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Resumo  
 

A força mecânica é indispensável na vida quotidiana. Com o aparecimento da máquina eléctrica, foi possível 

transformar energia eléctrica em energia mecânica. A importância do estudo, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento constante de conversores eletrónicos de potência para o controlo de velocidade nas 

máquinas de indução, torna-se essencial. 

Nesta dissertação desenvolve-se um accionador de velocidade trifásico que utiliza um inversor alimentado em 

tensão com controlo de velocidade. Descrevem-se os modelos de controlo de velocidade mais comuns 

utilizados em máquinas assíncronas: controlo escalar e o controlo de campo indirecto. Estes tipos de controlo 

utilizam a medição de velocidade para a implementação de algoritmos de modulação de largura de impulso 

como o controlo vectorial. 

O desenvolvimento desta dissertação comporta o dimensionamento detalhado do conversor electrónico de 

potência (Circuitos de potência e de controlo), modelização do sistema, a simulação numérica e os testes 

laboratoriais. A parte de potência é composta pelos transístores de potência (IGBTs) agrupados na 

configuração de ponte completa trifásica com os respectivos circuitos de controlo num módulo integrado.  

Com um microcontrolador, é feito o controlo do inversor e a implementação da modulação vectorial é feita 

através de tabelas de valores previamente gerados. 

É utilizado e analisado um método diferente para a obtenção da classe da máquina e para o cálculo dos 

parâmetros da mesma para um dado esquema equivalente 

O objectivo final deste trabalho é a realização de um protótipo experimental de um inversor para um motor 

trifásico, com o controlo de velocidade. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Conversor Electrónico de Potência, Controlo motor indução, Inversor de tensão, Controlo 

Vectorial, PWM, SV-PWM, controlo escalar, V/Hz  
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Abstract 
 

The mechanical force is indispensable in everyday life. With the advent of the machine, it was possible to 

transform electric energy into mechanical energy. Therefore, the development and constant improvement of 

power electronic converters for speed control of induction machines are relevant.  

In this thesis, it is developed a three-phase speed drive, using a three-phase voltage source inverter with a 

scalar speed control. The more common rated control models used in modulation of asynchronous machines, 

involving pulse width modulation like scalar control and vector control are described. 

In this work, the design of the power electronic converter (power and control circuits) is used a system 

modeling numerical simulation and laboratory testing. The power module will consist of power transistors 

(IGBT’s), grouped in the three-phase full-bridge configuration, and their control circuits. The power module is 

already encapsulated, and therefore it is only necessary to use discrete electronics for isolation and to perform 

a signal conversion. With the converted signals, it is used a microcontroller to implement the speed control. 

This takes a great advantage by using a reprogrammable module that includes a microcontroller for easy 

reconfiguration and data retrieval. 

The main purpose of this work is the construction of a prototype of a three-phase inverter to control the speed 

of the induction motor. 
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Capítulo 1   Introdução 
 

1.1  Introdução 

Desde o seu aparecimento, a electricidade tem tido um papel primordial na vida quotidiana. Essa importância 

resulta em grande parte de poder ser transformada em movimento, o que foi e é essencial ao desenvolvimento 

da sociedade. A sua aplicação quer a nível industrial quer a nível doméstico permitiu facilitar e desenvolver 

tarefas diárias e acelerar o transporte de pessoas e mercadorias. O primeiro motor de corrente contínua (que 

surgiu após o primeiro gerador) tinha muitas limitações por ser muito complexo e dispendioso. Este problema 

foi contornado pelo aparecimento do motor polifásico inventado pelo italiano Galileo Ferraris e também por 

Nikola Tesla de forma independente, o qual posteriormente criou o motor de indução sem alimentação 

rotórica [1].  

 O princípio de funcionamento dos motores trifásicos baseia-se na geração de três campos magnéticos através 

de três correntes alternadas sinusoidais simétricas no estator. A composição dos três campos magnéticos 

resulta num campo girante no rotor do motor que o faz girar (a soma dos vectores induzidos irá gerar uma 

força contrária à do campo induzido que irá provocar o movimento do eixo). Os motores de indução são usados 

nos mais variados sectores industriais e nos transportes e representam entre 80 a 90 % dos motores existentes 

na indústria [1]. O desenvolvimento de veículos eléctricos que utilizam este tipo de motores tem despertado 

cada vez mais a atenção dos investigadores, uma vez que o seu rendimento é superior ao dos motores 

convencionais de corrente contínua.  

Cada vez mais e em maior escala, a indústria recorre a módulos de controlo em frequência para cada motor. 

Estes módulos são importantes para a alteração da velocidade de rotação da máquina, em aplicações que 

exigem controlo de velocidade como por exemplo: o controlo de bombas ou brocas utilizadas nas plataformas 

de petróleo [2], controlo de velocidade de veículos eléctricos, ventiladores, compressores entre outras. 

 

1.2 Motivação 

Devido à grande importância da motorização eléctrica, o accionador desenvolvido neste trabalho é um 

dispositivo com muita importância e utilidade na sociedade actual. O trabalho tem natureza multidisciplinar 

interligando três áreas diferentes da Electrotecnia, nomeadamente, Electrónica de potência, Controlo de 

sistemas e Máquinas Eléctricas, que juntas estão cada vez mais presentes no dia-a-dia, numa vasta gama de 

electrodomésticos e na maior parte de máquinas industriais.  
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O actual desenvolvimento verificado na área dos microcontroladores e processadores digitais permite obter 

novos equipamentos com características superiores podendo realizar funções de maior complexidade a nível 

do controlo dessas máquinas o que torna desafiante a realização deste trabalho. 

 

1.3  Objectivos 

O estudo do controlo dos motores de indução é um assunto por si só multidisciplinar que implica a abordagem 

e o estudo de três áreas distintas: Electrónica de Potência, Controlo de Sistemas e Máquinas Eléctricas. 

Os objectivos principais desta dissertação são: 

1. Estudo dos três componentes distintos que integram o sistema  

1. Máquina assíncrona 

2. Ponte inversora trifásica 

3. Controlo do inversor 

2. Projecto e realização experimental de um conversor electrónico de potência para controlar a 

velocidade de um motor de indução trifásico.  

3. Optimização do rendimento do conversor. 

4. Programação do microcontrolador para geração dos sinais de controlo 

1. Implementação do controlo escalar 

2. Optimização do código 

5. Simulação e validação experimental do inversor e dos seus modelos teóricos.  

 

1.4  Estado da arte 

No início do aparecimento dos motores de indução, o controlo de velocidade era muito limitado sendo apenas 

possível em máquinas de rotor bobinado, através de combinações de resistências rotóricas (2:1, 4:1) ou através 

da alteração da ligação dos enrolamentos estatóricos. O controlo linear e preciso não era atingível devido à 

inexistência de circuitos electrónica de potência. Com o seu aparecimento, no fim da década de 60, começaram 

a desenvolver-se os accionamentos e processos de controlo de velocidade das máquinas eléctricas, utilizando-

se actualmente em grande escala, inversores e conversores de frequência, para proceder a esse controlo de 

velocidade. 
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O primeiro dispositivo electrónico de potência controlado foi o tirístor. Este dispositivo semicondutor é 

utilizado no início para controlar a tensão no motor variando o ângulo de disparo, mas não possui capacidade 

de corte de corrente associada, pelo que circuitos adicionais para o corte de corrente são necessários com 

todas as desvantagens daí resultantes: aumento da dissipação, limitação da frequência de operação, aumento 

da complexidade do circuito de controlo. Além disso a frequência da tensão aplicada ao motor era imposta 

pela rede alternada trifásica sendo portanto constante. Posteriormente, com o desenvolvimento de 

dispositivos totalmente controlados surgiu o controlo escalar de tensão/ frequência que ainda hoje é utilizado 

para o controlo de motores em malha aberta, para cargas que não necessitam de grandes variações de binário, 

como por exemplo, ventiladores e bombas hidráulicas. Nestes controladores, a velocidade do motor é 

controlada através da variação da frequência da tensão aplicada ao motor (porém, a sua utilização como 

controlador em malha aberta resulta em fraca robustez). 

Mais tarde, foi proposto o controlo por orientação de campo (FOC) que se tornou uma norma na indústria. 

Neste método de controlo as equações da máquina síncrona num sistema cartesiano são transformadas num 

sistema de eixos estacionário em relação a um rotor fictício [3], o que permite controlar o campo girante do 

mesmo. 

No fim da década de 80 com o aparecimento de novos transístores de potência (IGBTs) de tecnologia híbrida 

(que associa as tecnologias de transístores de efeito de campo e de transístores bipolar), novas estratégias 

foram propostas para o controlo do binário: o controlo do binário directo (DTC - Direct Torque Control) [1] e o 

controlo autónomo directo (DSC - Direct Self control) [2]. Desenvolveram-se e aperfeiçoaram-se algumas 

variações destes processos como por exemplo, o controlo de binário directo vectorial (DTC- SVM) [2]. 

Ao longo do tempo têm sido cada vez mais propostas e desenvolvidas novas técnicas de controlo realizadas 

através de inteligência artificial dos DSP’s. Estas técnicas exigem normalmente uma grande capacidade de 

computação, como por exemplo, o controlo "fuzzy" e o controlo com redes neuronais e algoritmos genéticos. O 

objectivo principal destas técnicas é a utilização de algoritmos com capacidade de aprendizagem nos 

processadores para optimização do controlo. Existem ainda variantes das técnicas de controlo anteriormente 

referidas: a tensão/frequência (V/Hz) neuronal, o controlo fuzzy DTC e o controlo fuzzy FOC [4]. Naturalmente, 

nem todas estas técnicas apresentam o mesmo desempenho, sendo que, as mais eficazes são as FOC, DSC e a 

DTC por terem uma resposta melhor do que as técnicas baseadas no controlo escalar (V/Hz). Os controladores 

fuzzy têm um desempenho intermédio situado entre o controlo escalar e o FOC [4]. 

A boa relação desempenho/custo, levou a indústria a incluir microprocessadores na generalidade dos  

controladores de velocidade. Além disso, dadas as características actuais de capacidade de processamento, de 

rapidez de cálculo e de flexibilidade de reprogramação dos módulos de controlo digital, prevê-se a utilização 

massiva de ASIC's ou FPGA's na implementação de controladores, num futuro próximo. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo faz uma abordagem introdutória sobre o tema da dissertação, o estado da arte e enquadra 

os objectivos do trabalho. 

No capítulo dois são destacados os aspectos mais importantes do funcionamento das máquinas assíncronas, 

estabelecendo-se uma base para o trabalho a realizar. Neste capítulo foca-se o princípio de funcionamento, a 

constituição, o estudo dos modelos de regime estacionário e dinâmico e a determinação de parâmetros da 

máquina assíncrona. No final do capítulo descreve-se a máquina assíncrona utilizada na validação 

experimental. 

No capítulo três são estudados os conversores electrónicos de potência capazes de proceder ao controlo do 

motor. Analisa-se e desenvolve-se a topologia de inversor a utilizar e descreve-se o módulo inversor utilizado 

no circuito de potência experimental. 

Seguidamente, no capítulo quatro, refere-se o processo de controlo utilizado e descreve-se o respectivo 

algoritmo de controlo utilizado no programa de simulação, bem como o algoritmo utilizado no 

microcontrolador e a sua programação. 

Finalmente no capítulo cinco valida-se o modelo experimental do inversor através da sua comparação com as 

simulações no MATLAB Simulink. Neste programa, são utilizados os modelos teóricos referidos para o estudo 

do controlo e da parte de potência.  
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Capítulo 2     Máquinas assíncronas  
 

2.1  Introdução 

Neste capítulo é apresentado um resumo sobre as máquinas assíncronas. Na secção 2.2 é descrito o princípio 

de funcionamento de um motor de indução. Na secção 2.3 é abordada a constituição de um motor assíncrono. 

A modelização e a determinação de parâmetros da máquina assíncrona é realizada na secção 2.4. As 

metodologias utilizadas para obter os parâmetros do modelo estacionário são abordadas na secção 2.5. A 

determinação de parâmetros eléctricos e o cálculo do erro entre os dois métodos utilizados é discutido na 

secção 2.6. Por fim, na secção 2.7 é determinada a inércia do rotor.  

2.2 Princípio de funcionamento 

O funcionamento do motor de indução baseia-se na indução de um campo magnético no seu rotor por forma a 

criar uma força mecânica oposta ao campo magnético girante. Isso é conseguido através da existência, em cada 

fase, de um enrolamento, aos terminais do qual é imposta uma tensão sinusoidal.  

A tensão imposta obriga as cargas eléctricas a movimentarem-se nos condutores dos enrolamentos do motor, 

originando uma corrente de intensidade 𝐼 . Esta corrente gera um campo magnético �⃗⃗� segundo a lei de Biot-

Savart.  Assim, num sistema trifásico existem três correntes com fases diferentes, o que origina três campos 

magnéticos com fases diferentes. A adição destes campos (num plano que contem os três vectores) resulta 

num campo girante como é demonstrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Campo magnético girante no rotor resultante da soma de cada um dos três campos induzidos no rotor. (Fase A 

representada a azul, B a verde e C a castanho) 
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Segundo as leis de Maxwell, quando um campo magnético próximo de um condutor é variável, este gera uma 

força electromotriz também variável e por consequência uma diferença de potencial que, por sua vez gera uma 

corrente no rotor. 

 Segundo a lei de Lorentz, esta corrente produz um campo de indução magnética de intensidade �⃗⃗� e uma força 

associada �⃗� [5]. Como o meio magnético entre o rotor e o estator é partilhado, este campo magnético 

resultante induz uma força oposta ao campo que a originou.  

 

 �⃗� =  𝐼  ℓ × �⃗⃗� (1) 

 

Figura 2.2 – Força resultante no campo: campo indução magnética, a corrente no condutor e a força produzida 

 

Numa máquina rotativa, esta força produz um binário, originando movimento, e que varia com a intensidade 

das correntes no estator e depende das características de construção da máquina. Devido à necessidade de 

variação de campo magnético para a indução de correntes, o rotor não poderá alcançar a velocidade de 

sincronismo em funcionamento como motor pois se isso ocorresse, não haveriam mais correntes induzidas no 

rotor e ficaria fixo em relação ao campo girante.  

A construção do rotor é portanto um tema com uma relevada importância para a conversão de energia 

eléctrica em energia mecânica.  

 

2.3 Constituição da máquina de indução 

As máquinas de indução são constituídas por duas partes: O rotor e o estator. Na armadura da máquina de 

indução é montada a parte fixa da máquina, o estator. Este é constituído por lâminas de ferro empilhadas, e 

enrolamentos de cobre alimentados pela rede de tensão alternada. Os enrolamentos são bobinados em torno 

das laminações de ferro, que contém ranhuras com o formato adequado para induzir o campo magnético no 
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rotor. A utilização das laminações serve para reduzir as perdas devido às correntes de eddy. A característica 

destas ranhuras afecta directamente as características eléctricas da máquina de indução. Na Figura 2.3 mostra-

se as chapas de ferro empilhadas utilizadas na construção do estator. 

 

 

Figura 2.3 - Laminação do estator. À direita as várias lâminas separadas. À esquerda as ranhuras semifechadas empilhadas. 

 

Os enrolamentos de cobre, cobertos com um verniz isolante (1), são bobinados à volta desta pilha de lâminas 

(2) e montados na armadura (3) como mostra a figura 2.6. 

 

Figura 2.4 - Estator de um motor de indução trifásico  

Cada par de pólos é constituído por dois enrolamentos em oposição. A ligação entre cada enrolamento do 

motor define o número de pares de pólos e consequentemente, a velocidade do campo girante da máquina 

como descrito na equação (2). 
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𝑛 =

𝑓

𝑝
∗ 60 (𝑟𝑝𝑚) 

(2) 

     

Onde 𝑛 é a velocidade em rotações por minuto, 𝑓 a frequência de alimentação e 𝑝 o número de pares de pólos 

e sessenta o factor de conversão de rotações por segundo para rotações por minuto [3]. 

Na parte móvel, o rotor é responsável pelo movimento mecânico do motor. É cilíndrico e é fechado sobre si 

mesmo ou sobre uma resistência, e pode ter dois tipos de constituições diferentes: 

Rotor bobinado: Este tipo de rotor é constituído por vários enrolamentos de cobre bobinados em chapas de 

ferro, com uma bobinagem semelhante à do estator. Possui três anéis metalizados onde assentam as escovas 

de ligação. Através da ligação dos enrolamentos entre si ou por meio de uma resistência ou um reóstato, é 

possível controlar o binário da máquina através da variação da intensidade das correntes induzidas.  

