. As variáveis que compõem este 
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vetor, os valores máximos e mínimos são vistos na Tabela 1, onde cada variável, é uma 

componente da posição da partícula. 

 

Tabela 1 - Parâmetros escolhidos para compor o vetor de cada partícula.   
Variáveis 𝑘𝛼𝑝

 𝐷𝑟𝑒  𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑠𝑝𝑠𝑟 𝐸𝑓 𝐶𝑎𝑥 𝐻𝑟𝑝 𝐻𝑟𝑐 𝑘𝑟𝑡 𝐿𝑟𝑎 𝑘𝑝𝑐 𝑘𝑒𝑟  

Mín  1/3 200 1/3 0.06 1 130 1 1 0,85 2 0,75 0,35 

Máx 3/4 300 2/3 0.1 5 250 4 4 1,15 5 1 1 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A fim de testar o algoritmo para diversos parâmetros, foi proposto um experimento fatorial 

com 9 combinações de valores para as variáveis 𝐶1 e 𝐶2 calculados com 120 partículas e com 

máxima iteração limitada ao valor de 300. Em todos os casos, o algortimo foi simulado 5 vezes, 

visto que, o algoritmo é estocástico e depende do ponto de partida das partículas, que é aleatório. 

Para cada conjunto de parâmetros, o menor valor da função objetivo, dentro das 5 rodadas, foi 

escolhido para ter sua melhor partícula analisada. A melhor solução de cada uma das rodadas 

teve sua massa comparada com o projeto inicial do gerador, concebido sem a utilização de 

algoritmos evolutivos, e os valores das restrições analisadas, verificando se o algoritmo 

respeitou as limitações impostas. Os valores de 𝐶1 e 𝐶2 variaram entre [1-1], [5-2], 

respectivamente, enquanto que o coeficiente de inércia se manteve constante, os valores 

escolhidos para as constantes permitiram analisar o comportamento do algoritmo quando uma 

componente possui uma contribuição 50% maior em relação à outra, casos em que uma 

componente contribui 100% a mais que a outra e casos em que as componentes apresentam 

contribuições iguais na atualização. A Tabela 2 compara a massa ótima com a massa inicial e a 

redução para todos os casos é vista na última coluna. 

 

Tabela 2 – Valores de massa e das restrições obtidos com a variação de parâmetros da PSO. 

Caso Iterações W C1 C2 
Bpp 

(T) 

Өrc  

(graus) 

Pe 

(kW) 

Massa 

(Kg) 
Redução 

Base - - - - 1,2129 22,4875 75,0446 57,2929 - 

1 300 0,9 1 1 1,3497 19,9987 75,0071 34,4162 39,9294% 

2 300 0,9 1 1,5 1,3415 20,4228 75,0301 35,8684 37,3947% 

3 300 0,9 1 2 1,3493 20,1644 76,6097 34,4875 39,8049% 

4 300 0,9 1,5 1 1,3481 23,2498 75,3524 35,3546 38,2915% 

5 300 0,9 1,5 1,5 1,3479 24,0170 75,0415 34,7371 39,3693% 

6 300 0,9 1,5 2 1,3389 23,7855 75,0175 35,5522 37,9466% 

7 300 0,9 2 1 1,3433 21,4759 75,3076 35,1722 38,6098% 

8 300 0,9 2 1,5 1,3456 20,2883 75,1261 34,4219 39,9194% 

9 300 0,9 2 2 1,3475 22,8953 75,4910 35,2206 38,5254% 

 

 Observa-se que as reduções de massa para todos os casos variam na faixa de 37% a 40% 

aproximadamente, havendo poucas alterações nos valores de massa e das restrições entre os 9 

casos simulados, indicando que de maneira geral o algoritmo respeitou as restrições impostas. 

