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SIMULATING THE FUTURE

Os motores elétricos são considerados 
os maiores consumidores de energia 
elétrica e representam cerca de 67% do 
consumo da energia elétrica industrial e 
cerca de 45% da energia elétrica global, 
segundo análise da Agência Internacional 
de Energia (IEA, sigla em inglês).

O “World Energy Outlook 2012” 
da agência IEA prevê que o mundo 
desenvolvido está planejando aumentar 
a eficiência energética em 1,8% 
anualmente pelos próximos 25 anos. 
Dada a importância dos motores 
elétricos no ranking de maiores 
consumidores de energia, grande parte 
deste aumento de eficiência  deverá  ser 
obtida  por meio destes equipamentos. 
As empresas devem garantir  que os 
produtos possuam baixos níveis de ruído 
e longa vida útil. Os engenheiros têm 

trabalhado para melhorar e otimizar os 
motores elétricos ao longo de quase dois 
séculos, no entanto, com os requisitos 
atuais de eficiência, novos métodos 
e ferramentas são necessárias para 
continuar progredindo.

A WEG, maior produtora de motores 
elétricos nas Américas e uma das maiores 
produtoras de equipamentos elétricos do 
mundo, é responsável por produzir mais 
de 10 milhões de unidades anualmente. 
Seus engenheiros usam as abrangentes 
ferramentas de análise da ANSYS para 
modelar fenômenos eletromagnéticos, 
térmicos e mecânicos dos motores. A 
otimização do projeto ajudou o time 
de engenheiros a fornecerem ótima 
eficiência energética, baixo nível de 
ruído e alta vida útil de rolamentos da 
nova linha de motores elétricos W50. 

Eficiência energética 
Motores elétricos de grande porte, 
com potências entre 125HP e 1750HP 
tipicamente possuem dois ventiladores: 
um deles para refrigerar a parte interna 
e outro para refrigerar a parte externa da 
máquina. Tais ventiladores consomem 
uma quantidade considerável de energia 
e os engenheiros da WEG acreditaram 
que a otimização deste sistema de 
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Os engenheiros da WEG 
utilizaram diversas 

ferramentas da ANSYS 
para promover melhorias na 
eficiência energética, nível 
de ruído e vida útil de nova 
linha de motores elétricos.

Projeto Robusto de Motores Elétricos
WEG utiliza simulacões eletromagnéticas, mecânicas e térmicas associadas a técnicas 
de otimização para melhorar a eficiência, reduzir o nível de ruído e aumentar a vida útil 
de seus motores elétricos
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ventilação poderia representar um 
importante passo em direção a uma 
performance ótima. Eles focaram no 
ventilador interno, particularmente nas 
perdas referentes ao escoamento do ar.  
Estas perdas poderiam ser reduzidas 
aumentando-se as aberturas na carcaça 
do motor, no entanto esta solução 
reduziria a performance eletromagnética. 

Desta forma, os engenheiros da WEG 
utilizaram as ferramentas de CFD da 
ANSYS para modelar numericamente o 
fluxo de ar no interior do motor.   Alguns 
parâmetros chave foram definidos, 
como por exemplo, as aberturas através 
das quais o ar flui pela carcaça e outras 
variáveis dimensionais paramétricas. 
Como muitos destes parâmetros 
acabam impactando na performance 
eletromagnética, foi necessário elaborar 
um modelo eletromagnético do motor 
na ferramenta ANSYS Maxwell, com 
as mesmas variáveis geométricas do 
modelo de CFD.  Como forma de controle 
de tais parâmetros, uma tabela é gerada 
com todas as possibilidades necessárias.