 

Figura 2.5 - Rotor bobinado  

 

Rotor em gaiola de esquilo ou curto-circuito: Este tipo de rotor é constituído por barras de cobre ou alumínio, 

fundidas em chapas de ferro, fechadas entre si através de anéis do mesmo material. O circuito equivalente 

desta construção é um circuito fechado e inalterável, onde apenas circulam correntes induzidas com 

intensidade variável, não sendo possível o controlo da sua intensidade [15]. Existem várias variações na 

construção da gaiola, podendo existir rotores com uma gaiola dupla. A esmagadora maioria das máquinas 

emprega este tipo de rotor devido à inexistência de escovas e ao seu baixo custo comparativamente com o 

rotor bobinado.   
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Figura 2.6 - Rotor em curto-circuito. Repare-se no pormenor das barras salientes (A), torcidas e fundidas com dois anéis (B e C). 

As características de construção da gaiola do rotor e a profundidade das barras utilizadas definem a classe 

NEMA da máquina, por estarem directamente relacionadas com as características electromecânicas. Na Figura 

2.7, são mostradas as diferentes formas e profundidades das barras em cada classe NEMA. Estas barras estão 

representadas nos cortes laterais dos rotores e assinaladas a cinza.  

 

Figura 2.7 - Corte transversal de motores das diferentes classes NEMA. As barras do rotor estão representadas a cinzento e os 
enrolamentos do estator a amarelo [4].  

As diferentes construções do rotor são devidas às diferentes aplicações da máquina. A profundidade das barras 

do rotor é dependente do binário produzido durante o arranque e da zona de funcionamento da máquina. A 

classe D possui o binário máximo próximo do arranque enquanto a classe A possui o binário máximo próximo 

da zona de funcionamento da máquina. Devido à variação da frequência das correntes do rotor, a classe D 

possui barras superficiais, ou seja a frequência das correntes que circulam durante o arranque são muito 

próximas da frequência da rede, o que gera o binário máximo no arranque. Em vazio, as correntes possuem 

uma frequência reduzida, o que torna esta classe pouco eficiente para um funcionamento a uma velocidade 

perto da velocidade de sincronismo. Através desta dedução, verifica-se o efeito pelicular das correntes na 

construção do rotor. 

O eixo possui inércia devido à sua massa e das laminações, assim como, o atrito presente nos rolamentos e na 

ventoinha instalada para a refrigeração forçada da máquina. Estas características mecânicas influenciam 

directamente a velocidade em vazio e o comportamento com a variação da carga mecânica aplicada. O cálculo 

da inércia do motor é feito detalhadamente no capítulo 2.7, para inclusão no modelo utilizado nas simulações. 

Para melhor compreensão de todas as características da máquina, aborda-se de seguida os modelos eléctricos 

mais utilizados para representação da máquina assíncrona.  
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2.4 Modelos matemáticos da máquina de indução 

Como foi visto anteriormente, a máquina assíncrona possui dois circuitos acoplados magneticamente, que lhe 

impõem um comportamento muito semelhante ao do transformador (devido à existência de dois circuitos 

fortemente indutivos no rotor e no estator). A grande diferença entre o transformador e o motor é o meio de 

acoplamento magnético. O acoplamento das máquinas de indução é feito pelo ar envolvente entre o rotor e o 

estator, designado por entreferro. Devido a estas semelhanças, o circuito equivalente do motor será, por isso, 

semelhante ao do transformador. 

Em todos os modelos da máquina, são considerados vários factores como: 

1. Alimentação trifásica sinusoidal equilibrada 

2. Enrolamentos com características iguais 

3. Invariância de temperatura  

4. Inexistência de saturação magnética 

 

2.4.1  Modelo estacionário 

No esquema da Figura 2.8, é representado o circuito equivalente de uma máquina assíncrona visto de um 

enrolamento do estator do motor. Este é o modelo mais simplificado e utilizado por grande parte dos estudos 

de máquinas assíncronas [5]. É um modelo aproximado do funcionamento da máquina assíncrona em regime 

permanente, apenas válido quando a máquina funciona na zona linear a uma velocidade próxima do 

sincronismo, alimentada por uma rede com a frequência nominal da máquina. 

Devido ao acoplamento através de um meio magnético, todos os parâmetros como as resistências, as 

reactâncias e as correntes estão relacionados entre si. Partindo deste pressuposto, é possível representar o 

rotor da máquina no circuito no estator. 

 

Figura 2.8 - Circuito equivalente por enrolamento de um motor de indução em regime estacionário [1]. 
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No esquema referido, tem-se como parâmetros a resistência 𝑅1 que é a resistência do enrolamento do estator, 

a sua reactância de dispersão 𝑋1 e no lado do rotor 𝑅2 que é a resistência do rotor e  𝑋2 que é a reactância de 

dispersão do rotor. 𝑅𝑓𝑒 e 𝑋𝑚 representam respectivamente a resistência equivalente de perdas no ferro e a 

reactância de magnetização. 

A determinação de todos os parâmetros mencionados é feita através de ensaios na secção 2.5. 

Este circuito é semelhante ao circuito visto do enrolamento primário de um transformador, com apenas uma 

diferença: a resistência do rotor representa a força mecânica que depende do escorregamento da máquina, ou 

seja, depende da diferença da velocidade angular de rotação do eixo e em relação à rotação do campo girante 

da tensão de alimentação. Como foi referido na secção 2.3, a velocidade síncrona (velocidade do campo 

girante), 𝑛, será proporcional à frequência da rede alimentação e inversamente proporcional ao número de 

pares de pólos tal como descrito na equação (2). 

A diferença de velocidades entre o rotor e o campo girante do estator é designada por escorregamento s e é 

dada pela equação (3).  

 

O escorregamento para o funcionamento em carga depende da construção da máquina como visto 

anteriormente, sendo necessário classificar em primeiro lugar a máquina, através de dados fornecidos pelo 

fabricante conjuntamente com ensaios. Na Figura 2.9 mostra-se as curvas típicas de binário/velocidade para as 

diferentes classes de máquinas encontradas na indústria, [1]. 

 𝑠 =
𝑛1 − 𝑛

𝑛
 

(3) 
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Figura 2.9 - Curvas típicas de escorregamento/binário para as classes de máquinas mais comuns [3] 

A potência mecânica da máquina varia em função do escorregamento e tal como representado no esquema da 

Figura 2.8, a potência mecânica é representada electricamente pela corrente do rotor, dissipada na resistência 

𝑅2 de cada enrolamento, em função do escorregamento. Na equação (4) encontra-se expressa a potência 

mecânica em função da corrente do rotor e do escorregamento. 

 
𝑃𝑚 = 3 ∗

1 − 𝑠

𝑠
∗ 𝑅2 ∗ 𝐼2

2 
(4) 

 

Durante o seu funcionamento, máquina pode ultrapassar a velocidade de sincronismo, esta poderá funcionar 

como gerador. Para a utilização da máquina na zona de motor, o escorregamento varia entre 

aproximadamente zero e um, sendo que em um se apresenta com o rotor travado e zero com o rotor a girar à 

velocidade de sincronismo 𝑛.  

Na Figura 2.10 mostram-se as três zonas de funcionamento da máquina. Na zona de travagem, a máquina 

apenas produz um binário resistente, uma vez que o rotor gira com uma velocidade oposta à do campo 

induzido. Na zona de motor a máquina gera um binário útil que impõe à carga mecânica. Na zona de gerador, o 

rotor ultrapassa a velocidade de sincronismo, induzindo assim, uma força electromotriz no estator que irá 

gerar uma tensão superior à de alimentação e por consequência uma corrente negativa (operação como 

gerador). O binário é negativo e o motor funciona assim como freio, para uma determinada carga mecânica. 

Esta zona é útil no caso de elevadores durante a descida de cargas e em veículos com este tipo de motor 

durante uma descida. 
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Figura 2.10 - Zonas de funcionamento da máquina em função do escorregamento [3] 

 

Este modelo, no entanto, não representa o motor de indução de forma exacta. Na secção seguinte, é descrito 

um modelo mais complexo e exacto, utilizado para modelizar o motor de indução no MATLAB, baseado na 

indução mútua de dois circuitos magnéticos.  

2.4.2 Modelo dinâmico 

A modelização da máquina de corrente alternada tendo em conta todas as suas componentes envolve uma 

enorme complexidade no cálculo das equações que regem o seu comportamento.  

Como referido anteriormente, um motor de indução trifásico geralmente é representado num sistema de eixos 

com três tensões e três correntes de alimentação. Este sistema de três eixos induz um vector de campo 

magnético girante no rotor.  

Uma vez que é possível representar um vector resultante da soma de duas componentes é preferível utilizar 

um sistema de dois eixos. Sendo assim, o motor pode ser modelizado num sistema de duas correntes e duas 

tensões. Esta transformação de um sistema de três eixos para dois eixos diminui os cálculos necessários e o 

esforço computacional na implementação do controlo e é essencial para a utilização do controlo vectorial [6] 

no motor modelizado.  

As transformações mais comuns são as transformadas de Park e as transformadas de Clarke. 

As transformadas de Park convertem o sistema de três eixos num outro sistema apenas com dois eixos 

rotativos dq (directo e de quadratura), que giram com um ângulo θ e que são estacionários em relação a um 

rotor fictício.  
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Figura 2.11 - Transformação de Park. As correntes e tensões do rotor são transformadas num sistema de dois eixos estacionário com um 
rotor ficticio. 

As transformadas de Clarke convertem um sistema de três eixos em dois eixos αβ (alfa e beta) que são 

estacionários em relação a um referencial fixo (geralmente o estator). 

 

Figura 2.12 - Transformação de Clarke. As tensões e correntes do sistema trifásico transformadas são estacionárias em relação ao 
estator 

Existem portanto dois referenciais de representação das variáveis da máquina assíncrona.   

Nas simulações, é utilizado um modelo dinâmico com a transformada de Park, para prever o comportamento 

da máquina assíncrona. Na Figura 2.13 é representado o esquema dinâmico de um motor trifásico nos 

referenciais dq utilizado nas simulações efectuadas em Matlab [6]. 
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Figura 2.13 - Esquema da modelização dinâmica do motor de indução utilizado nas simulações. 

Neste esquema além das indutâncias abordadas anteriormente, existem ainda duas fontes de tensão 

dependentes dos fluxos do campo magnético, uma do campo do estator e outra do rotor. 

As tensões de saída e correntes são obtidas através das equações presentes na referência [6]. 

 

𝑈qs  =  𝑟𝑠 ⋅ 𝐼qs +
𝑑𝜑𝑞𝑠

𝑑𝑡
+ 𝜔 ⋅ 𝜑ds (5) Componente em quadratura da tensão do estator 

𝑈ds  =  𝑟𝑠 ⋅ 𝐼ds +
𝑑𝜑𝑑𝑠

𝑑𝑡
− 𝜔 ⋅ 𝜑qs (6) Componente directa da tensão do estator 

Uqr
′ =  r𝑟

′ ⋅  𝐼𝑞𝑟
′  +

 𝑑𝜑𝑞𝑟
′

𝑑𝑡
+ (𝜔 –  𝜔r) ⋅ 𝜑dr

′  (7) 
Componente de quadratura da tensão do rotor 

Udr
′ =  r𝑟

′ ⋅  𝐼𝑑𝑟
′  +

 𝑑𝜑𝑑𝑟
′

𝑑𝑡
− (𝜔 –  𝜔r) ⋅ 𝜑qr

′  (8) Componente directa da tensão do rotor 

𝜑qs =  𝐿s𝑖𝑞𝑠 +  𝐿m𝑖qr
′  (9) Componente de quadratura do fluxo no estator 

𝜑ds =  𝐿s𝑖ds +  𝐿m𝑖dr
′  (10) Componente directa do fluxo no estator 

𝜑qr
′  =  𝐿r

′ 𝑖qr
′  +  𝐿m𝑖qs (11) Componente de quadratura do fluxo no rotor 

𝜑dr
′   =  𝐿r

′ 𝑖dr
′  +  𝐿m𝑖ds (12) Componente directa do fluxo no rotor 

𝐿s =  𝐿ls +  𝐿m (13) Indutância do estator 

𝐿r
′  =  𝐿lr

′  +  𝐿m (14) Indutância do rotor 

𝐵e =  1.5 ⋅ 𝑝 ⋅ (𝜑ds𝑖qs –  𝜑qs𝑖ds) (15) Binário Electromagnético 

 

Neste modelo, a resistência de perdas no ferro não é incluída. As variações de frequência, de velocidade e de 

fluxo magnético são contabilizadas. Para a determinação dos parâmetros do modelo utilizado, aborda-se na 

secção seguinte, os métodos para determinação dos valores das indutâncias e das resistências utilizadas, quer 

nos cálculos, quer na modelização.  
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2.5 Métodos de determinação de parâmetros  

A determinação de parâmetros é necessária para a classificação da máquina e para validação do modelo 

utilizado em simulações e cálculos. A obtenção dos mesmos é feita através de um conjunto de ensaios e de 

medidas de duas condições particulares da máquina: com o rotor travado e em vazio. Como referido 

anteriormente na secção 2.3, não é possível medir quaisquer parâmetros do rotor nas máquinas de rotor em 

gaiola. Apenas é possível estimá-los através de cálculos ou através de informações provenientes do fabricante, 

como por exemplo a classe da máquina. 

A medição e determinação dos parâmetros da máquina representados no esquema da Figura 2.8 são 

abordados de seguida. Estes valores são posteriormente utilizados nos cálculos e simulações numéricas da 

máquina. 

2.5.1 Medição de R1 

A resistência 𝑅1 é obtida aplicando uma tensão contínua aos terminais de um enrolamento da máquina.  

Medindo a tensão com um voltímetro e a corrente com um amperímetro, determina-se a resistência 

equivalente do conjunto dos enrolamentos.  

 
𝑅𝑒𝑞 = 0.75Ω 

 

 

Os enrolamentos da máquina encontram-se ligados em triângulo. Devido a esta configuração, a resistência de 

um enrolamento (𝑅𝑎𝑏) é expressa na equação (16). 

 
𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑎𝑏//(𝑅𝑎𝑐 + 𝑅𝑏𝑐)  

(16) 

 

A separação da resistência de cada enrolamento é feita através da equação (17), sabendo que são 

aproximadamente iguais. 

 
𝑅𝑒𝑞 =

2∗𝑅𝑎𝑏
2

3𝑅𝑎𝑏
=

2

3
 𝑅𝑎𝑏  <=>  𝑅𝑎𝑏 =

3

2
𝑅𝑒𝑞    

(17) 

 
𝑅𝑎𝑏 = 𝑅1 =

3

2
∗ 0.75 = 1.125  Ω  

 

 

A resistência do estator (𝑅1) representada no esquema da Figura 2.8 é calculada e incluída no modelo 

dinâmico.  

Devido à inacessibilidade do circuito eléctrico do rotor, a sua resistência e dos restantes parâmetros, são 

estimados através de ensaios com o rotor bloqueado e com o rotor em vazio. Para a medição da tensão e da 
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corrente da máquina, utiliza-se um osciloscópio de quatro canais onde dois canais são utilizados em modo 

diferencial e outro canal é ligado a uma ponta de prova de corrente. 

 

2.5.2 Ensaio com o rotor bloqueado  

Este ensaio é equivalente ao ensaio em curto-circuito no transformador. Neste ensaio, o eixo do motor é 

travado e a tensão é incrementada gradualmente até a corrente absorvida corresponder à corrente nominal do 

motor. Quando a corrente medida atinge a corrente nominal da máquina, a tensão, a corrente e o ângulo entre 

os fasores são registados. Este ensaio é feito rapidamente de modo a não sobreaquecer os enrolamentos. A 

partir deste ensaio é obtida a impedância 𝑍𝑐𝑐.  

Este ensaio tem como base o facto de o escorregamento ser unitário. As correntes no estator e no rotor são 

mais elevadas neste ensaio comparadas com a corrente de magnetização e de perdas no ferro.  

Como a corrente de magnetização 𝐼0 é desprezável em relação às correntes 𝐼1 + 𝐼2, esta pode ser ignorada e 

assim Impedância medida corresponde apenas às perdas no cobre no rotor e no estator. 