A solução do caso 1 não foi considerada nas análises, pois a PSO não respeitou a região factível 

delimitada pelas restrições operativas. Os casos 8, 3 e 5 apresentam as maiores reduções de 

massa, respectivamente após o caso 1, além disso, em 3 e 9 os parâmetros encontrados pela 

PSO foram dimensões que fornecem potências elétricas maiores do que as apresentadas pela 

maioria. 
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 A Tabela 3 apresenta as partículas para os 9 casos simulados e mostra que existem 

alterações significativas entre algumas soluções encontradas pela PSO, principalmente em 

relação ao 𝐷𝑟𝑒 e ao 𝐸𝑓 escolhido por alguns modelos. Nota-se uma polarização de soluções que 

pode ser separada entre os modelos que optaram pelos menores 𝑘𝛼𝑝
 e maiores 𝐷𝑟𝑒, casos 3 e 8, 

e modelos que optaram pelos maiores 𝑘𝛼𝑝
 e menores 𝐷𝑟𝑒, casos 1, 2 e 5. A diferença na função 

objetivo, entre esses dois tipos de soluções é pequena, mas vale salientar que o algoritmo 

evolutivo, encontrou uma certa pluralidade de soluções factíveis para o problema de otimização, 

o que não seria possível, usando-se de um algoritmo determinístico, visto que, o mesmo 

convergiria para a mesma solução para todas as simulações. O 𝐶𝑎𝑥 teve seu valor fixado no 

limite mínimo especificado para todos os casos simulados, resultado esperado, visto que é um 

parâmetro que multiplica toda a expressão que calcula o volume e interfere diretamente no 

cálculo da massa do gerador. 

 

Tabela 3 - Parâmetros das melhores partículas para os 9 casos. 

Caso kαp
 Dre kpp kspsr Ef Cax Hrp Hrc krt Lra kpc ker 

Base 0,67 260,00 0,52 0,079 3,60 206,75 1,90 1,80 1,05 3,00 0,97 0,96 

1 0,75 229,48 0,67 0,068 1,15 130,00 1,00 1,15 0,85 4,99 0,81 1,00 

2 0,75 231,20 0,67 0,064 1,18 130,03 4,00 1,78 0,85 2,00 0,79 1,00 

3 0,47 300,00 0,67 0,060 2,72 130,00 1,00 1,84 0,85 4,64 1,00 1,00 

4 0,59 262,28 0,65 0,072 2,15 130,03 1,13 1,91 0,85 3,98 0,95 1,00 

5 0,75 229,96 0,67 0,060 1,17 130,00 1,00 2,06 0,85 2,02 0,80 1,00 

6 0,55 275,72 0,67 0,085 2,25 130,00 1,66 2,01 0,85 4,43 0,91 1,00 

7 0,53 280,94 0,67 0,060 2,40 130,00 1,00 2,16 0,85 2,79 0,91 1,00 

8 0,47 300,00 0,67 0,061 2,72 130,00 1,00 2,10 0,85 3,33 0,98 1,00 

9 0,60 249,16 0,67 0,060 1,80 130,00 1,73 2,14 0,85 2,15 0,98 1,00 

 

 Para verificar o processo de convergência das soluções propostas pelo algoritmo, as curvas 

de evolução do valor da função objetivo em relação ao número de iterações foram analisadas 

para os casos 8 e 5, sendo 8 a segunda maior redução de massa e representado o conjunto de 

geradores com menores 𝑘𝛼𝑝
 e maiores 𝐷𝑟𝑒. Já o caso 5, foi a quarta maior redução de massa e 

representa o conjunto de geradores com maiores 𝑘𝛼𝑝
 e menores 𝐷𝑟𝑒 . O valor da massa,  fitness 

da PSO, está normalizado para ambos os casos. Na Figura 3(a), nota-se que a minimização da 

massa ocorre de forma rápida até aproximadamente a 15ª iteração e apresenta pequenas 

evoluções próximas a 50ª iteração e próxima a 70ª. Já na Figura 3(b), novamente a maior 

minimização da massa ocorre de forma rápida nas primeiras iterações, próxima a 40ª e depois 

o algoritmo apresenta pequenas evoluções, próximas as: 60ª, 70ª e 80ª iterações e uma última 

na 100ª iteração. 
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Figura 3 – (a) Evolução do valor de fitness do caso 5 ao longo das iterações; (b) Evolução do 

valor de fitness do caso 8 ao longo das iterações. 
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 Os parâmetros da PSO para o caso 5 indicam que o algoritmo teria contribuições iguais das 

componentes de busca local e global, no entanto o algoritmo estagnou rapidamente na região 

de busca apresentada no resultado final. Já para o caso 8 a componente de busca local era maior 

que a componente de busca global, o que justifica o algoritmo apresentar um maior número de 

pequenas evoluções após estabilizar próximo ao valor final, analisando-se as Figuras 3(a) e 

3(b), nota-se um maior número de pequenas evoluções no caso 8, na faixa de iterações de 0 a 

100. 