A WEG utilizou a ferramenta ANSYS 
DesignXplorer para criar um projeto de 
experimentos (DoE, sigla em inglês), a 
qual subdivide o domínio de parâmetros 
para explorá-lo com eficiência, utilizando 
um número relativamente pequeno 
de simulações multifísicas de forma 
automática, sem a intervenção de 
usuários. A abrangência das ferramentas 
de simulação como o ambiente de 

integração ANSYS Workbench e o 
ANSYS DesignXplorer permitiram a WEG 
aumentar a quantidade de simulações de 
quatro por mês em 2005 para 800 por 
mês atualmente. Além disso, a utilização 
de computação de alta performance 
(HPC, sigla em inglês) também ajudaram 
a maximizar este número. A WEG utiliza 
pacotes de HPC para as ferramentas 
de CFD e Maxwell, que rodam com 64 
núcleos computacionais distribuídos em 
oito estações de trabalho (computadores 
de alta performance).

Os resultados de saída para cada 
simulação foram armazenados em 
tabelas e visualizados por meio de 
superfícies de resposta, que apresentam 
visualmente as correlações dos 
parâmetros de entrada com os resultados 
de saída. Assim, tais superfícies de 
resposta foram utilizadas para verificar 
os efeitos dos parâmetros de entrada 
nas perdas do sistema de ventilação. 
Neste caso as simulações não foram 
acopladas devido a limitações de poder 
computacional. No entanto, no futuro, a 
WEG irá utilizar simulações multifísicas 
acopladas para definir o conjunto ótimo 
de parâmetros com ainda maior precisão.  

Neste caso os engenheiros compararam 
manualmente as superfícies de resposta, 
gráficos e tabelas para as análises de 
CFD e eletromagnéticas com o objetivo 

de determinar as combinações de 
variáveis que fornecem o projeto com 
melhor desempenho. Na sequência, os 
engenheiros rodaram novamente as 
simulações de CFD e Maxwell para as 
melhores configurações de parâmetros 
e selecionaram a que apresentou melhor 

desempenho: redução substancial 
de perdas no sistema de ventilação 
e aumento significativo na eficiência 
energética, sem sacrificar a performance 
eletromagnética.

Redução do nível de ruído
Outro objetivo dos engenheiros da WEG 
foi minimizar o ruído do motor W50.  Um 
motor elétrico, primariamente, gera ruído 
através de duas fontes: aerodinâmica e 
eletromagnética. O ruído aerodinâmico é 
gerado pelo ventilador e transmitido por 
meio do ar. Os engenheiros utilizaram 
as ferramentas de CFD para otimizar 
a geometria do ventilador e assim 
minimizar o ruído aerodinâmico. Quanto 
ao ruído de origem eletromagnética, este 
é originado através de campos de força 
magnética que geram deslocamentos na 
carcaça do motor. Em casos extremos, a 
força resultante pode excitar a frequência 
de ressonância da estrutura mecânica, 
aumentando consideravelmente o ruído 
gerado.

Os engenheiros da WEG utilizaram 
ferramentas de CFD para otimizar o 
sistema de ventilação interno.  Estes 
engenheiros projetaram um novo 
sistema de refrigeração interna, que 
reduziu o comprimento do motor e, como 
consequência, aumentou a eficiência 
aerodinâmica.

Para prever e evitar ruído com origem 
eletromagnética do motor, previamente 
ao protótipo final, os engenheiros 
utilizaram modelagem eletromagnética 
para obter as forças. Estas grandezas são 
então definidas como dados de entrada 

Superfície de resposta que apresenta a correlação da 
eficiência do sistema de ventilação perante qualquer 
variável envolvida no processo de otimização.

A WEG aumentou  o número 
de simulações de CFD 

realizadas de quatro por mês 
no ano de 2005 para 800 

mensais  em 2014.

Aplicação Tecnologia Resultados Esperados

Avaliar ampla variação 
de projetos de dutos de 
refrigeração

Simulações de CFD e 
eletromagnetismo

Reduzir as perdas no 
sistema de ventillação e 
aumentar a eficiência

Minimizar o nível de ruído 
gerado:
- Prever nível de ruído 
gerado aerodinâmico;
- Prever nível de ruído 
eletromagnético.