 

Figura 2.14 – Circuito equivalente por enrolamento no ensaio com o rotor travado 

A impedância de cada enrolamento da máquina (�̇�𝑐𝑐) é calculada através da equação (18). 

 
�̇�𝑐𝑐 =

|𝑈𝑐𝑐| ∗ 𝑒𝑗0

|𝐼𝑐𝑐| ∗ 𝑒𝑗𝜑
=

|𝑈𝑐𝑐|

|𝐼𝑐𝑐|
⋅ 𝑒−𝑗𝜑 

(18) 

 

Os valores eficazes da tensão e da corrente são dados pelo osciloscópio assim como o desfasamento da 

corrente em relação à tensão. Através destes dados, é possível converter a equação (18) para a forma 

cartesiana, como é apresentada na equação (19). 

 �̇�𝑐𝑐 = 𝑅𝑐𝑐 + 𝑗𝑋𝑐𝑐  (19) 
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A conversão da forma polar para cartesiana permite separar a parte real da impedância, que corresponde à 

soma das duas resistências 𝑅1 e 𝑅2, da parte imaginária, que correspondente à soma das duas reactâncias  𝑋1 e 

𝑋2, como demonstrado nas equações (20) e (21). 

 

 𝑅𝑐𝑐 = 𝑅1 + 𝑅2 (20) 

 𝑋𝑐𝑐 = 𝑋1 + 𝑋2 (21) 

 

Com o valor de 𝑅1 obtido anteriormente, o valor da resistência  𝑅2 é calculado através da subtração do valor de 

𝑅1 . 

2.5.2.1  Separação das indutâncias 𝑿𝟏e 𝑿𝟐 por classes 

A separação das indutâncias 𝑋1e 𝑋2 geralmente é feita através da classe NEMA em que a máquina se 

enquadra. A Tabela 1 mostra as diferentes relações entre indutâncias para os diferentes tipos de classes [1]. 

Tabela 1 – Classes dos motores de acordo com a NEMA 

NEMA classe A 𝑋1 = 𝑋2 

NEMA classe B 𝑋1 =
2

3
𝑋2 

NEMA classe C 𝑋1 =
3

7
𝑋2  

NEMA classe D 𝑋1 = 𝑋2 

 

A classificação das máquinas assíncronas possui um grande erro devido à dispersão de parâmetros na 

construção do rotor e do estator, o que faz com que na separação das indutâncias exista um erro significativo, 

introduzindo-se incertezas no cálculo dos valores estimados. Devido a esta limitação, introduz-se neste 

trabalho um método de separação das indutâncias através de um ensaio adicional, o que apresenta um erro 

menor. 

2.5.3 Separação por determinação do erro mínimo entre ensaio em carga e valor estimado 

Neste método de separação, os valores das resistências e das indutâncias são obtidas utilizando um valor 

estimado para a parte real e outro para a parte imaginária. As equações que descrevem o circuito mencionadas 

na secção 2.5 contém seis incógnitas de onde três correspondem à parte real e três à parte imaginária. 

Na parte real é conhecido o valor de 𝑅1, restando assim duas incógnitas, que podem ser calculadas através do 

sistema de equações (22). 

 
{
𝑅𝑐𝑐 = 𝑅1 + 𝑅2

𝑅0 = 𝑅1 + 𝑅𝑠
 

(22) 

  



19 

 

Para a determinação das reactâncias (parte imaginária), considera-se que não é conhecida a classe da máquina 

o que impossibilita a utilização da Tabela 1. Utiliza-se alternativamente um sistema de duas equações e de três 

incógnitas, que vão ser determinadas com os dois ensaios. 

 
{
𝑋𝑐𝑐 = 𝑋1 + 𝑋2

𝑋0 = 𝑋1 + 𝑋𝑠
 

(23) 

 

Em ambos os ensaios a reactância 𝑋1 é comum. Para estimar os parâmetros, estima-se primeiro a indutância 

𝑋1 (compreendida entre zero e valor mínimo das duas indutâncias obtidas nos ensaios para a resolução do 

sistema de equações). É gerado um vector com vários valores compreendidos neste intervalo. 

 0 < 𝑋1 < min (𝑋𝑐𝑐 , 𝑋0) (24) 

 

Com o valor estimado de 𝑋1, o sistema de equações torna-se possível e determinado e os valores 𝑋2 e 𝑋0 são 

calculados a partir de cada valor estimado de 𝑋1.  

Com cada valor estimado, é calculada uma impedância em função do escorregamento, apresentada na 

equação (25).Esta equação é baseada no modelo da Figura 2.8. 

 
𝑍𝑒𝑠𝑡 = 𝑅1 + 𝑗𝑋1 +

RsR2
s

−𝑋𝑠𝑋𝑠+𝑗
XsR2

s
+jX2𝑅𝑠

R2
s

+Rx+jXs+jX2

= 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝑗𝑋𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  
(25) 

 

Seguidamente, o motor é ensaiado em carga e são registados os valores do respectivo ensaio. Com o 

escorregamento obtido, a impedância do ensaio em carga é calculada através da inserção do valor do 

escorregamento na impedância estimada anteriormente.  

Com os valores eficazes de corrente e de tensão assim como o desfasamento entre as mesmas é calculada a 

impedância do ensaio. 

O erro de cada parte é dado através das expressões (26) e (27). 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜 − 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜

 
(26) 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑖𝑚𝑎𝑔 =

𝑋𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜 − 𝑋𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑋𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜

 
(27) 

 

Posteriormente o erro do valor estimado de cada parte é minimizado através da função apresentada na 

equação (28). 
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𝐸𝑟𝑟𝑜 = √𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙

2 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑖𝑚𝑎𝑔
2  

(28) 

 

Como visto anteriormente, os valores das impedâncias variam com índice da tabela de valores estimados. 

Através de cada valor estimado, é calculado o erro para cada índice e traçada uma função do erro em função 

do índice do vector. Com a minimização da função de erro, é obtido o índice que apresenta menor erro e é 

utilizado como valor no modelo a utilizar. 

Através deste método, o erro é minimizado e as impedâncias são calculadas com maior exactidão.  

 

2.5.4 Ensaio em vazio  

O objectivo deste ensaio é determinar o valor da resistência equivalente às perdas no ferro e a reactância de 

magnetização.  

Este ensaio é semelhante a um ensaio de vazio de um transformador. Neste ensaio, a máquina é alimentada 

com a tensão nominal e irá atingir uma velocidade próxima do sincronismo. Como a máquina funciona a uma 

velocidade muito próxima do sincronismo, por estar em vazio, a corrente no rotor (𝐼2) é muito pequena pelo 

que é desprezada. As perdas no rotor são muito reduzidas e a corrente em vazio é aproximadamente igual à 

soma da corrente de magnetização com a corrente em Rfe (𝐼1 = 𝐼0). 

 

Figura 2.15 - Circuito equivalente por enrolamento no ensaio em vazio. 

Para linearizar e facilitar a determinação dos parâmetros 𝑅𝑓𝑒e 𝑋𝑚, as impedâncias sofrem uma transformação 

de paralelo para série como apresentado na Figura 2.16. Esta transformação é válida, uma vez que não existe 

variação na frequência de alimentação do motor.  
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Figura 2.16 - Transformação de uma impedância em paralelo para uma série. Esta transformação apenas é válida se a frequência for 
igual nos dois casos 

Utilizando a impedância série equivalente, o esquema equivalente é mostrado na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 - Esquema utilizado no cálculo da impedância equivalente 

O circuito torna-se simplificado tal como na secção anterior. Aplicando as mesmas transformações, é possível 

obter as equações (29),(30) e (31). 

 �̇�𝑜 = 𝑅𝑜 + 𝑗𝑋𝑜  (29) 

 𝑅𝑜 = 𝑅1 + 𝑅𝑠 (30) 

 𝑋𝑜 = 𝑋1 + 𝑋𝑠 (31) 

 

Como a reactância 𝑋1 foi determinada anteriormente, a reactância 𝑋𝑠 é igual à parte imaginária da impedância 

subtraída de 𝑋1. 

Para obter os parâmetros no esquema mais conhecido, é feita a conversão do circuito de impedâncias série 

para paralelo de modo inverso como apresentado na Figura 2.18.  

 

Figura 2.18 - Transformação das impedâncias série paralelo 
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A transformação da impedância série paralelo tem como expressão a equação (32). 

 
𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠 =

𝑅𝑓𝑒  𝑋𝑚
2 + 𝑗𝑅𝑓𝑒

2 𝑋𝑚

𝑅𝑓𝑒
2 + 𝑋𝑚

2
 

(32) 

 

Considerando que a frequência se mantém constante durante a medição dos parâmetros, podemos concluir 

que o factor qualidade dos dois circuitos são iguais o que origina a equação (33). 

 
𝑄𝑠 =

𝑋𝑠

𝑅𝑠

= 𝑄𝑝 =
𝑅𝑓𝑒

𝑋𝑚

= 𝑄 
(33) 

Se substituir (33) em (32) e separar a parte real da imaginária, o resultado obtido fica expresso em função de 

𝑅𝑓𝑒  e 𝑋𝑚: 

 𝑅𝑓𝑒 = 𝑅𝑠(1 + 𝑄2) (34) 

 
𝑋𝑚 = 𝑋𝑠 (1 +

1

𝑄2
)  

(35) 

 

Ficam assim determinados todos os parâmetros eléctricos da máquina assíncrona o que possibilita a utilização 

no MATLAB Simulink.  

 

2.6 Cálculo dos parâmetros eléctricos 

Neste capítulo são calculados os parâmetros eléctricos da máquina através de dois métodos distintos e 

compara-se os dois métodos no final do capítulo. 

As medições são feitas com duas pontas de prova em modo diferencial, uma ponta de prova na saída do conta-

rotações e uma ponta de corrente em série com enrolamento da máquina.  

As características da máquina eléctrica utilizada estão representadas na Tabela 2. 

 

 Tabela 2 - Parâmetros do motor para todas as ligações possíveis 

Dois pares de pólos Triângulo Δ 

Tensão 𝑈𝑎𝑏  24 V 

Corrente 𝐼𝑎  5.5 A 

Factor de potência 0.7 

Potência nominal 100 W 

Velocidade nominal 1425 rpm 
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2.6.1 Separação através da classe B 

Neste método, o cálculo e a separação das indutâncias é feito sabendo que a máquina pertence à classe B. 

Como a classe é conhecida, é possível obter a expressão (36) através da Tabela 1. 

 
𝑋1 =

2

3
𝑋2 

(36) 

 

Através do oscilograma da Figura 2.19 é possível obter os valores da Tabela 3 para o ensaio com o rotor 

travado. 

 

Figura 2.19 - Oscilograma do ensaio com o rotor travado 

Tabela 3 - Valores do ensaio com o rotor travado 

 

 

 

Com os dados da Tabela 3 o valor para a impedância do ensaio é calculado através das expressões (18), (20) e 

(21). 

 
�̇�𝑐𝑐 =

15.513 

5.136
⋅ 𝑒−𝑗54.1 = 1.771 +  2.446𝑖 

(37) 

 𝑋1 + 𝑋2 = 2.446 Ω  (38) 

 𝑅1 + 𝑅2 = 1.771 Ω (39) 

 𝑅2 = 1.771 − 1.125 = 0.646 Ω (40) 

 

 Através da equação (36), são calculados os valores de 𝑋1 e 𝑋2. 

Tensão composta 
𝑈𝑎𝑏  

Corrente na fase 
 𝐼𝑎𝑏  

Desfasamento 
𝜑 

15.513 V 5.136 A 54.1° 
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𝑋2 =

3

5
⋅ 2.446 = 1.4676 Ω 

(41) 

 
𝑋1 =

2

5
⋅ 2.446 = 0.9784 Ω 

(42) 
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2.6.1.1  Ensaio com o rotor em vazio  

 

Neste ensaio, é determinado o valor de 𝑋𝑚 sabendo o valor de 𝑋1. Os valores obtidos no ensaio em vazio estão 

representados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Valores do ensaio com o rotor em vazio 

 

 

 

Através dos valores obtidos do ensaio em vazio, procede-se ao cálculo da impedância em vazio e 

posteriormente obtém-se os valores das indutâncias 𝑋2 e 𝑋𝑚. 

 
�̇�0 =

26.738 

2.6
⋅ 𝑒−𝑗79.2 = 1.927 +  10.102𝑖 

 

 𝑋1 + 𝑋𝑠 = 10.102 Ω   

 𝑅1 + 𝑅𝑠 = 1.927 Ω  

 

Através do ensaio anterior é sabido o valor de 𝑋1. 

 𝑋𝑠 = 10.102 − 0.9784 = 9.1236 Ω   

 

Através do valor de 𝑅1é possível saber o valor de 𝑅𝑠. 

 𝑅𝑠 = 1.927 − 1.125 = 0.802 Ω  

 

A impedância �̇�𝑠 é transformada numa impedância paralelo equivalente, através do conjunto de equações 

(33),(34) e (35). 

 
𝑄 =

𝑋𝑠

𝑅𝑠

=
9.1236

0.802
= 11.3761 

(43) 

 𝑅𝑓𝑒 = 0.802 ⋅ (1 + 11.37612) = 104.6 Ω (44) 

 
𝑋𝑚 = 9.1236 ⋅ (1 +

1

11.37612
) = 9.1941 Ω 

(45) 

 

A separação através do método estimado é abordada na secção seguinte, sendo os valores calculados por 

ambos os métodos e comparados no final dos cálculos. 

Tensão composta 
 𝑈𝑎𝑏  

Corrente na fase 
 𝐼𝑎𝑏  

Desfasamento  
 𝜑 

26.7 V 2.6 A 79.2° 
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2.6.2 Separação através do método estimado 

 
Este método utiliza um ensaio adicional para separação dos parâmetros através da minimização do erro entre o 

ensaio e o valor estimado. Como foi visto nos capítulos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.4, todas as resistências são obtidas nos 

dois ensaios. As indutâncias são dadas pelo conjunto de equações (23). Os valores dos ensaios com o rotor em 

vazio e travados são conhecidos, como estão representados na equação (46). 

 

 
{

𝑋𝑐𝑐 = 2.446 Ω 
𝑋0 = 10.102 Ω 

 
(46) 

 

Sabendo que a impedância de 𝑋1 está incluída nos dois ensaios e que 𝑋𝑠 ≫ 𝑋2, conclui-se que o seu valor está 

entre zero e 𝑋𝑐𝑐  .O seu valor é estimado através da geração de uma tabela com valores compreendidos no 

intervalo referido o que permite determinar posteriormente a indutância associada. O vector é gerado através 

do MATLAB com um passo de um milésimo do valor do ensaio.  

 

2.6.2.1  Ensaio em carga 

 

Utilizando os valores de um ensaio em carga, registados na Tabela 5, é determinada a impedância �̇�𝑒𝑛𝑠.  

Tabela 5 - Ensaio em carga para cálculo dos parâmetros estimados 

 

 

 

O valor da impedância é calculado através da equação (18). 

 
�̇�𝑒𝑛𝑠 =

24.355  

3.508
⋅ 𝑒−𝑗44.7 = 4.935 +  𝑗4.883 Ω 

(47) 

 

Esta impedância é utilizada para a comparação com a impedância calculada através do modelo estacionário. 

Para o cálculo da impedância estimada com menor erro possível, é utilizada a equação (25) onde são inseridos 

os valores gerados no MATLAB a partir do valor de 𝑋1 estimado. O erro de cada parte (imaginária e real) é 

calculado através das equações (26) e (27) e o valor do erro de cada parte é utilizado na equação (28). O valor 

obtido do erro é traçado em função dos índices do vector gerado no MATLAB, como apresentado na Figura 

2.20.  

Tensão 

composta 𝑈𝑎𝑏  

Corrente na fase 

𝐼𝑎𝑏  

Desfasamento 

         𝜑 

Escorregamento 

 

24.355 V 3.508 A 44.7° 0.0772 
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Figura 2.20 - Erro em função do índice do vector de valores estimados 

 

O valor é seleccionado em função do índice do vector de valores que apresenta um menor erro. Para este 

índice os valores calculados para cada enrolamento são mostrados na Tabela 6 e comparados com os valores 

previamente calculados. 

