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Resum— Aquest document te com objectiu millorar 
les prestacions del prototip construït pel Dr. Victor Fuses 
i Navarra durant el transcurs de la seva tesi doctoral 
realitzada en 2010 [6], plantejar les millores en el 
rendiment i en la seva construcció a partir d’una sèrie de 
premisses inicials, i en la fabricació d’un nou prototip 
validant el seu rendiment mitjançant diversos assajos. 
Posteriorment es realitza un estudi comparatiu per 
analitzar les millores plantejades. 

Paraules clau—Motor d’inducció, bifàsic, connexió 
T-Scott, funcionament en curtcircuit, debanat estatòric 
d’una volta. 

I. INTRODUCCIÓ 

Les línies d’investigació de nous materials amb bones 
propietats elèctriques i magnètiques, com poden ser els 
superconductors, obren una nova línia d’investigació en 
el disseny de les maquines elèctriques. Les propietats 
elèctriques, magnètiques i mecàniques dels 
superconductors dificulten notablement la seva 
implementació en el disseny de les màquines elèctriques 
convencionals.  
Existeixen diverses línies d’investigació per a la 
resolució de la problemàtica esmentada, la més 
important consisteix en la millora i descobriment de 
nous materials superconductors, amb propietats 
mecàniques idònies per a la seva adaptació als bobinats 
de les màquines elèctriques convencionals. Un altre grup 
de treball considera de major importància adaptar la 
forma de dissenyar les màquines elèctriques a les 
característiques del material a utilitzar, en aquest cas els 
superconductors. 
En el disseny convencional de màquines elèctriques es 
procura treballar a densitats de corrent reduïdes i un gran 
nombre de voltes per bobina per aconseguir generar 
camps magnètics elevats i reduir les pèrdues per efecte 
Joule. Amb l’ús de la criogènia i els superconductors, es 
podria aconseguir treballar amb un menor nombre de 
voltes per bobina i elevada densitat de corrent, fet que 
ens obliga a realitzar un disseny més acurat de la 
màquina elèctrica. 
Ricard Bosch [2] va demostrar a la seva tesi doctoral que 
un rotor conductor sense ferro fa desaparèixer l’atracció 

per reluctància entre el rotor i l’estator, que pot ser d’un 
ordre o dos de magnitud superior a les forces que 
originen el parell útil. Aquest fet descarrega notablement 
els esforços dels coixinets que, en alguns casos, poden 
arribar a desaparèixer.  
L’eliminació del ferro en el rotor augmenta la dificultat 
d’establir els camps magnètics necessaris per assolir les 
prestacions magnètiques desitjades, però eliminen una 
font important de pèrdues per histèresis i corrents 
induïts. Amb refredament forçat es pot augmentar la 
densitat de corrent de l’estator que permet no sols 
magnetitzar correctament aquest tipus de rotor, sino 
explorar noves màquines elèctriques lentes i d’elevat 
parell. Eduard Frias realitza l’estudi d’un motor axial 
amb rotor sense ferro, observant com influeix la  
freqüència d’alimentació i el lliscament de la màquina, 
en l’aparició de bucles de camp magnètic en el rotor. 
Els estudis realitzats per Josep López López [10] i Victor 
Fuses i Navarra [6] durant les respectives tesis doctorals 
demostren com la utilització d’una font d’alimentació 
bifàsica ofereix facilitat en el mecanitzat dels caps de 
bobina estatòrics, reduint la seva longitud i simplificant 
el seu recorregut.  
El fet que el rotor no sigui ferromagnètic exigeix que les 
ranures de l’estator no siguin tant profundes com a les 
màquines convencionals, perquè no augmenti el flux de 
dispersió dels debanats. Es mantindrà el criteri de 
ranures gairebé quadrades. 

II. PRINCIPI DE FUNCIONAMENT 

Consisteix en la integració d’un sistema generador-
convertidor elèctric, un circuit portador-magnetitzant, i 
un sistema de conversió electromecànica. 
La font d’alimentació externa trifàsica es connecta al 
circuit transformador i elevador de corrent que realitza la 
conversió a un sistema bifàsic desfasat 90º. El primari 
del circuit es troba format per dos transformadors 
toroïdals de corrent interconnectats segons la connexió 
T-Scott. El circuit secundari realitza una doble funció, 
generadora i magnetitzant del motor. El primer cas 
resulta del disseny apropiat d’un induït secundari capaç 
de realitzar una conversió electromagnètica amb un 
rendiment elevat. La funció magnetitzant resulta del 
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disseny d’un sistema portador del corrent bifàsic induït 
fins a les espires estatòriques, allotjades en ranures 
quadrades dins del paquet magnètic i properes a 
l’entreferro del motor elèctric, on realitza la funció 
magnetitzant encarregada de la conversió 
electromagnètica estator-rotor. El fet que el material 
rotòric no presenti propietats ferromagnètiques requereix 
de densitats de corrent magnetitzant elevades generant 
grans pèrdues per efecte Joule. 