Análises eletromagnéticas, 
estruturais e térmicas 

Baixo nível de ruído 
durante operação

Reduzir temperatura de 
operação dos rolamentos

Análises de CFD Aumentar vida útil dos 
rolamentos

Automatizar o fluxo de 
simulação

Ferramentas ANSYS
Design Xplorer e ANSYS 
Workbench

Otimizar o projeto dos mo-
tores sem avaliação manual 
para cada alternativa

Metodologia da WEG para projeto robusto de máquinas elétricas
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nas modelagens mecânicas para prever 
vibrações mecânicas. Foram utilizadas 
ferramentas de customização ANSYS 
ACT (Application Customization Toolkit) 
para implementar a metodologia de 
otimização topológica com o objetivo 
de aumentar a frequência natural da 
carcaça. Os parâmetros geométricos 
foram então definidos e o ANSYS 
Design Xplorer foi utilizado para simular 
uma tabela de configurações destes 
parâmetros e aperfeiçoar o projeto.

Vida útil dos rolamentos
Os rolamentos são normalmente o 
primeiro componente a falhar ao longo 
do ciclo de vida útil do motor e sua 
vida útil está diretamente relacionada à 
temperatura de operação. Quanto mais 
refrigerados trabalharem os rolamentos, 
maior será a vida útil e o intervalo de 
lubrificação, ou seja, menos o motor 
irá requerer manutenção. O time de 
engenheiros responsáveis elaborou então 
uma análise de CFD para modelar o fluxo 
de ar na região do rolamento, alterando 
algumas dimensões de componentes 
para reduzir a temperatura de operação.

Baseada nestas e em muitas outras 
análises, o time de engenheiros da WEG 
desenvolveu um projeto detalhado para 
o motor W50. A empresa construiu 
um protótipo físico e os resultados de 
ensaios corroboraram os resultados 
obtidos com as análises numéricas. 
Como resultado, somente algumas 
pequenas modificações foram 
necessárias durante o processo de 
prototipagem final. Normalmente, 
um número significativamente maior 

de modificações  é necessário. Sendo 

assim, fazer o melhor projeto na primeira 

oportunidade gerou uma redução de 

custos expressiva.

Os novos motores W50 apresentam 

importantes melhorias quanto ao 

desempenho em relação a outros 

motores da mesma classe. Estes novos 

motores oferecem excepcionais níveis 

de ruído de 82dB (A) à 3600rpm (60Hz) 

e 78dB (A) à 3000rpm (50Hz). A vida 

L10h dos rolamentos foi aumentada de 

A imagem compara o antes e depois das simulações de CFD. É possível ver uma melhora significativa no fluxo de ar, que reduz as perdas no sistema de ventilação do motor W50

Simulações no ANSYS Maxwell auxiliaram a otimizar o ponto ótimo entre perdas no sistema de refrigeração e a 
performance eletromagnética

O gráfico mostra a eficiência do sistema de ventilação entre dois parâmetros de  projeto: um parâmetro no eixo X e 
outro em multiplos gráficos
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40.000 para 100.000 horas.  No mínimo, 
90% de todos os motores produzidos 
atingirão o L10h (vida nominal básica). 
A utilização das ferramentas multifísicas 
da ANSYS ajudou a WEG a fornecer as 
melhores performances para motores 
elétricos e, ao mesmo tempo, reduzir o 
custo e tempo de desenvolvimento dos 
produtos.

Simulação no ANSYS Mechanical utilizada para prever a vibração da estrutura, objetivando reduzir a nível de ruídoA imagem mostra a análise de CFD modelando o fluxo 
de ar nas proximidades do rolamento com o objetivo de 
reduzir a temperatura de operação

Fonte: Revista ANSYS Advantage | Volume III - 

2014

Foram necessárias pequenas alterações no protótipo virtual final do motor elétrico, tornando-se possível reduzir o tempo de entrega para o mercado. Protótipo virtual (A) com a 
caixa de terminais de baixa tensão e o produto final (B) com uma caixa de terminal de alta tensão

(A) (B)