Tabela 6 - Valores obtidos 

 Valor classe B Valor estimado 

𝑋1 0.91 Ω 0.98 Ω 

𝑋2 1.54 Ω 1.47 Ω 

𝑋𝑚 9.26 Ω 9.19 Ω 

𝑅1 1.12 Ω 1.12 Ω 

𝑅2 0.65 Ω 0.6 Ω 

𝑅𝑓𝑒 106.12 Ω 104.61 Ω 

 

Para a comparação dos dois métodos, são utilizados os valores calculados previamente na secção 2.6.1 e 

calculado o erro com a equação (28). Os valores do erro para os diferentes métodos são apresentados na 

Tabela 7.  
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Tabela 7 - Valor do erro para os diferentes métodos de determinação de indutâncias 

 Método tabelado Método estimado 

Valor do Erro 0.02028 0.0110 

 

O erro é reduzido para metade pelo método estimado, e permite concluir que a classe da máquina utilizada é a 

classe B pela relação das indutâncias 𝑋1 e 𝑋2.  

 

2.7 Determinação de características mecânicas 

Na simulação numérica é necessário determinar o peso e a inércia do rotor para a modelização da máquina e 

simular fielmente o sistema real utilizado. 

O rotor é composto por um eixo de aço e barras alumínio fundido com ferro laminado. Considerando que as 

laminações de ferro possuem alumínio e este possui uma massa menor, a percentagem da massa do ferro 

deverá ser menor. 

O rotor tem uma forma aproximada de dois cilindros centrados com raios e comprimentos diferentes como se 

encontra representado na Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 – Medidas do eixo e do ferro e peso do rotor 

Para a determinação do momento de inércia do rotor, é necessário determinar inicialmente a massa e o 

volume do eixo tal como demonstra a expressão (48). 

 
𝐽𝑒𝑖𝑥𝑜 =

1

2
⋅ 𝑀𝑒𝑖𝑥𝑜 ⋅ 𝑟𝑒𝑖𝑥𝑜

2  
(48) 
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Para a determinação da massa do eixo através da equação (49), é necessário recorrer à Tabela 8 para obter o 

valor dos pesos específicos dos materiais e à Figura 2.21 para obter o raio do rotor. 

 𝑀𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝐷𝑎ç𝑜 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟𝑒𝑖𝑥𝑜
2 ⋅ 𝑙𝑒𝑖𝑥𝑜  (49) 

 

Tabela 8 - Densidade do aço e do ferro 

Peso específico do aço 7890 Kg/m3 

Peso específico do ferro 7870 Kg/m3 

 

Utilizando todos os elementos descritos anteriormente, é calculada a massa do eixo do rotor.  

 
𝑀𝑒𝑖𝑥𝑜 = 7890 ⋅ 𝜋 ⋅ (3.5 ∗

10−3

2
)

2

⋅ 26 ⋅ 10−3 = 1.974 𝑘𝑔 
(50) 

 
𝐽𝑒𝑖𝑥𝑜 =

1

2
⋅ 1.974 ⋅ (3.5 ∗

10−3

2
)

2

= 3.02 ⋅ 10−4 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 
(51) 

 

O momento de inércia para o cilindro que possui as laminações e o alumínio fundido é calculado através das 

medidas da Figura 2.21. A Figura 2.22 ilustra os raios de cada cilindro, onde o cilindro central não é 

contabilizado por ser o eixo e a inércia do mesmo ser contabilizada à parte. 

 

Figura 2.22 - Massa e volume a determinar das laminações com alumínio. 

Para o cálculo do momento de inércia das laminações de ferro do rotor com o alumínio fundido, é necessário 

calcular o valor do momento de inércia com o volume do cilindro e subtrair o momento de inércia do volume 

interno, que corresponde ao momento de inércia do eixo de aço como é representada na equação (53). Na 

equação (55), é utilizado um factor de redução na densidade do ferro devido à percentagem de alumínio 

presente. Cada massa de cada cilindro é calculada com as equações (67) e (68). 

 𝐽𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐽𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 + 𝐽𝑒𝑖𝑥𝑜  (52) 

 𝐽𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝐽𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 − 𝐽𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 (53) 
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𝐽𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 =

1

2
⋅ (𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ∗ 𝑟𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 − 𝑀𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
2 ) ⋅ 𝑟𝑒𝑖𝑥𝑜

2  
(54) 

 𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝐷𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 ⋅ 𝑙𝑒𝑖𝑥𝑜 ⋅ 0.87 (55) 

 𝑀𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = 𝐷𝑎ç𝑜 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟𝑒𝑖𝑥𝑜
2 ⋅ 𝑙𝑒𝑖𝑥𝑜  (56) 

 

Com as medidas da figura 2.22, aplica-se as equações (55) e (56), determinando o valor da massa dos cilindros. 

 
𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 7890 ⋅ 𝜋 ⋅ (7.915 ∗

10−3

2
)

2

⋅ 60 ⋅ 10−3 ∗ 0.87 = 2.021 𝑘𝑔 
(57) 

 
𝑀𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = 7890 ⋅ 𝜋 ⋅ (3.5 ∗

10−3

2
)

2

⋅ 60 ⋅ 10−3 = 0.454 𝑘𝑔 
(58) 

 

Como descrito anteriormente, é calculada a inércia das laminações com a equação (54). 

 
𝐽𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 =

1

2
⋅ (2.021 ∗ (7.915 ∗

10−3

2
)

2

− 0.454 ∗ (3.5 ∗
10−3

2
)

2

) = 0.0015 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 
(59) 

 𝐽𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0.0015 + 0.000302 = 0.0018 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 (60) 

 

O valor total da inércia do rotor obtido é inserido no modelo do MATLAB nos parâmetros mecânicos do 

modelo. 

 

2.8 Resultados experimentais   

O motor utilizado ensaiou-se com a frequência da rede e em carga utilizando um freio electromagnético. A 

máquina é ligada à rede de corrente alternada com um autotransformador e a tensão é regulada até atingir a 

tensão nominal. Acoplado ao eixo da máquina encontra-se o freio que é alimentado por uma fonte de 

alimentação contínua variável.   

 

Figura 2.23 - Esquema da configuração experimental utilizada 

Na Figura 2.24 são mostradas as ligações na máquina para os testes efectuados.  
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Figura 2.24 - Configuração da Máquina utilizada no ensaio 

Através da regulação de quatro pesos presentes no freio, é possível determinar a potência mecânica da 

máquina através da distância entre cada um ao centro da máquina. 

A equação (76) permite determinar a potência mecânica sabendo a distância dos pesos à origem da régua de 

medição [7]. 

 𝑃𝑚𝑒𝑐 = 0,1047 ⋅ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ⋅ 𝑃𝑒𝑠𝑜 ⋅ 𝑑 (61) 

 

Através da velocidade e da potência mecânica, obtêm-se o binário através da expressão (77). 

 
𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑃𝑚𝑒𝑐 ∗ 60

2𝜋 ∗ 𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

 
(62) 

 

Com as equações anteriores, são traçados os gráficos da Figura 2.25 e Figura 2.26, utilizando os valores 

medidos, presentes no Anexo VI. 
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Figura 2.25 - Gráfico para a Potência de mecânica de saída em função do escorregamento à esquerda e característica electromecânica 
binário - velocidade à direita 

Como abordado inicialmente nesta secção, o rendimento da máquina é máximo à velocidade nominal da 

máquina, o que se pode verificar na Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 - Rendimento da máquina em função do escorregamento 
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2.9 Conclusões 

Neste capítulo descreveu-se detalhadamente todas as componentes e determinou-se todos os parâmetros 

associados à máquina assíncrona. O método utilizado para o cálculo dos parâmetros apresenta menor erro 

comparado com a separação por classes. O rendimento depende do escorregamento da máquina e 

indirectamente da classe utilizada na aplicação da mesma. 
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Capítulo 3    Conversores de potência  
 

3.1  Introdução  

Os conversores de potência CC-CA (inversores) são largamente utilizados no accionamento de máquinas 

eléctricas e controlo de binário e velocidade de máquinas de indução. Para estas aplicações existem diversas 

tipologias de conversores de potência com diferentes características, contudo, nesta dissertação apenas se 

consideram as topologias indirectas trifásicas de dois níveis devido à baixa tensão e à baixa potência do motor 

a ser utilizado. 

3.2  Topologias  

Os conversores de potência existentes podem ser divididos em dois tipos: directos ou indirectos. Os 

conversores indirectos utilizam uma ligação DC intermédia como alimentação. Nos conversores directos é 

usada uma rede AC como alimentação. Existem muitas topologias propostas mas apenas algumas são utilizadas 

na indústria por apresentarem um custo reduzido e um rendimento elevado. Na Figura 3.1 representa-se os 

diversos tipos de conversores de potência utilizados em accionamentos de máquinas eléctricas. 

 

Figura 3.1- Tipos de conversores [7] 
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3.3  Conversores Indirectos (com ligações DC): 

Os conversores indirectos tiram partido da existência prévia de uma alimentação DC (como por exemplo nos 

painéis solares ou baterias). No caso da inexistência de um barramento DC, pode ser utilizado um rectificador 

polifásico controlado ou um conversor dual. No caso de utilização de um conversor dual (permite a travagem 

regenerativa, ou seja permite à máquina fornecer corrente à rede AC, útil no caso de elevadores).  

Dentro dos conversores indirectos, existem conversores em corrente e em tensão. Os conversores geralmente 

utilizados funcionam em tensão devido ao custo reduzido e à facilidade de implementação. Dentro destes 

conversores existem os conversores multinível e de dois níveis. Apresenta-se resumidamente duas das 

topologias mais utilizadas na indústria.  

 

3.3.1  Inversor de tensão de dois níveis   

O inversor representado na Figura 3.2 possui a capacidade de gerar dois níveis de tensão no ponto médio de 

cada braço consoante o transístor que está em condução. Pode portanto assumir nesse ponto o valor 0 ou 

+𝑉𝑑𝑐. No entanto, a tensão entre braços terá o valor +𝑉𝑑𝑐, 0 ou −𝑉𝑑𝑐 sendo assim uma tensão alternada de 

três níveis. Para a sua construção apenas são necessários seis transístores montados numa configuração de 

ponte inversora. Existem actualmente no mercado, módulos que integram os seis transístores num único 

encapsulamento. Pode-se associar ao funcionamento deste conversor 8 estados lógicos diferentes de acordo 

com as possíveis configurações de transístores em condução. A Figura 3.2 apresenta um tipo de inversor mais 

comum utilizando um condensador como fonte de tensão constante e seis IGBTs cada um com um díodo em 

antiparalelo para a condução de corrente quando o dispositivo se encontra ao corte. 

 

Figura 3.2 - Inversor em tensão trifásico de dois ou três níveis 

Esta topologia é a mais utilizada por possuir um número menor de dispositivos de comutação e por utilizar 

apenas uma fonte DC. Isto diminui o custo de fabrico e a complexidade de controlo comparando com outras 
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tipologias existentes. É possível utilizar uma máquina monofásica ou uma carga monofásica no mesmo inversor 

alterando apenas o controlo do circuito. 

 

3.3.2 Inversor de tensão multinível 

Estes conversores denominados de multinível são construídos à custa de vários módulos de transístores 

montados em série e alimentados através de uma fonte tensão contínua elevada que é adequadamente 

repartida por cada módulo permitindo a redução da tensão suportada por cada dispositivo electrónico. Este 

tipo de conversores pode ser também construído com vários inversores multinível em paralelo, para aumentar 

a corrente na saída.  

Os inversores multinível utilizam vários níveis de tensão gerados a partir de fontes DC isoladas 

(transformadores com vários enrolamentos) ou pontos flutuantes feitos com cascatas de condensadores. Os 

inversores mais comuns utilizam conjuntos de condensadores e de díodos adicionais (normalmente ligados ao 

ponto de neutro) para repartir a tensão e criar pontos médios. A criação de vários níveis de tensão é obtida na 

saída. Devido à forma de onda possuir um maior numero de níveis, o conteúdo harmónico é reduzido. Na 

Figura 3.3 apresenta-se o esquema eléctrico de um conversor multinível. 

 

Figura 3.3 - Inversor de tensão multinível: a) quatro níveis b) oito níveis [8] 

Este tipo de conversores apresenta custos mais elevados, mais dispositivos de comutação e maior 

complexidade devido ao maior número de níveis e à utilização de condensadores como fontes flutuantes. Além 

disso o controlo de tensão nos condensadores envolve uma enorme complexidade. A atenção da indústria é 

virada para a utilização destes inversores em máquinas de média / alta tensão, devido à capacidade de 

suportar uma tensão muito elevada na entrada e na saída [9]. 
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3.4  Funcionamento do inversor de dois níveis monofásico 

O objectivo do inversor é converter uma tensão contínua numa tensão alternada o mais sinusoidal possível. O 

princípio de funcionamento do inversor é baseado na aplicação à carga de troços da tensão contínua da 

entrada através da excitação alternada de pares de dispositivos electrónicos. Compreende-se assim que a 

tensão de saída só poderá atingir uma forma aproximadamente sinusoidal através de um processo de 

modulação e / ou filtragem, dependente das exigências da aplicação. Torna-se assim necessário, recorrer a 

estas técnicas para obter uma forma de onda com baixo conteúdo harmónico. Para compreender o 

funcionamento do inversor, apresenta-se na Figura 3.4 o circuito eléctrico de um inversor monofásico com uma 

carga RL.  

 

Figura 3.4 - Inversor monofásico em ponte completa 

Os transístores de cada braço tem impulsos complementares por forma a não provocar curto-circuito à fonte 

de alimentação. Os impulsos entre dois transístores da mesma diagonal estão desfasados de um determinado 

angulo que pode variar entre 0 e 180°. Nestas condições a largura do impulso de tensão na carga pode variar 

de acordo com a variação deste ângulo. São abordados de seguida dois modos de funcionamento: Modo de 

condução a 180° e a modulação de largura de impulso. 

3.4.1 Modo de condução de 180° 

Neste modo, os impulsos dos transístores de cada braço estão desfasados de 180°. Na Figura 3.5 pode-se 

observar a tensão de saída do inversor com uma carga RL. 



39 

 

 

Figura 3.5 - Forma de onda de tensão (azul) e de corrente (vermelho) aos terminais da carga RL em regime permanente para Vi=50V. 
Para cada período de condução da ponte, cada par de transístores ou de díodos encontra-se em condução.  

 

Como existem duas tensões na carga, existem duas transições na corrente da carga. O valor eficaz da primeira 

harmónica da tensão de saída é dado pela expressão (68). 

 
𝑉𝑎𝑚𝑜𝑑𝑜180 =

2

𝜋
𝑉𝐷𝐶  

(63) 

 

Neste modo, a tensão de saída é máxima, uma vez que índice de modulação é dado em função da tensão eficaz 

neste modo de operação pela expressão (64). 

 
𝑀 =

𝑉𝑎𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑑𝑜180

 
(64) 

 

Para cada intervalo de condução é representado o conjunto de dispositivos que se encontra em condução na 

Figura 3.5. Os díodos são necessários para conduzir a corrente quando a comutação passa para o conjunto de 

dispositivos simétrico. 

Existem uma série de não linearidades presentes nos dispositivos de comutação motivadas pela existência de  

resistências de condução e quedas de tensão de condução mínima nos díodos. Devido a esta última não 

linearidade, a forma de onda de tensão é alterada como se observa na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Forma de onda alterada com a introdução da tensão de condução mínima dos díodos 

Esta técnica possui uma forma de onda na tensão de saída com componentes harmónicas indesejadas a baixas 

frequências que são difíceis de filtrar como é abordado mais adiante na secção 3.5. 

3.4.2 Modulação de largura de impulso 

O princípio da modulação de largura de impulso é a aplicação controlada de troços de tensão continua de 

larguras variáveis e bem definidas à carga. 

O inversor utiliza uma técnica de modulação em impulso mas continua a ter a mesma envolvente na forma de 

onda que a condução de 180° apresenta, devido à modulação de cada fase possuir dois níveis de tensão como 

se pode observar na Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7 - Forma de onda de tensão na carga indutiva do inversor 
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A Fig.3.8 mostra o diagrama temporal de uma tensão modulada em largura de impulso, quando aplicada a uma 

carga indutiva e o diagrama temporal da corrente resultante na carga. De notar o efeito de carga e descarga da 

bobine provocada pela existência ou não de tensão, indicador de uma resposta de filtro passa baixo em 

corrente. 