 As Figuras 5(a) e 5(b) apresentam os resultados da simulação numérica para o gerador do 

caso 5 e do caso 8 usando o software EFCAD, ambos geradores não apresentam sinais de 

saturação no pescoço do polo. Além disso, evidenciam-se as diferenças construtivas entre as 

duas famílias de geradores propostas pela PSO.  
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Figura 5 –Densidade de Fluxo Magnético: (a) caso 5 e (b) caso 8 . 

 

 Na Figura 5(a), observa-se uma máquina com a  𝐿𝑠𝑝 mais larga e com uma maior 

distribuição de fluxo entre os dentes do estator. Já na Figura 5(b), nota-se um gerador com uma 

𝐿𝑠𝑝 e um 𝐿𝑝𝑝 mais finos, acarretando em uma concentração de fluxo nos dentes mais centrais à 

face do polo. A necessidade de redução da massa da máquina fez com que o algoritmo 

convergisse para dimensões que fazem o gerador operar no limiar de saturação do ferro.  

 As tensões induzidas a vazio de fase (𝑉𝑎) e de linha (𝑉𝑎𝑏) do caso 5 e 8 são vistas nas 

Figuras 6(a) e 6(b) e ambas apresentam um comportamento senoidal e perturbações harmônicas 

de inúmeras ordens. 
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Figura 6 – Tensões de fase e linha induzidas nos terminais do gerador: (a) caso 5 e (b) caso 8.

  

 Nota-se que o valor eficaz da tensão 𝑉𝑎𝑏 do caso base era de 690,96V, para o caso 8 foi de 

682,34V e para o caso 5 foi de 540,68V. Além de apresentar uma onda com um perfil menos 
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senoidal, devido aos aspectos construtivos definidos pelo algoritmo, o valor eficaz da tensão 

𝑉𝑎𝑏 do gerador do caso 5 ficou longe do valor desejado, e com isso, as melhores dimensões 

encontradas pela PSO foram no caso 8. Caso as harmônicas presentes nas tensões, 

inviabilizassem a utilização do gerador, alguns parâmetros poderiam ter suas faixas reajustadas, 

como o 𝐸𝑓 e o 𝐿𝑟𝑎, visando minimizar esse conteúdo harmônico. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O dimensionamento de máquinas é usualmente realizado através de cálculos e ajustes, 

contando com a experiência do projetista da máquina e validando os resultados através do 

método dos elementos finitos. A otimização do parâmetros construtivos dos geradores através 

da PSO pode auxiliar no procedimento de concepção do gerador, visto que, uma vez 

estabelecidas as restrições operativas da máquina, o algoritmo buscou minimizar a massa do 

gerador atendendo todas as restrições operativas, respeitando a faixa de valores determinadas e 

ainda, encontrou duas “famílias” de geradores como possível solução.  

 A minimização da massa de ferro usada no projeto da máquina foi muito significativa, 

quando comparada com a massa utilizada inicialmente, para fornecer o mesmo patamar de 

potência elétrica, a minimização da massa facilita o uso do gerador síncrono de polos salientes 

em aplicações eólicas e reduz seu custo de produção. O algoritmo de otimização pode ser 

melhorado através da análise dos resultados numéricos, readequando valores restritivos, 

propondo novas funções objetivo ou ainda com abordagens multiobjetivo. A inclusão de uma 

rede de relutâncias no algortimo evolutivo permitiria calcular o fluxo em diversos pontos da 

máquina, com isso, seria possível incluir a maximização da eficiência na função objetivo. 
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MINIMIZING THE MASS OF A SYNCHRONOUS 

GENERATOR USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 
 

 

Abstract. The present paper proposes the minimization of the iron volume of a synchronous 

generator of protruding poles with coiled rotor, aiming to facilitate its application in primary 

sources of wind origin. With the use of evolutionary computing techniques, optimal dimensions 

of the generator were found, respecting the design specifications, such as voltage, power and 

rotation. The results showed that the use of algorithms with swarm intelligence is promising in 

the area of machine design, the minimization of the mass of the generator oscillated in the range 

of 38 to 40% in relation to the machine initially designed, without the use of an evolutionary 

algorithm. 

 

Keywords: Synchronous Generator, Optimal Dimensions, Optimization, Particle Swarm 

Optimization (PSO). 

 