III. PROTOTIP ANTECESSOR VF-1 

Les principals característiques del motor d’inducció VF-
1 son: 
   • Font d’alimentació trifàsica-bifàsica a partir de dos 
circuits inductors formats per planxes de coure apilades 
que alimenten les 11 espires de cada fase connectades en 
branques paral·leles. 
   • Paquet magnètic de 90 mm d’alçada, constituït per 
44 ranures quadrades i trapezoïdals, amb una obertura de 
ranura de 2 mm. 
   • Rotor en forma de got cilíndric d’alumini, sense 
ferro, suportat per un coixinet en un sol extrem. 
   • Entreferro constant de 0,25 mm. 
 

Fig. 1.  Prototip VF-1 funcionant com a generador síncron. 

IV. DISSENY MÀQUINA ELÈCTRICA FM-1 

A. Premisses de disseny 

Per a poder realitzar una valoració entre el prototip 
realitzat anteriorment en el departament d’enginyeria 
elèctrica de la ETSEIB (VF-1) amb el disseny proposat 
en aquest document es fixen una sèrie de premisses de 
disseny que ha de seguir la màquina elèctrica FM-1: 
   • Font d’alimentació trifàsica-bifàsica mitjançant la 
connexió T-Scott amb transformadors toroïdals 
d’intensitat. 
   • Substitució de les planxes de coure del circuit 
secundari de la font d’alimentació per la prolongació de 
les espires estatòriques. 
   • Debanats estatòrics connectats en branques 
paral·leles completament independents. 
   • Debanat ondulat de simple capa. 
   • Paquet magnètic de 90 mm d’alçada, amb 72 
ranures quadrades i obertes. 
   • Sistema de refrigeració constituït per fluid líquid i 
destinat tant per aigua com per nitrogen. 
   • Entreferro constant de 0,25 mm. 

B. Adaptació d’impedàncies 

El funcionament de l’equip consta d’una doble conversió 
electromagnètica, originada entre l’estator i el rotor com, 
també, entre el primari i el secundari de la font 
d’alimentació. El prototip elaborat per Victor Fuses [6] 
demostra que l’acoblament electromagnètic entre els dos 
transformadors que formen el circuit magnètic entre el 
sistema elèctric trifàsic primari i el sistema induït bifàsic 
registra un rendiment del 70,5% respecte del corrent 
teòric ideal. La utilització de planxes de coure amb la 
finalitat de reduir la part inductiva del secundari, es 
considera la principal causa en el corrent induït 
disponible.  
El circuit encarregat de transportar la tensió i el corrent a 
les espires allotjades en les ranures del paquet magnètic, 
també influeix notablement en la conversió 
electromecànica entre rotor i estator. Amb les densitats 
de corrent desitjades, les pèrdues per efecte Joule en els 
debanats s’incrementen en funció del quadrat de la 
intensitat. La utilització d’un circuit transportador format 
per debanats d’una espira i branques paral•leles per fase 
redueix el valor resistiu del circuit elèctric equivalent. 
Amb l’ús de la criogènia es pot aconseguir reduir les 
pèrdues per efecte Joule en 4 vegades en el cas del 
coure. 

C. Font d’alimentació – Circuit primari del motor 

El circuit secundari de la font es troba format per 18 
espires de tub de coure recuit de 3/8 que transcorren per 
l’interior de cada toroide realitzant la funció de circuit 
inductor de la font. S’uneix als tubs de coure d’1/4 que 
formen l’alimentació estatòrica del motor. 
 

Fig. 1.  Secció transversal del prototip FM-1. 
 