 

Figura 3.8 – Forma de onda da tensão Vab (amarelo) e da corrente composta Iab (vermelho) na indutância da máquina 

 

Consoante a forma de onda da modulante utilizada e a relação entre as frequências da modulante e da 

portadora, as formas de onda obtidas apresentam diferentes níveis de conteúdo harmónico. Naturalmente, 

quanto maior for a diferença entre as frequências menor será o ripple de alta frequência e menores serão as 

componentes não desejadas de baixa frequência. 

Nos inversores trifásicos o funcionamento baseia-se na sobreposição do funcionamento de três inversores 

monofásicos iguais.  

 

3.4.3 Índice de modulação 

Como se referiu na secção anterior, a conversão da tensão contínua para alternada sinusoidal é feita pela 

ponte inversora. A tensão de saída de interesse é o valor eficaz da tensão de saída. Para cada técnica de 

modulação diferente, existe um índice de modulação diferente que é dado pela expressão (79). 

 
𝑀 =

𝑉𝑎

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑑𝑜120

 
(65) 

Onde 𝑉𝑎 é a tensão eficaz na saída da técnica utilizada e 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑑𝑜120 é a tensão eficaz na saída no modo de 

operação a 120°. 

De seguida descreve-se as diferentes técnicas de modulação para cada sinal de modulante utilizado. 
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3.5 Técnicas de modulação de largura de impulso 

Para a implementação das técnicas de controlo mencionadas anteriormente, é necessário modular os sinais de 

controlo para que à saída do inversor obtenhamos formas de onda de tensão com baixo conteúdo harmónico, 

especialmente no que respeita a harmónicas de baixa frequência. É portanto necessário modular os sinais de 

controlo através de uma modulação sinusoidal para que se possa obter tensões trifásicas tão sinusoidais 

quanto possível.  

Nesta secção são abordadas as técnicas mais comuns de modulação de largura de impulso. Existem outras 

variantes mais complexas, com o objectivo de optimizar determinados parâmetros, como por exemplo: 

redução da distorção de alta frequência da corrente ou a minimização de comutações nos dispositivos, 

conduzindo ao aumento do rendimento do sistema. 

3.5.1 Modulação de largura de impulso com modulante sinusoidal de baixa frequência bipolar 

(SPWM) 

Nesta técnica de modulação (Figura 3.9), são gerados dois sinais distintos: um sinal triangular de alta 

frequência designado por portadora, 𝑣𝑡𝑟𝑖, tipicamente na ordem dos kHz, e um sinal modulante, 𝑣𝑎
∗, cuja forma 

se pretende obter na saída do inversor. Na Figura 3.9 mostra-se os dois diagramas temporais da tensão 𝑣𝑎
∗ e 

𝑣𝑡𝑟𝑖. Através da comparação dos dois sinais 𝑣𝑎
∗ e 𝑣𝑡𝑟𝑖, obtém-se o sinal 𝑆𝑎+. Este sinal e o seu complementar 

accionarão os dois IGBTs que compõem cada braço do inversor
1
 [9].  

 

Figura 3.9 - Modulação de largura de impulso com modulante analógica e comparador digital: topo-portadora vtri, modulante va
* meio 

função de modulação Sa
+; baixo- tensão entre os pontos médios dos braços da ponte monofásica. 

As formas de onda apresentadas na Figura 3.9 representam sinais analógicos. Como referido anteriormente na 

introdução, uma das características deste trabalho consiste em obter um controlador digital de velocidade. 

Assim, para a realização do controlo proposto será necessário digitalizar ambos os sinais 𝑣𝑎
∗ e 𝑣𝑡𝑟𝑖. Estes sinais 

                                                                 
1
 Para conseguir um desfasamento de 120

o
 entre cada fase, basta variar o início da leitura da tabela de valores. 
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serão gerados internamente no microcontrolador com uma tabela de valores fixos que se descreve 

posteriormente.  

Neste contexto, em vez de se gerar uma tensão modulante de baixa frequência analógica, constrói-se uma 

tabela que contém os seus valores digitalizados. Um comparador binário fará a mesma função que o 

comparador analógico, isto é, compara os valores digitalizados da modulante com os da portadora, obtendo-se 

o sinal  𝑆𝑎+. Na Figura 3.10 visualiza-se o processo de modulação de largura de impulso através de sinais 

digitais. 

 

Figura 3.10 – Modulador de largura de impulso digital de actualização em modo duplo. A actualização do factor do ciclo é feita no 
princípio e a meio do período de modulação [10].  

 

Através desta modulação é possível reduzir o conteúdo harmónico das baixas frequências como é demonstrado 

na Figura 3.11. 

Como referido anteriormente no Capítulo 3.4, a envolvente do diagrama da tensão de saída é uma onda 

quadrada. Como tal, o espectro da mesma será o espectro da onda quadrada mas com uma particularidade: o 

início das harmónicas será aproximadamente na frequência da onda portadora. O processo de comparação de 

dois sinais é um processo não linear equivalente à modulação em amplitude. O espectro da onda de saída para 

a modulação de largura de impulso é a portadora mais as respectivas harmónicas (soma e a diferença da 

frequência da portadora com a frequência da modulante) como representadas na Figura 3.12.  
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Figura 3.11 - Comparação entre o espectro de uma onda quadrada a 50Hz e uma onda sinusoidal de 50Hz modulada a 20kHz 

 

Figura 3.12 – Detallhe do espectro representado na Fig 3.11 b): harmónica à frequência de 20kHz da tensão composta de saída (50Hz) 
com uma portadora de 20kHz. 

O espectro de saída do inversor a operar com a frequência da modulante é igual ao espectro de uma onda 

quadrada (função do módulo de Sinc). Nas baixas frequências aparece a tensão AC modulada (que é o sinal de 

interesse). Para a modulação em largura de impulso, as componentes do sinal aparecem em múltiplos da 

frequência da portadora o que apresenta vantagem quer no conteúdo harmónico, quer na filtragem do sinal. A 

componente de alta frequência apresenta ainda a soma e a diferença de espectros dos dois sinais a modular. 

Uma vez que a tensão de saída para esta modulação é representada por metade da tensão de entrada, para 

esta técnica, o índice de modulação é dado pela equação (66). 

 

𝑀 =

1
2

𝑉𝑑𝑐

𝜋
2

𝑉𝑑𝑐

=
𝜋

4
= 0.785 

(66) 
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Esta técnica apresenta um valor eficaz de tensão de saída menor do que o valor da tensão contínua da entrada, 

pelo que é necessário optimizar este valor, através da injecção de componentes unipolares na modulante, que 

se abordará adiante. 

 

3.5.2 Modulação de largura de impulso com modulante de baixa frequência unipolar 
(THIPWM) 

Na secção 3.5.1 utilizou-se uma portadora sinusoidal para a modulação de largura de impulso. Nesta secção é 

utilizada uma portadora sinusoidal modificada, que consiste na injecção de uma componente de sequência 

nula em cada sinal de fase do inversor.  

Como o motor possui um ponto neutro flutuante isolado, a corrente de fase depende apenas da diferença de 

tensão entre as fases. Assim, é possível inserir um sinal adicional sequência nula com uma frequência igual à da 

terceira harmónica que não produz distorção nas tensões de saída fase neutro, e sem afectar o valor médio das 

correntes do motor. No entanto, o ripple da corrente e outros parâmetros de modulação (aumento do índice 

de modulação, a redução do numero médio de comutações e das harmónicas nas correntes) são alterados pela 

injecção dessas componentes. 

Pode-se verificar o sinal de sequência nula através da medição da tensão do ponto neutro com o ponto de 

referência da tensão da fonte de alimentação. 

 

Figura 3.13 - Componente de sequência nula do ponto neutro da carga 

Através da injecção desta componente, a forma de onda ficará alterada, o que apresenta uma forma de onda e 

de modulação de largura de impulso representada na Figura 3.14. 
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Figura 3.14 - Forma de onda do PWM com a inserção da terceira harmónica (amarelo) e forma de onda da tensão filtrada (azul). 

A tensão composta na saída irá ser maior do que uma modulação com uma modulante bipolar. O interesse de 

utilizar esta técnica com uma forma de onda unipolar é o aumento do índice de modulação e 

consequentemente, o valor eficaz da tensão de saída. A terceira harmónica da tensão é eliminada pela carga 

ser equilibrada e pela ligação possuir o neutro isolado ou ser feita em triângulo.   

   

 

Figura 3.15 - Oscilograma das tensões simples (Va verde Vb a amarelo) e da tensão composta (Vab) 

 

Os cálculos das tabelas para o microcontrolador desta técnica são feitas na secção 4.4.10. 
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3.5.3  Modulação espacial vectorial de largura de impulso (SV-PWM) 

Esta modulação é baseada na utilização de um algoritmo que permite alcançar o máximo da zona linear de 

modulação e por consequência, aumentar a utilização da tensão no barramento DC.  

A ponte inversora é constituída por 6 IGBTs que funcionam na zona de corte ou saturação que se podem 

aproximar a interruptores. Na Figura 3.16, está representada a configuração da ponte para a ligação do motor. 

 

 

 

a

b cVdc

S1

S4

S3

S6

S5

S2

n

 

Figura 3.16 - Inversor de tensão considerando os transístores interruptores ideais. 

 

Sabendo que cada conjunto de dois interruptores não pode conduzir simultaneamente, são assumidos dois 

estados possíveis para cada braço 0 e 1 (onde o estado 0 é a ligação à massa (terminal menos da fonte Vdc) e 1 

é a ligação ao terminal positivo da fonte). Partindo do princípio que cada braço possui dois estados diferentes e 

existem três braços diferentes o número de combinações possíveis para o inversor é de 23. Na Tabela 9 indica-

se os estados possíveis acima mencionados.  

Tabela 9 - Tabela de estados de comutação 

   

Interruptores 

 

Tensões compostas 

Tipo de 

vector 

 Estado S1 S4 S3 S6 S5 S2 𝑉𝑎𝑏 𝑉𝑏𝑐  𝑉𝑐𝑎   

𝑉0 0 0 0 OFF ON OFF ON OFF ON 0 0 0 Zero 

𝑉1 1 0 0 ON OFF OFF ON OFF ON 𝑉𝑑𝑐  0 −𝑉𝑑𝑐  Activo 

𝑉2 1 1 0 ON OFF ON OFF OFF ON 0 𝑉𝑑𝑐  −𝑉𝑑𝑐  Activo 

𝑉3 0 1 0 OFF ON ON OFF OFF ON -𝑉𝑑𝑐  𝑉𝑑𝑐  0 Activo 

𝑉4 0 1 1 OFF ON ON OFF ON OFF -𝑉𝑑𝑐  0 𝑉𝑑𝑐  Activo 

𝑉5 0 0 1 OFF ON OFF ON ON OFF 0 −𝑉𝑑𝑐  𝑉𝑑𝑐  Activo 

𝑉6 1 0 1 ON OFF OFF ON ON OFF 𝑉𝑑𝑐  −𝑉𝑑𝑐  0 Activo 

𝑉7 1 1 1 ON OFF ON OFF ON OFF 0 0 0 Zero 
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Nestes oito estados possíveis dois são passivos (a tensão é nula nas saídas) e seis são activos.  

Na Figura 3.17 destaca-se o estado 𝑉5 (001).Através da combinação dos interruptores deste estado obtém-se o 

circuito da figura 4.6. 

a

b cVdc

S1

S4

S3

S6

S5

S2

n

 

Figura 3.17 - Configuração da ponte para o estado V5 (001) 

Analisando a figura 4.6, é possível determinar as tensões compostas aplicadas ao motor que são: 

 

𝑉𝑎𝑏 = 0 ,   𝑉𝑏𝑐 = −𝑉𝑑𝑐     ,   𝑉𝑐𝑎 = 𝑉𝑑𝑐   

 

Considerando os enrolamentos iguais, as tensões simples aplicadas a cada enrolamento da máquina são: 

𝑉𝑎𝑛 =
1

3
𝑉𝑑𝑐   ,   𝑉𝑏𝑛 =

1

3
𝑉𝑑𝑐   , 𝑉𝑐𝑛 =

2

3
𝑉𝑑𝑐 

 

A partir destes estados tabelados constrói-se um vector de referência através de uma distribuição temporal de 

dois estados adjacentes.  

 

Na figura 3.18 mostra-se a configuração espacial dos vectores tabelados. O objectivo deste método é gerar um 

vector 𝑉𝑟𝑒𝑓  rotativo e síncrono com o sistema de eixos obtidos através da transformação das tensões de fase 

num referencial em vectores alfa e beta (transformação de Clarke) ou internamente através de contadores e de 

temporizadores (no caso de um microcontrolador). 

 

 

Figura 3.18 - Digrama vectorial referente aos estados da tabela 9 
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A modulação do vector Vref na saída apenas é possível através das combinações temporais entre os dois 

estados adjacentes. As combinações são calculadas através da relação de um vector contido num dos seis 

sectores do hexágono. Através de uma comparação a uma tabela de ângulos, é possível atribuir a um sector o 

ângulo da tensão de referência gerado. A Figura 3.19 mostra que a tensão Vref possui um ângulo que está no 

intervalo do primeiro sector do hexágono.  

 

 Figura 3.19 - Modelização do vector de referência 𝒖𝒔 no referencial alfa beta 

Através da multiplicação de um escalar 𝑟2 e 𝑟1 pelo vectores 𝑢2 e 𝑢1 respectivamente e efectuando a soma 

vectorial, é possivel gerar 𝑢𝑠 através das equações (67) e (68) : 

 𝑟1𝑢1 = 𝑢𝑠 cos 𝜃 − 𝐵𝐶 ∗ tan 30° (67) 

 
𝑟2𝑢2 =

𝐴𝑂

cos 30°
 

(68) 

 

A resolução das equações (67) e (68) no sistema de eixos da Figura 3.19 resulta no seguinte sistemas de 

equações: 

 𝑟1 = √3 
𝑢𝑠

𝑈𝐷𝑐

sin(60º −  θ ) (69) 

 𝑟2 = √3 
𝑢𝑠

𝑈𝐷𝑐

sin(θ ) (70) 

 

Através do cálculo dos coeficientes 𝑟1 e 𝑟2 é possível determinar os tempos activos de cada vector adjacente à 

tensão de referência. 

Considerando que um período de comutação é normalizado ou seja igual a um, o tempo total será a soma de 

𝑟1  e 𝑟2. Como o vector gerado é menor que os vectores 𝑢1e 𝑢2, é inserido no tempo restante um vector nulo 

como se observa na Figura 3.2. 
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Figura 3.20 - Construção do vector 𝒖𝒔 através da variação temporal dos estados 𝒖𝟏 e 𝒖𝟐 e da inserção de um vector nulo.  

Existem vários padrões possíveis para a distribuição temporal dos vectores sendo que os dois mais utilizados 

encontram-se na Figura 3.21.   

  

Figura 3.21 - Sequências de comutação na esquerda sequência simétrica usando o vector 000 e na direita sequência simétrica usando 

ambos os vectores 000 e 111. Na Figura 3.20 é representada a sequência assimétrica. 

O critério de selecção da sequência de comutação apenas assenta na minimização dos seguintes parâmetros: 

transição entre estados adjacentes, ripple da corrente ou de conteúdo harmónico. Existem portanto muitas 

técnicas para a implementação deste algoritmo. É utilizada a sequência simétrica para minimizar as transições 

entre estados. Seguindo este critério, é mostrado na Figura 3.22, os padrões de saída para a modulação 

vectorial adoptada. 

 

Figura 3.22 -Diagrama temporal para as saídas do controlo com a modulação vectorial 

Esta técnica de modulação é bastante utilizada por apresentar um factor de modulação maior que a modulação 

escalar ou com a inclusão da terceira harmónica [11]. Como o factor de modulação é maior, a utilização do 

barramento DC aumenta em cerca de 17% comparativamente com o PWM escalar. Uma das vantagens 

associadas é de possuir à saída do inversor tensão com componentes harmónicas reduzidas comparativamente 

às técnicas escalares de PWM [11], [12]. 
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Na técnica utilizada no microcontrolador, é gerado um vector com um ângulo constante na saída e é feito um 

cálculo prévio de valores de largura de impulso, inseridos posteriormente numa tabela.  

 

3.6 Circuito de potência utilizado no conversor experimental (módulo) 

Para o circuito de potência a realizar experimentalmente neste trabalho, utiliza-se um inversor trifásico 

totalmente integrado num módulo de potência.  

De acordo com as características da máquina a utilizar, selecionou-se um módulo integrado composto por seis 

IGBTs configurados em ponte trífásica. A Figura 3.23 mostra o circuito integrado do módulo de transístores 

ligados em configuração de inversor trifásico a utilizar no protótipo laboratorial. 

 

Figura 3.23 - Módulo inversor IRAMX16UP60-2 (International Rectifier) 

 

Este módulo de potência além de incorporar os seis IGBTs integra também os circuitos de ataque aos seus 

terminais de controlo e a lógica de controlo no mesmo módulo. Para se visualizar mais detalhadamente a 

integração destas funções recorre-se ao esquema interno do módulo inversor que está representado na Figura 

3.24. 
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.  

Figura 3.24 - Esquema interno do IRAMX16UP60-2. Versão aumentada encontra-se no anexo VI [12]. 

Como se referiu, além dos transístores de potência, este módulo é ainda constituído por um integrado, um 

termístor, e três díodos para interligar os condensadores de bootstrap
 2

 à alimentação de forma 

isolada(colocados no exterior). Existem ainda outros circuitos adicionais como: o IR21365 que é um IC utilizado 

para introduzir os tempos mortos nas comutações, prevenindo a condução simultânea dos IGBTs e desligar as 

saídas de potência através do terminal Itrip.  

Na Tabela 10 especifica-se as características eléctricas do módulo a utilizar. Como se pode observar através dos 

limites de operação apresentados, este inversor permite alimentar motores cujas potências se situam dentro 

de uma vasta gama. Assim, o trabalho que se apresenta, encontrará utilização prática num diverso número de 

aplicações de uso doméstico e industrial. 

  

                                                                 
2
 Condensadores de bootstrap: em cada braço cada condensador destina-se a armazenar, tensão durante a condução do 

transistor inferior, para fornecer tensão de forma isolada ao circuito de drive do transístor superior, quando o transístor T1 
corta.  
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Tabela 10 - Valores máximos fornecidos pelo fabricante 

Descrição Valor 

Tensão máxima IGBT’s 600 V 

Tensão máxima no barramento DC 450 V 

Corrente RMS por fase a 25ᵒ C 16 A 

Corrente RMS por fase a 100ᵒ C 8 A 

Portadora PWM 20 kHz 

 

Atendendo às especificações pretendidas para o sistema a realizar, e tendo em conta o circuito da Figura 3.25 

apresentado como exemplo pelo fabricante, onde se representa uma aplicação deste módulo com 

especificações semelhantes, focou-se a parte experimental deste trabalho nesta aplicação. 

 

Figura 3.25 - Exemplo da aplicação do módulo IRAMX [12]. 

 

Considerando a Figura 3.25, na parte superior do módulo, encontram-se as três saídas do inversor (as três 

tensões nos pontos médios de cada braço) onde existe, em cada uma, um condensador de bootstrap designado 

de 𝐶𝐵, ligado ao circuito de driver. 
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Existem ainda sete sinais de controlo, seis para o controlo da ponte inversora (HIN(i) e LIN(i) (com i igual 1,2,3)) 

e um para o controlo de temperatura do módulo (Isense). Os componentes presentes no terminal Isense 

servem para filtrar o sinal de tensão proveniente do divisor resistivo interno e ainda para, através do 

microcontrolador, cancelar a operação do módulo quando a temperatura é excedida. 

A monitorização da corrente total do barramento DC é obtida através da inserção de uma resistência em série.  

A variação de tensão do terminal 21 representa a variação de temperatura de funcionamento do módulo. Na 

Figura 3.26 pode ver-se essa informação através de dados fornecidos pelo fabricante. Esta tensão está aplicada 

no  terminal Vsense sendo possível a sua utilização na monitorização da temperatura do módulo. 

 

 

Figura 3.26 - Variação da resistência da PTC com a temperatura 

Baseada no circuito descrito anteriormente, desenvolveu-se e realizou-se uma placa de dupla face de circuito 

impresso, concebida para acomodar o módulo de potência e os componentes externos que se encontram 

representados na Figura 3.25. As máscaras correspondentes encontram-se representadas na Figura 3.27. 

  

 

Figura 3.27 - Máscaras utilizadas para impressão da placa. Á esquerda a máscara da parte de cima da placa e à esquerda a máscara da 

parte de baixo. 
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3.6.1 Componentes da placa de potência 

Nesta secção procede-se à descrição dos vários componentes da placa de potência e suas ligações aos IC’s 

utilizados nesta de modo a obter-se os sinais correctos de controlo dos drivers. 

Os circuitos integrados presentes na placa são dois optocouplers, um inversor digital e o módulo de potência. 

Na placa colocou-se uma ficha IDC com dez terminais para interligar os sinais de controlo ao módulo. Na figura 

3.9, apresenta-se a interligação da ficha aos terminais do controlo. 

3

1
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4

9 10

Fase 2 Fase 1

Fase 3Gnd_uP

Gnd

Vcc
Vtemp

Isense-Iol

Ficha 5x2

 

Figura 3.28 - Ficha de ligação à placa de potência 

Os terminais assinalados por Fase 1, Fase 2, Fase 3, Isense e Gnd uP estão interligados aos optocouplers que 

farão o isolamento optoeléctrico do circuito de potência. 

A ligação do microcontrolador (descrito na secção 4.4.1) aos optocouplers é feita através de uma resistência de 

polarização do fotodíodo e de um condensador para suavizar as transições no sinal de entrada como 

representado na Figura 3.29. 
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Figura 3.29 - Ligação dos optocouplers à porta lógica inversora e ao módulo de potência 

Ambos os optocouplers transmitem o sinal à porta lógica CD4049 que gera os seis impulsos necessários para o 

controlo da ponte inversora através da inversão dos três sinais de PWM (Figura 3.30). 
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Figura 3.30 - Inversor CD4049 

De seguida os seis sinais são ligados ao módulo IRAMX. O esquema de ligação do módulo na PCB está 

representado na Figura 3.31. 
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Figura 3.31 - Circuito de condicionamento do sinal do módulo IRAMX 

 

No anexo III encontra-se as máscaras utilizadas no fabrico da placa de circuito impresso, mais detalhadas. 
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3.6.2 Condensadores de bootstrap 

Os condensadores de bootstrap utilizados são dimensionados para a frequência de operação de 20kHz e estão 

de acordo com as tabelas do fabricante da Figura 3.32. Para a frequência de 20kHz são utilizados 

condensadores de 3.3µF.  

 

Figura 3.32 - Condensadores de bootstrap recomendados para cada frequência de comutação 

 

3.6.3 Perdas de comutação 

A máquina utilizada tem uma potência nominal de 200W à carga nominal. A corrente nominal de 

funcionamento por fase é de cinco amperes. A frequência de modulação é aproximadamente 20kHz. 

 

 

Figura 3.33 - Perdas de potência em função da corrente de saída do módulo 
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3.6.4 Snubbers 

A comutação de uma indutância através de uma ponte de IGBTs, provoca uma interrupção na corrente do 

enrolamento da máquina. Devido à elevada indutância presente na máquina, a tensão será proporcional à 

derivada da corrente. Neste instante, a tensão cresce abruptamente e os díodos em antiparalelo com os IGBTs 

irão continuar a condução da corrente do enrolamento. Sendo estes díodos de comutação lenta, origina-se 

uma oscilação antes da sua entrada à condução, o que aumenta a tensão nos terminais como se pode verificar 

na Figura 3.34.  

 

Figura 3.34 - Efeito de sobretensão originado pela comutação simultânea de 2 IGBTs em braços opostos com uma carga fortemente 
indutiva. 

Para minimizar este efeito, utilizou-se um circuito de protecção (snubber) como o está representado na Figura 

3.35 onde se representa o esquema eléctrico de um braço de inversor com os snubbers (Fig. 3.35 a)) bem como 

o efeito de redução de tensão na comutação (Fig. 3.35 b)). Como se constata, existe uma forte redução da 

sobre elevação. Esta acção, por produzir menor ruído, eliminou ainda problemas de interferência 

eletromagnética previamente existentes antes da implementação dos snubbers. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.35 - a) Circuito de snubber utilizado no inversor. b) Formas de onda na comutação: tensão no ponto médio A (amarelo); Sinal de 
comando (azul) e corrente proveniente do snubber (vermelho) 
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Capítulo 4    Controlo do circuito de potência 
 

4.1 Resumo 

Para regular os conversores electrónicos de potência por forma a compensar possíveis variações de linha ou de 

carga são necessários controladores. Os conversores utilizados no âmbito deste trabalho são os inversores de 

dois níveis trifásicos aplicados ao controlo de velocidade e/ou binário [5]. Para efectuar este tipo de controlo 

existe o controlo em malha aberta e o controlo em malha fechada.  

 

Este capítulo faz uma breve descrição destes processos de controlo conjuntamente com os tipos de modulação 

utilizados de largura de impulso utilizados no controlo do inversor para accionamento máquinas eléctricas.  

 

4.2 Controlo malha aberta 

Existem vários processos de controlo em malha aberta. Existe o controlo de binário directo (Direct Torque 

Control-DTC), o controlo escalar (V/Hz) e o controlo vectorial (FOC). 

O sistema mais simples utilizado em grande parte dos controladores industriais é o controlo escalar de tensão 

por frequência, por isso foi escolhido para este trabalho. Esta generalização deve-se ao facto de grande parte 

das cargas existentes não exigir um controlo sofisticado. Os outros tipos de controlo mais exigentes adaptam-

se a cargas mais exigentes.  

 

4.2.1 Controlo escalar tensão por frequência 

O controlo escalar tensão por frequência baseia-se na variação da frequência de forma a manter a relação 

tensão/frequência constante.  

Neste controlo, o motor é aproximado a uma indutância, considera-se: (1) que a corrente de magnetização é 

muito baixa comparativamente com a corrente nominal, pelo que é desprezável; (2) que o motor possui uma 

indutância muito maior comparativamente com a resistência dos enrolamentos. Partindo destas suposições, o 

motor é aproximado a uma indutância pura, o que torna possível escrever a seguinte equação. [8] 

 
Ѱ𝑚 = 𝑘 ∗

𝑉

𝑓
 

(12) 
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Sendo a relação frequência tensão constante, obtêm-se um fluxo no estator constante, o que é favorável para 

obter o binário máximo no motor. É essencial proceder conjuntamente à variação de tensão e de frequência. 

A relação tensão frequência é constante até a frequência atingir a frequência nominal de funcionamento. 

Nesse ponto, a tensão nominal da máquina é máxima, pelo que não é possível aumentar mais a tensão de 

acordo com o aumento da frequência (Figura 4.1).   

Este tipo de controlo é utilizado para máquinas que não requeiram grande precisão no binário nem na 

velocidade, e que apenas precisem de funcionar a uma velocidade aproximadamente constante. Em regime 

estacionário este tipo de controlo tem um bom comportamento, mas a baixas rotações não se comporta como 

esperado: este processo apresenta não linearidades em baixas frequências devido à influência da resistência do 

estator (R1), que não é contabilizada. 

 

Figura 4.1 - Perfil de controlo tensão frequência. A tensão vem em percentagem em relação à tensão nominal do motor. 

 

Nesta abordagem, o binário não é controlado e a velocidade de funcionamento irá variar, existindo algumas 

oscilações na velocidade devido ao controlo ser feito em malha aberta. Através de um conta-rotações é 

possível monitorizar a velocidade do rotor o que torna possível o controlo de malha fechada. 

 

4.3 Controlo de malha fechada 

Como referido anteriormente na secção 1.4, existem inúmeros processos de controlo em malha fechada mais 

ou menos sofisticados. No caso deste trabalho é possível utilizar o controlo escalar de tensão por frequência 

em malha fechada. Para concretizar o mesmo, basta utilizar um controlador proporcional e um contador de 

rotações como se indica na Figura 4.2 [13]. 
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4.3.1 Controlo escalar tensão por frequência  

A implementação deste controlo é feita subtraindo a velocidade do rotor medida (r) da velocidade desejada 

(d) obtendo-se o erro que irá ser utilizado numa malha de controlo PI como se mostra na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Controlo escalar com malha PI  

 

4.4 Controlo do inversor experimental 

O controlo do inversor é feito através de um microcontrolador da Atmel programado em C. O objectivo do uso 

desta plataforma é facilidade na reprogramação, a diminuição de custos associados ao seu desenvolvimento e 

implementação. Permite também o controlo remoto do inversor. 

As entradas e saídas são programadas de acordo com as funções pretendidas para cada tipo de controlo. 

4.4.1 Microcontrolador 

No presente trabalho utiliza-se o microcontrolador (Atmega2560) que possui uma arquitectura RISC, 

funcionando a uma frequência de relógio de 16MHz. Este microcontrolador possui em funcionamento três 

temporizadores configurados independentemente. O objectivo do primeiro temporizador é gerar o ritmo 

necessário para amostrar as saídas de PWM. O segundo temporizador (número 3) converte os valores 

presentes nas tabelas para os valores tensão na saída. Por fim terceiro temporizador (número 4) é utilizado no 

conta-rotações, para contar a duração de uma volta completa do eixo do motor. 

Na secção seguinte, é estudada a arquitectura de cada temporizador e a sua configuração para os modos de 

funcionamento pretendidos. 
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4.4.2 Arquitectura dos Temporizadores 

Todos os temporizadores utilizados possuem a arquitectura representada na Figura 4.3.  

 

Figura 4.3 - Arquitectura dos temporizadores 1,3,4 e 5 

Cada temporizador utiliza o relógio de sistema para o seu funcionamento. O ritmo de funcionamento (1) é 

programado de modo a que a frequência de funcionamento seja uma divisão inteira da frequência de relógio 

do sistema. Este relógio acciona a cada ciclo a lógica de controlo associada (2). A lógica de controlo determina o 

sentido da contagem (regressiva/progressiva), o reinício da contagem e a contagem em si. O valor da contagem 

é guardado no registo TCNTn (3). Este é o registo de referência a partir do qual, todas as operações são 

desencadeadas e onde a lógica de controlo obtêm os valores de contagem.  

Cada um dos registos OCRnA (4), OCRnB e OCRnC são valores programados que são utilizados para comparar 

com o registo de referência anteriormente mencionado. Cada vez que o registo (4) é igual ao registo de 

referência (3), gera-se um sinal para o bloco (5) e uma interrupção (6). O bloco do gerador de onda é 
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programado de acordo com o desejado e é ele que muda o transístor presente em cada saída (7) dos terminais 

do microcontrolador. 

Estes temporizadores utilizam registos de 16 bits para guardarem e compararem os valores das contagens. 

Possuem um registo principal (TCNTn, onde n=1,3,4,5) que é incrementado ou decrementado, dependendo do 

modo programado.    

4.4.3 Configuração dos temporizadores utilizados 

Os temporizadores utilizados estão configurados para funcionar de acordo com a informação expressa na 

Tabela 11 

Tabela 11 – Modos utilizados nos temporizadores  

Temporizador Modo Descrição Divisor de relógio Forma de onda 

 
1 

 
4 

CTC (máximo 
OCR1A)  

 
1 

 

 
3 

 
10 

PWM com 
correcção de fase 

(máximo ICR3) 

 
1 

 
 

4 
 

12 
CTC (máximo 

65535) 
 

64 
 

 

Inicialmente, é abordada a configuração do divisor do relógio para cada temporizador. 

4.4.4 Configuração do divisor de relógio (1) 

Para cada temporizador funcionar com frequências de operação e resoluções diferentes é necessário alterar os 

registos dos temporizadores que definem a divisão de relógio (1). Na Tabela 12 mostra-se todas as 

combinações possíveis dos três bits do registo de configuração do temporizador. 

Tabela 12 - Configuração dos divisores de relógio 

CSn2 CSn1 CSn0 Descrição 

0 0 0 Temporizador Parado 

0 0 1 Relógio sistema/1 

0 1 0 Relógio sistema/8 

0 1 1 Relógio sistema/64 

1 0 0 Relógio sistema/256 

1 0 1 Relógio sistema/1024 

1 1 0 Entrada de relógio externa no terminal Tn. Conta no flanco descendente 

1 1 1 Entrada de relógio externa no terminal Tn. Conta no flanco ascendente 
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Este divisor é designado N, que é um número fixo programado no registo TCCRnB. Com a configuração de 

relógio correcta, a frequência de operação depende apenas dos valores do registo e da programação da lógica 

de controlo. 