Taula II: Paràmetres elèctrics de la font a temperatura ambient. 
RCu 
[Ω] 

RFe_A 
[Ω] 

Xμ_A 
[Ω] 

RFe_C  
[Ω] 

Xμ_C  
[Ω] 

RA  
[μΩ] 

RC  
[μΩ] 

0,36 2880 3342 2769 2890 1194 1448 
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D. Connexió T-Scott 

La connexió Scott es un sistema reversible que permet 
obtenir la conversió d’un sistema equilibrat de tensions 
trifàsiques en un sistema de tensions bifàsiques 
d’amplitud inferior i desfasades 90º. Consta de dos 
transformadors monofàsics de característiques idèntiques 
connectats tal com mostra la Figura 1. 
El primari d’un dels dos transformadors (T2) disposa de 
N1 espires i el punt mig accessible. L’altre transformador 
(T1) ha de disposar d’un punt de connexió a tap 86,6% 
on es connecta al punt mig del primari del T2. Els 
voltatges de sortida es calculen a partir de la relació de 
transformació entre els debanats del primari i del 
secundari. 
 

Fig. 1.  Diagrama de la connexió T-Scott. [1] 

E. Simulacions 

Es comprova el comportament electromagnètic entre el 
rotor i l’estator mitjançant el programa FEMM 4.2. Els 
resultats obtinguts ens donen una aproximació de les 
línies de flux magnètic en règim permanent.  

 

Fig. 1.  Simulació realitzada per I = 200A. 

El comportament en règim permanent simulat ens indica 
com el centre geomètric on es forma el pol magnètic 
coincideix amb la ranura que allotja el conductor de la 
fase contraria, generant incertesa en el recorregut de les 
línies de camp magnètic, com un augment del flux de 
dispersió. Es contempla com el nucli magnètic requereix 
d’elevada densitat de corrent per magnetitzar. 

F. Circuit de refrigeració 

Es comprova mitjançant el càlcul de corrent màxim 
admissible per un curtcircuit adiabàtic el temps màxim 
de funcionament per assolir un augment dels conductors 
elèctrics des del valor de temperatura ambient fins als 
90ºC. 

2 2 2· ·ln f
AD

i

I t K S
 
 
 

   
       (1) 

 
On:   K=226 A∙s1/2/mm2 ; β=234,5K. 

 
Taula I: Duració màxima de funcionament a temperatura ambient 

Coure Toroide Tub 1/4 Tub 3/8 
Iadm [A] t [s] Iadm [A] t [s] Iadm [A] t [s]

15 357 176 71 176 47 
30 89 352 17 352 11 
45 39 528 7 528 5 

Es verifica com el circuit secundari de la font es el 
principal focus de calor. Per aquest motiu es realitza el 
càlcul de pèrdues de càrrega i transferència de calor amb 
aigua per garantir una temperatura en els conductors 
inferior a 90ºC per a diferents corrents d’alimentació.  
 

Taula II: Càlculs de refrigeració per espira per I=200A. 

 
Qespira

 [W] 
ṁ 

[kg/s] 
vmáx.  
[m/s] 

Δp 
[m.c.a.] 

Tespira 
[ºC] 

ΔTaigua 
[ºC] 

Fase A 49 0,0056 0,31 0,0415 25 2 
Fase C 72 0.0068 0,31 0,0438 25 2 

G. Esquema equivalent 

A partir dels assajos s’observa com l’obtenció dels 
paràmetres del circuit elèctric aproximat per fase es 
compliquen principalment pel desequilibri entre les dues 
fases, tant per la realització de la connexió T-Scott 
imperfecta, com per la variació entre la resistència de 
cada fase. 
 

Fig. 1.  Prototip FM-1 sense sistema de refrigeració. 
A partir de l’esquema equivalent aproximat per fase, dels 
assajos realitzats i les suposicions realitzades s’obté un 
valor aproximat dels paràmetres que formen l’esquema 
equivalent per fase. 

 

Fig. 1.  Esquema equivalent aproximat per fase. 
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En la realització dels càlculs es realitza la simplificació 
en un sistema equilibrat amb un sistema trifàsic ideal 
com a alimentació elèctrica. S’utilitzen les equacions 
clàssiques que determinen el comportament 
electromagnètic d’un motor d’inducció per determinar la 
impedància rotòrica.  
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Taula I: Paràmetres aproximats de l’esquema equivalent per fase. 

ZCu 
[Ω] 

Xμ_a 
[Ω] 

Xμ_c 
[Ω] 

Za  
[μΩ] 

Zc  
[μΩ] 

Zm  
[Ω] 

Zr  
[Ω] 

0.36 2928 2833 
70,9 

+35,4i 
99,4 

+49,7i 
0,0180 

+0,0059i 
0,0201 

+0.0750i 

 
 

Fig. 1.  Relació tensió-corrent per diferents assajos realitzats. 
 
 

Fig. 1.  Relació velocitat-potència per diferents assajos realitzats. 