4.4.5 Configuração da lógica de controlo do temporizador (2)  

O controlo do temporizador é definido pelo registo TCCRn (n=1,3,4,5), onde 4 bits desse registo definem o 

modo de contagem do registo TCNTn. Para cada temporizador de dessaseis bits, existem quatorze modos de 

funcionamento. Na tabela 13 encontram-se listados os modos possíveis para os temporizadores utilizados. 

 

Tabela 13 - Modos possíveis para os temporizadores de 16 bits [13] 

 

De seguida explica-se qual a forma de onda pretendida com cada temporizador para melhor compreensão do 

funcionamento individual de cada um. 

4.4.5.1  Temporizador 1 

 

Este temporizador é programado de forma a ser possível a variação da sua frequência de operação, através do 

registo OCR1A. O valor máximo do registo de contagem é definido, em cada interrupção, através do valor  

adquirido da tensão do potenciómetro. Neste temporizador, apenas funciona o registo OCR1A e cada vez que 

este é igual ao valor do contador, é gerada uma interrupção (6) e o contador reinicia a contagem a partir de 

zero (2) como se pode observar na Figura 4.4. O objectivo deste temporizador é gerar uma interrupção 

periódica para inserir os valores de PWM nos registos OCR3A, OCR3B e OCR3C, não estando configurada a 

actuação na saída (7). 
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Figura 4.4 – Evolução temporal do registo TCNT1 no modo CTC. [13] 

A frequência de interrupção, fornecida pelo fabricante [13], é dada pela equação (71). 

 
𝑓𝑖𝑛𝑡 =

𝑓𝑐𝑙𝑘𝑖𝑜

𝑁 ∗ (1 + 𝑂𝐶𝑅1𝐴)
 

(71) 

 

Onde 𝑓𝑐𝑙𝑘𝑖𝑜  é o relógio de sistema (16MHz) e 𝑂𝐶𝑅1𝐴 é o registo programado pelo potenciómetro. N é o divisor 

de relógio programado na secção 4.4.4.  

A razão para utilização deste temporizador deve-se à variação da frequência de saída. Como a tabela de valores 

possui um número de valores fixo, é necessária a variação da frequência de amostragem para variar a 

frequência das saídas moduladas. 

 

4.4.5.2  Cálculo para a frequência do temporizador 1 

 

Este temporizador define a frequência de amostragem dos valores de largura de impulso. Devido à utilização 

de uma amostragem digital, existe uma frequência para qual os valores programados são definidos na saída.  

Através do conversor analógico digital presente no circuito, a conversão de valores de tensão provenientes do 

potenciómetro para valores discretos, permite variar a frequência de amostragem. 

A frequência de amostragem necessária é calculada através da equação (72). Nesta equação é conhecida a 

frequência da portadora na saída e sabe-se que a tabela possui 144 valores. Sabe-se ainda que cada período da 

fundamental é composto por 144 valores. Multiplicando a frequência pelo número de valores da tabela, 

obtém-se a frequência de amostragem. 

 𝐹𝑎𝑚𝑜𝑠 = 50 ∗ 144 = 7200 𝐻𝑧 (72) 
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Utilizando a frequência de amostragem na interrupção do temporizador 1, calcula-se o valor necessário no 

registo OCR1A. O divisor de relógio escolhido é N=1 e o relógio do sistema é 16 MHz. 

 
𝐹𝑎𝑚𝑜𝑠 =

𝐹𝑖𝑜

𝑁 ∗ (1 + 𝑂𝐶𝑅1𝐴)
 

(73) 

 
𝑂𝐶𝑅1𝐴 =

𝐹𝑖𝑜

𝑁 ∗ (𝐹𝑎𝑚𝑜𝑠)
− 1 =

16 ∗ 106

1 ∗ (7200)
− 1 ≈ 2221 

(74) 

 

O valor a utilizar no registo 𝑂𝐶𝑅1𝐴 do temporizador um para obter na saída a frequência fundamental de 50 

Hz é de 2221.  

A variação da frequência pretendida é desde os 0 Hz até 150Hz. Para o valor máximo é calculado o valor do 

temporizador correspondente utilizando a equação (74). 

 𝐹𝑎𝑚𝑜𝑠 = 150 ∗ 144 = 21600 𝐻𝑧 (75) 

 
𝑂𝐶𝑅1𝐴 =

16 ∗ 106

1 ∗ (21600)
− 1 ≈ 740 

(76) 

 

Através das equações anteriores, é deduzido que o valor do registo em função da frequência da portadora é 

dado pela equação (77). 

 
𝑂𝐶𝑅1𝐴 =

150 ∗ 740 

𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

=
111000

𝐹𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

 
(77) 

 

Com os valores do temporizador 1 definido, é necessário definir o temporizador utilizado para modular a saída 

de modulação de largura de impulso.  

4.4.6 Temporizador 3 (modulação de largura de impulso)  

Neste temporizador o objectivo é gerar uma frequência de contagem fixa (portadora) e modular três saídas de 

sinal para a ponte inversora. 

Primeiro selecciona-se o formato da portadora para uma onda triangular por não possuir sincronismo nos 

flancos descendentes do sinal da portadora. Assim, é seleccionado o modo 10 da Tabela 12. Com o uso de uma 

portadora triangular, a fase do sinal da saída vai depender apenas do valor da modulação de largura do impulso 

como se pode observar na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Formas de onda geradas através do modo 10. 

É possível definir o directamente a frequência de operação, através da alteração do número de períodos de 

contagem. A frequência de operação é definida pelo registo ICR3 que é utilizado como valor máximo no 

contador. A frequência de saída é dada pela seguinte expressão (78) presente nas folhas do fabricante do 

microcontrolador.  

 
𝑓𝑂𝐶𝑛𝐴 =

𝑓𝑐𝑙𝑘𝑖𝑜

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝐼𝐶𝑅3
 

(78) 

 

4.4.6.1  Cálculo dos valores para o temporizador 3 

 

O valor ICR3 é calculado para uma frequência de portadora de 20 kHz, que é a frequência de comutação 

pretendida. 

 
𝐼𝐶𝑅3 =

16 ∗ 106

2 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 104
= 400 

 

 

Os registos OCR3A, OCR3B e OCR3C são utilizados como os valores da largura do impulso a ser modulada, o 

que equivale à portadora na modulação analógica. Existe um comparador para cada registo (OCR3A, OCR3B e 

OCR3C) e cada registo é comparado com um valor de contagem tal como acontece na modulação analógica 

vista na secção 3.4.2. 

Para o funcionamento completo do temporizador, é necessário calcular as tabelas do sinal modulante desejado 

na saída.  

Para trocar o sentido do motor basta trocar a leitura de dois valores dos registos na saída. 

 



70 

 

 

 

4.4.6.2  Cálculo das tabelas de valores 

 

Para o cálculo das tabelas de valores a utilizar no temporizador 3, é considerada uma frequência de 

amostragem constante (valor de frequência constante temporizador 1). O cálculo do número de índices da 

tabela (n) é feito sabendo que um terço de um período seja inteiro, de forma que seja possível introduzir o 

desfasamento apenas alterando o valor inicial de leitura. Na equação (79) é representada o valor do ângulo 

para cada índice da tabela. 

 
𝜃𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

360

𝑛
 

(79) 

 

O ângulo de desfasamento desejado é de 120º. Inserindo esse valor na equação, conclui-se que o n deve ser 

um número múltiplo de 3 (sistema trifásico). O valor a ser utilizado na programação para que ocupe menor 

memória possível e tempo de processamento sem perder resolução na saída é de 144. Para uma tabela de 144 

valores, o passo do ângulo de cada índice é dado pela equação (80).  

 
𝜃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =

360

144
= 2,5° 

(80) 

 
𝑛𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

120

2.5
= 48 

(81) 

 

O desfasamento é dado pela equação (81) onde os 120 graus são divididos pelo passo do índice da tabela 

obtendo-se o valor do desfasamento a introduzir em cada temporizador. 

Com o número de índices obtido é necessário determinar a gama de variação de valores na saída do inversor. 

4.4.7 Cálculo da tabela para a sinusóide 

O cálculo da tabela de valores utilizada pelo microcontrolador é feito através de uma função sinusoidal 

deslocada de metade do índice da tabela.  

Este deslocamento é feito devido à gama de saída dos valores no temporizador utilizado ser de 0 até 400. 

Por isso para gerar a tabela de valores é necessário que a sinusóide esteja compreendida entre essa gama de 

valores. 

A fórmula utilizada encontra-se representada na equação (82). 



71 

 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 200 ∗ sin(𝜃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ∗ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒) (82) 

 

Este índice é multiplicado por um valor gerado pelo cálculo do controlo escalar do inversor, para reduzir a 

tensão de saída nas frequências abaixo da frequência nominal do motor.  

Depois de calculado, é somado o valor de 200 ao valor do seno, introduzindo assim um deslocamento à onda 

modulante e modulando as saídas nos valores correctos. 

 

4.4.8 Cálculo da tabela para a terceira harmónica 

Nas tabelas utilizadas no controlo, apenas foi incluída uma componente de 1/6 do valor da amplitude da 

função sinusoidal utilizada.  

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 231 ∗ [sin(𝜃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ∗ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒) + 1/6 ∗ 𝑠𝑖𝑛(3 ∗ 𝜃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒)] 
 

(83) 

Estes valores são inseridos numa outra tabela a utilizar no microcontrolador para a leitura de valores.  

4.4.9 Cálculo da tabela para a Modulação vectorial 

Para a programação das saídas moduladas, são calculados os valores para o primeiro sector do hexágono e 

replicados para os restantes através da alteração da ordem dos estados de modulação. Os valores de 

comparação a determinar para a utilização no temporizador são dados pelas expressões (84),(85) e (86).  

 𝑇𝑎 = 400 ∗ sin (
𝜋

3
− 𝜃) (84) 

 𝑇𝑏 = 400 ∗ sin(𝜃) (85) 

 𝑇0 = 400 − 𝑇𝑎 − 𝑇𝑏  (86) 

 

O vector nulo é repartido igualmente pelo diagrama temporal para minimizar as perdas de comutação, como 

visto na secção 3.5.3. Os valores de modulação de largura de impulso são calculados e atribuídos a cada vector 

de cada fase utilizando a  Tabela 14. 

Tabela 14 - Valores a calcular para cada sector de modulação 

Sector 1 2 3 4 5 6 

Fase A 𝑇0 2⁄  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 𝑇0 2⁄  

Fase B 𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 𝑇0 2⁄  𝑇0 2⁄  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏  

Fase C 𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑎 𝑇0 2⁄  𝑇0 2⁄  𝑇0 2⁄ + 𝑇𝑏 
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A partir da observação da tabela das células a verde, conclui-se que o vector necessário para a implementação 

prática no microcontrolador é apenas o vector da fase A. Para cada uma das outras fases é apenas introduzido 

um desfasamento na leitura de valores.  

Através dos valores calculados é desenhado o gráfico do sinal da modulante utilizando o valor de cada índice da 

tabela presente no microcontrolador. 

 

Figura 4.6 - Diagrama do sinal de saída para cada registo da modulante utilizada 

 

4.4.10 Cálculo dos valores máximo e mínimos de frequência a utilizar  

Como visto na secção 4.4.4, para utilizar a modulação de largura de impulso é necessário calcular o valor dos 

registos necessários para a configuração da portadora a utilizar na comparação com o sinal de referência. 

O sinal utilizado pelo microcontrolador é o relógio do sistema sendo necessário utilizar os divisores para obter 

a frequência de saída pretendida com a resolução máxima do contador. Utilizando os divisores de relógio do 

sistema, encontram-se listados os valores possíveis da frequência do contador na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Frequência máxima de saída para o modo 10 

Divisor 
Frequência mínima de 

saída 

Resolução na 
frequência 

mínima 
(por bit do registo 

ICR3) 

Frequência máxima 
de saída 

Resolução na 
frequência máxima 
(por bit do registo 

ICR3) 

1 244 Hz 122 Hz/bit 8 MHz 4 MHz/bit 

2 122 Hz 61 Hz/bit 4 MHz 2 MHz/bit 

8 30.5 Hz 15.25 Hz/bit 1 MHz 1 MHz/bit 

64 3.81 Hz 1.9Hz/bit 125 kHz 62.5 kHz/bit 

256 0.95 Hz 0.475Hz/bit 31.25 kHz 15.63 kHz/bit 

  

A frequência de saída é directamente proporcional à resolução da modulação uma vez que a alteração do valor 

máximo do registo contador, a gama de variação de valores diminui estando limitado pelo valor máximo do 

registo ICRn.  

 
Para cada sinal modulado é introduzido um nível DC. Este nível DC na modulação não afecta os valores de 

tensão na saída uma vez que é igual em todas as fases e a carga possui um ponto neutro flutuante. 

É visto na secção seguinte como é obtido a velocidade do motor para ser mostrada no ecrã. 

4.4.11 Temporizador 4 (Conta-rotações) 

Este temporizador tem como objectivo contar o número de períodos até existir uma transição de sinal no 

terminal do microcontrolador associado à interrupção do temporizador. Nesta interrupção é guardado o valor 

da contagem de períodos e utilizado o seu valor para o cálculo da rotação do eixo.  

O conta-rotações é um circuito optoelectrónico, constituído por dois componentes discretos: um foto-díodo e 

um foto-transístor. Na Figura 4.7 é mostrado a aplicação do conta-rotações no eixo do motor. 



74 

 

 

Figura 4.7 – Aplicação do Circuito de contador de rotações no eixo do motor 

O díodo emite um feixe de infravermelhos continuamente por estar directamente polarizado com uma 

resistência e o foto-transístor está montado no modo de emissor comum. A saída do foto-transístor está ligada 

directamente a um comparador cuja referência é ajustável através de um divisor resistivo na tensão de 

alimentação (potenciómetro). 

No eixo do motor, existem duas riscas: uma escura e outra clara. Quando o feixe não é refletido, a tensão de 

saída, é aproximadamente igual à tensão de alimentação. Quando o feixe é reflectido, a tensão de saída é de 

aproximadamente zero volts. A frequência da saída corresponde à frequência de uma volta completa no eixo 

uma vez que este conta o período de uma rotação completa do eixo. 

A saída do conta-rotações está ligado a um terminal específico do microcontrolador, através do qual é feita a 

contagem de períodos, utilizando uma interrupção nas transições ascendentes do sinal, como é mostrado na 

Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 - Contagem de um sinal de frequência variável através do temporizador 4 

No temporizador 4, a determinação da frequência é feita utilizando um contador síncrono e definido para a 

contagem de um período do sinal do conta-rotações, através da sua actuação nas transições ascendentes do 
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sinal. A determinação da frequência é feita utilizando uma interrupção para reter o valor do contador e 

sabendo a frequência do relógio e o divisor programado. São adquiridas sessenta e quatro velocidades e o 

número de valores somados directamente no cálculo da velocidade do motor, como é mostrado na equação 

(87) . 

 
𝑉𝑟𝑜𝑡 = 64 ∗

𝑓𝑐𝑙𝑘𝑖𝑜

64 ∗ 𝐼𝐶𝑅4
∗ 60 (𝑟𝑝𝑚) 

(87) 

O número fixo de aquisições serve para reduzir o esforço computacional no cálculo da velocidade, evitando 

uma multiplicação desnecessária. A conversão para rotações por minuto é feita multiplicando por um factor de 

sessenta segundos. 

Ao alterar o valor do divisor, aumenta-se a banda de contagem e diminui-se a resolução de contagem do 

temporizador como está representado anteriormente na Tabela 15. 
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Capítulo 5  Simulação teórica e testes experimentais 
 

5.1 Introdução 

Neste capítulo é simulado o sistema proposto anteriormente e comparados os resultados com os ensaios 

laboratoriais. É utilizado o MATLAB para simular o accionador proposto. O simulador a utilizar é baseado no 

método  Regressivo de Euler. 

Como foi abordado ao longo de toda a dissertação, o desenvolvimento e medições de cada parte são feitas 

independentemente, aglomerando-se no final o resultado de cada uma. O esquema da simulação do sistema é 

mostrado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1- Esquema da simulação 

5.2 Simulação  

A simulação do sistema é feita no MATLAB Simulink. O sistema é constituído por duas partes: a parte de 

potência e parte de controlo onde são gerados os sinais para a ponte inversora. Na Figura 5.2 é representada a 

parte de potência utilizada no simulador.  