H. Estudi econòmic 

La construcció del prototip consta de materials 
reutilitzats, com en el cas dels transformadors toroïdals, 
com materials adquirits a diferents empreses. 
 

Taula II: Cost econòmic dels materials utilitzats. 
Material Quantitat Cost total [€] 

Tub cristall Extra. Di 9 mm 20 m 13,2 € 
Tub de coure recuit 1/4 11 m 10,45 € 

Tub de coure recuit de 3/8 21,5 m 32,25 € 
Paquet magnètic 1 unitat 350 € 

Rotor 1 unitat 250 € 
Fibra de vidre 1 rotllo 300 € 

Termomid 1 rotllo 50 € 
Coixinets i mecanitzats 2 coixinets 300 € 

TOTAL - 1.306 € 

V. COMPARATIVA VF-1 – FM-1 

Es realitza la comparació entre els experiments realitzats 
anteriorment durant la tesi d’en Victor Fuses [6]  i 
l’actual prototip per a un corrent d’alimentació elèctric 
similar.  

Taula II: Comparativa entre prototips i dissenys de rotor. 

 
VF1 

Rotor  
massís 

Rotor de 
proves 

Ilínia [A] 14 12 14 

Vlínia [V] 79 98 57 

P [W] 2200 - - 

Q[Var] 1040 - - 

Iinduïda [A] 182 150 160 

Iteòrica [A] 258 160 164.35 

rt 234 : 11 244 : 18 244 : 18 

η [%] 70.57 93.75 97.35 

erotor [mm] 5.00 148.00 1.50 

Γ [N∙m] 0.321 1.03 0.0348 

n [rpm] 120 40 102 

nsinc [rpm] 273 167 167 

s [%] 56 76 39 

Núm. de pols 22 36 36 

Γpol [N∙m] 0.015 0.029 0.001 

VI. CONCLUSIONS 

En la comparativa entre prototips s’observa un augment 
en el parell mesurat en el rotor en funció de l’increment 
de l’espessor. S’aconsegueix enregistrar lliscaments del 
39%, millorant les prestacions respecte altres prototips 
de característiques similars construïts en el departament 
d’enginyeria elèctrica. 
La substitució de les planxes de coure, que formen el 
circuit inductor de la font d’alimentació, per espires de 
tub de coure recuit permet obtenir corrents elèctrics amb 
valors més pròxims als càlculs teòrics, obtenint una 
millora en el rendiment respecte el prototip anterior. 
La realització de la connexió T-Scott amb un 
transformador al 92% genera diferencies entre els 
paràmetres de tensió i corrent induïts per fase. 
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Circuit secundari de major valor resistiu originat per la 
longitud de les espires. Segons els càlculs realitzats es 
poden reduir les pèrdues per fase 4 vegades amb la 
utilització de nitrogen líquid com fluid refrigerant. 
El debanat bifàsic de simple capa permet simplificar els 
caps de les bobines estatòriques, facilitant el seu 
muntatge. La seva utilització genera pols magnètics 
sobre la ranura que allotja el conductor de la fase 
contraria, generant incertesa en el recorregut de les línies 
de camp magnètic. Es considera que el bobinat utilitzat 
no es convenient per obtenir les prestacions desitjades de 
l’equip.  
Es millora el temps de muntatge respecte del prototip 
anterior. La utilització d’un sistema induït format per 18 
espires per fase completament independents garanteixen 
el funcionament de l’equip en el cas d’una falla en una 
de les espires. 

VII. FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

Durant el transcurs del treball s’han anat identificant 
aspectes que podrien resultar d’interès i que han quedat 
fora d’aquest projecte: 
   • Assaig del prototip a la temperatura de nitrogen 
líquid, per immersió o per refredament pel sistema de 
conductes previst. 
   • Comprovar l’eficiència del sistema de refredament 
previst amb diferents fluids, com aire comprimit, aigua o 
aigua amb generació de vapor. 
   • Desenvolupar una suspensió fluidodinàmica per al 
rotor. 
   • Anàlisis i disseny de la geometria òptima del rotor 
per a la seva utilització com a propulsor naval. 
   • Reduir les pèrdues originades en els coixinets. 
   • Realitzar el platejat del secundari de la connexió 
Scott per tal de reduir la seva impedància. 
   • Anàlisi de la forma d’ona a cada part del sistema. 
   • Concebre i realitzar els assajos i mesures del circuit 
magnètic del prototip, com ara la caracterització del 
camp en l’entreferro o dels corrents induïts en el rotor de 
l’esquema desequilibrat de l’equip. 
   • Realitzar el model dinàmic del prototip. 
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