 

 

Figura 5.2 –Parte de potência (Inversor e Motor) 
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Como abordado na secção 3.3, o inversor é alimentado por uma fonte de alimentação de corrente contínua. Na 

saída da ponte inversora é ligada a máquina de indução com os parâmetros eléctricos obtidos no capítulo 2.6 e 

os parâmetros mecânicos obtidos na secção 2.7.  

Estes são os blocos base para o circuito de potência que são utilizados em todas as configurações consideradas 

nas simulações. 

Como visto no capítulo 3.5, existem três técnicas de modulação diferentes: (1) a modulação com modulante de 

baixa frequência, (2) a modulação com a inclusão da terceira harmónica e (3) a modulação vectorial.  

É descrito primeiramente os parâmetros de simulação a utilizar. 

5.2.1 Parâmetros de simulação 

Na Tabela 16, apresentam-se os parâmetros utilizados na simulação do accionador proposto. Todos os 

parâmetros obtidos anteriormente são divididos por três devido ao modelo utilizado na simulação possuir a 

ligação em estrela e não em triângulo, o que necessita de uma transformação nos valores utilizados. O modelo 

não inclui as perdas no ferro. 

Tabela 16 - Parâmetros de simulação 

Tensão do barramento DC 40 V 

Potência eléctrica nominal da máquina 100 W 

Potência mecânica nominal da máquina 0.15 HP 

Velocidade nominal 1425 rpm 

Resistência estator (R1) 0.375 Ω 

Indutância do estator (L1): 0.967 mH  

Resistência do rotor (R2) 0.2153 Ω 

Indutância do rotor (L2) 1.63 mH 

Indutância de magnetização 98 mH 

Frequência de comutação 20 kHz 

Frequência da modulante 50 Hz 

Frequência de amostragem 1MHz 

 

Inicialmente é vista a forma como a modulação de largura de impulso afecta a tensão na saída  

5.2.2 Modulação de largura de impulso com modulante de baixa frequência  

Como abordado na secção 3.5.1, nesta simulação é gerado um sistema trifásico de tensões sinusoidais de 

referência, replicando a rede de corrente alternada. Como na secção 3.5.1, cada um destes sinais é comparado 

com um sinal de alta frequência (20 kHz), o que irá gerar directamente uma modulação de largura de impulso.  
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Figura 5.3 - Circuito de controlo com modulante de baixa frequência  

Através de três portas lógicas, é gerado o simétrico dos três sinais que irão accionar os seis IGBTs da ponte 

inversora. Inicialmente é visto a tensão de saída da máquina alterando apenas o controlo do inversor. 

A tensão é obtida filtrando o sinal proveniente da saída com um filtro passa baixo. Para uma ligação em estrela 

com 24 V de tensão eficaz composta, o valor da tensão simples entre a fase e o ponto neutro isolado de cada 

motor deve ser aproximadamente 42 V eficazes. A tensão 𝑉𝑌𝑎  é mostrada na Figura 5.4, que é a tensão entre o 

ponto neutro e a saída da fase A. 

 

Figura 5.4 – Diagrama temporal da tensão de saída 𝑽𝒀𝒂 

O valor eficaz da tensão de saída 𝑉𝑌 para a tensão na saída pretendida é dada pela equação (88). 

 
𝑉𝑌𝑎 =

𝑉𝑚𝑎𝑥

√2
 

(88) 

 

Utilizando o máximo da tensão de saída, é calculada a tensão eficaz. 

 
𝑉𝑌𝑎 =

53

√2
= 37,5 𝑉 

(89) 
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O valor de tensão não é satisfatório, é necessário utilizar técnicas de modulação com o valor de saída superior. 

É abordada seguidamente o método utilizado para aumentar a tensão na saída, injectando uma componente 

de sequência nula. 

 

5.2.3  Modulação vectorial de largura de impulso com terceira harmónica 

Como visto no capitulo 3.5.2, nesta simulação, é gerado um sistema trifásico de tensões sinusoidais e inserida 

uma componente com o triplo da frequência no sinal de referência. O circuito restante é semelhante ao da 

secção anterior, tal como mostra a Figura 5.5.  

 

Figura 5.5 - Circuito de controlo com a terceira harmónica 

A máquina encontra-se desacoplada de qualquer carga e é imposta a frequência da rede aos terminais da 

máquina. A tensão de saída 𝑉𝑌𝑎 é mostrada na Figura 5.6. 



81 

 

 

Figura 5.6 - Tensão de saída 𝑽𝒀𝒂 para a modulação com a inclusão da terceira harmónica 

 

Com o valor máximo determinado no simulador, é calculado o valor eficaz da tensão de saída simples da fase A. 

 
𝑉𝑌 =

56.7

√2
= 40 𝑉 

(90) 

 

Este valor de tensão ainda não é satisfatório, mas encontra-se perto do valor pretendido na entrada do motor. 

Para obter o valor desejado, a modulação vectorial é abordada de seguida e determinado o valor da tensão 

eficaz da saída. 

 

5.2.4 Modulação vectorial de largura de impulso (SV-PWM) com o modelo do MATLAB 

Nesta simulação é utilizado o código já implementado em MATLAB com o bloco SV-PWM em que a modulação 

é feita utilizando tabelas de comparação. Na Figura 5.7 é apresentado o bloco utilizado para a modulação das 

saídas. Este bloco contém as tabelas previamente calculadas da modulação vectorial.  

 

Figura 5.7 - Bloco utilizado para gerar a modulação vectorial 

 

Na Figura 5.8, é apresentada a tensão simples para a máquina a funcionar em vazio.  
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Figura 5.8 - Tensão de saída  𝑽𝒀𝒂 para a modulação vectorial 

Com o valor da tensão máxima de saída, é calculada a tensão eficaz  𝑉𝑌𝑎. 

 
𝑉𝑌𝑎 =

65

√2
= 46 𝑉 

(91) 

 

Esta tensão é desejável na saída, uma vez que a máquina em carga nominal consome uma corrente elevada o 

que provoca uma queda de tensão nos IGBTs devido à sua resistência durante a condução não ser nula.  

Com este método, a máquina é ensaiada em carga e nas condições práticas de trabalho. 

Nesta simulação é demonstrado que a corrente aumenta devido à necessidade adicional de geração de binário 

para compensação da carga. A rotação da máquina diminui uma vez que esta não é compensada devido ao 

facto de o controlo ser feito em malha aberta. A tensão na fase A varia com a corrente da máquina. A carga 

aplicada no eixo é de 0.7 N.m durante meio segundo. 
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5.3 Ensaios  

5.3.1 Ensaio em vazio 

Neste ensaio, a máquina encontra-se desacoplada de qualquer carga e é imposta a frequência da rede aos 

terminais da máquina. Os resultados são apresentados na 

 

Figura 5.9 e encontram-se dentro do esperado, uma vez que a máquina atinge a velocidade em vazio, filtrando 

nas baixas frequências apresenta uma forma de onda sinusoidal e a corrente é aproximadamente sinusoidal e 

de tensão de vazio encontram-se dentro dos valores esperados. 
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Figura 5.9 – Formas de onda de tensão para a máquina em vazio. 

As formas de onda para as restantes variáveis são apresentadas na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Formas de Binário, corrente, binário electromagnético e velocidade da máquina. 
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5.3.2 Carga quadrática 

Nesta simulação é acoplada uma carga quadrática e o motor é posto em marcha. Os resultados da simulação 

são mostrados na Figura 5.11. 

 
Figura 5.11 - Diagramas temporais para a simulação com carga quadrática 

Nesta simulação, a máquina atinge a velocidade de funcionamento nominal e o binário electromagnético 

gerado é suficiente para manter a carga em andamento. Ocorre uma ligeira queda de tensão devido à 

resistência de condução dos dispositivos. 



86 

 

  



87 

 

Capítulo 6  Resultados experimentais 
 

6.1 Introdução 

Neste capítulo são comparados os resultados experimentais com os resultados simulados. Para a 

caracterização da máquina e do sistema forma feitos uma série de ensaios e registados respectivos valores 

opara se proceder à elaboração de gráficos posteriormente. 

6.2 Ensaios experimentais 

Nos ensaios experimentais, todas as ligações para as medidas efetuadas estão representadas na Figura 6.1.

 

Figura 6.1 – Configuração utilizada e posicionamento das pontas de prova do osciloscópio 

Através da configuração utilizada, foram registados os valores da máquina para os ensaios com a rede de 

corrente alternada e com o inversor para as várias frequências de operação. 

Para os ensaios em carga com inversor proposto, o rendimento em função do escorregamento é dado pela 

Figura 6.2. O rendimento da máquina diminui quando é alimentada pelo inversor devido à presença de 

componentes de altas frequências. Como o inversor alimenta a máquina com componentes de alta frequência, 

a máquina apenas utiliza as baixas frequências, não utilizando estas componentes, que acabam por se 

transformar em perdas na alimentação. Com a máquina ligada à rede, apenas existem componentes de baixas 

frequências, atingindo assim o rendimento máximo. 
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Figura 6.2 - Rendimento da máquina em função do escorregamento para os ensaios com o inversor. As diferentes frequências de 
operação estão assinaladas 

Acima da frequência nominal, a máquina altera o ruído de funcionamento e os valores das indutâncias são 

alteradas, originando uma perda de eficiência. 

O rendimento da máquina diminui para as frequências abaixo da nominal  

Esta perda de eficiência é explicada pela perda de binário como se pode observar na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Binário produzido pela máquina em função do escorregamento 

Abaixo da frequência nominal, a máquina continua a funcionar, mas com o binário reduzido comparado com o 

nominal.  
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No entanto, o rendimento do sistema varia com o rendimento da máquina e do inversor em conjunto. Na 

Figura 6.4, são exibidos os gráficos para o rendimento conjunto da máquina e do inversor. 

 

Figura 6.4 - Rendimento do conjunto inversor /máquina 

O rendimento para o conjunto inversor máquina não ultrapassa os 58%. O rendimento pode tomar valores 

maiores para uma frequência de comutação menor e a utilização de uma máquina com melhoramentos na sua 

construção.  

O rendimento do inversor é visto de seguida para a melhor compreensão do conjunto. 

6.3 Inversor 

A utilização de uma frequência elevada na comutação aumenta as perdas na comutação dos dispositivos. O 

valor de conversão da potência em função do escorregamento é ilustrado na Figura 6.5. A eficiência do inversor 

é reduzida pela utilização de frequências acima da nominal. À medida que a corrente consumida pelo motor 

aumenta, maiores são as perdas por efeito de joule nos dispositivos de condução e menor é o rendimento do 

inversor. Tal como previsto pelo fabricante, a eficiência para uma operação na corrente de 9 amperes por fase 

e com uma frequência de modulação de 50 Hz, as perdas representam cerca de vinte porcento.  
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Figura 6.5 - Eficiência do inversor em função do escorregamento 

Para o espectro de saída de modulação de largura de impulso, o espectro simulado está de acordo com o 

espectro medido no osciloscópio, como mostra a Figura 6.6. 

 

Figura 6.6 - Espectro do PWM para uma modulante sinusoidal (frequência central de 31.3Khz, Divisão de 6.25Khz) 

A componente mais significativa é a baixa frequência de 50 Hz, como pretendido, seguindo a frequência da 

portadora a 20 kHz que não é utilizada pelo motor. 
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Capítulo 7  Conclusões 
 

Os resultados experimentais estão de acordo com as simulações e com a parte teórica da dissertação.  

Os modelos de simulação no Matlab Simulink possuem algumas limitações não sendo possível simular a parte 

da potência correctamente devido às limitações da modelização dos componentes e da frequência da 

amostragem utilizada nos modelos. Os modelos dos motores utilizados nas simulações estão próximos do 

motor real com algumas limitações do modelo e a não inclusão das perdas no ferro. 

Todo o trabalho prático para a confirmação da componente teórica da dissertação foi feito de raiz com a 

aprendizagem ao longo do percurso escolar, documentos técnicos, simulações e testes laboratoriais. 

O inversor apresenta um comportamento estável durante o regime permanente de funcionamento e durante a 

regulação de velocidade. Como o controlo é feito em malha aberta, é esperado que a velocidade de 

funcionamento varie com a carga imposta. A velocidade de regulação do motor é limitada pela máquina em si 

quer pela saturação magnética quer pelo número de pares de pólos. 

O presente trabalho desenvolvido contribui para o desenvolvimento futuro do controlo em motores 

assíncronos, para o aumento da eficiência na utilização de inversores e para a continuação do estudo na área. 

O estudo aprofundado do conversor e do motor permitiu alargar conhecimentos na modelização da máquina 

assíncrona, na programação de microcontroladores para aplicações específicas e sobre o controlo de um 

inversor trifásico. 

O controlo neste tipo de motor é limitado pelo potenciómetro e pela resolução utilizada na programação. 

Existem várias fontes de ruído que fazem com que a frequência de funcionamento do microprocessador tenha 

oscilações na portadora do inversor e por consequência na modulação de largura de impulso. Essas fontes de 

jitter são: o ruído do potenciómetro, o jitter do oscilador do relógio do microcontrolador e a periocidade das 

interrupções programadas. 

Para trabalho futuro, espera-se reduzir as fontes de interferência magnética. Existe uma grande fonte de 

interferência magnética que pode ser reduzida minimizando o comprimento dos cabos e utilizando blindagem 

nos cabos e no microcontrolador em si. Para reduzir as fontes de jitter deve utilizar-se um encoder digital e um 

oscilador com factor de qualidade elevado. Através desta redução, é possível ter uma exactidão maior no 

controlo e nas medidas realizadas na corrente e na tensão do microcontrolador. 

A implementação do controlo em malha fechada e a inclusão de um modelo dinâmico no algoritmo de 

processamento, são desafios futuros na continuação deste trabalho. Para executar o controlo de malha 

fechada é necessário utilizar um controlador PID e sintonizar os parâmetros de forma a estabilizar o controlo 

de malha fechada. Para a implementação dos modelos dinâmicos é necessária a amostragem dos sinais de 

corrente e de tensão do inversor. Poderá não ser possível a implementação de um algoritmo de controlo 
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dinâmico no microprocessador uma vez que este exige uma grande capacidade de cálculos e 

consequentemente o controlo em tempo real poderá não ser satisfatório. 
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Anexo I - Código utilizado no cálculo dos tempos de 
comutação para a modulação vectorial 

 

function [Ts1,Ts3,Ts5] = fcn(a,n,V,Vd,Ts) 
a=a.*pi./180;   % converte graus para radianos 
s=sqrt(3).*(V/Vd).*Ts;%Normalização e inclusão do ts para facilitar os 

cálculos 
Ta=s.*sin(pi./3-(a-(n-1).*pi./3)); % Vector a 
Tb=s.*sin(a-(n-1).*pi./3);% vector b 
To=Ts-Ta-Tb; % tempos nulos 
Ts1=0;Ts3=0;Ts5=0;%incialização  
switch n %selector de estados 
    case 1%entre 0 e 60 graus  
         Ts1=(Ts-(Ta+Tb+To./2))/Ts;   
         Ts3=(Ts-(Tb+To./2))/Ts; 
         Ts5=(Ts-(To./2))/Ts; 
    case 3 %entre 120 e 180 graus  
        Ts1=(Ts-(To./2))/Ts; 
        Ts3=(Ts-(Ta+Tb+To./2))/Ts; 
        Ts5=(Ts-(Tb+To./2))/Ts; 
    case 4%entre 180 e 240 graus  
        Ts1=(Ts-(To./2))/Ts; 
        Ts3=(Ts-(Ta+To./2))/Ts; 
        Ts5=(Ts-(Ta+Tb+To./2))/Ts; 
    case 5%entre 240 e 300 graus  
        Ts1=(Ts-(Tb+To./2))/Ts; 
        Ts3=(Ts-(To./2))/Ts; 
        Ts5=(Ts-(Ta+Tb+To./2))/Ts; 
    case 6%entre 300 e 360 graus  
        Ts1=(Ts-(Ta+Tb+To./2))/Ts; 
        Ts3=(Ts-(To./2))/Ts; 
        Ts5=(Ts-(Ta+To./2))/Ts; 

         
end 
return; 
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Anexo II - Código utilizado no microcontrolador  
 
  #include <LiquidCrystal_I2C.h> //inclui bibliotecas para o LCD que esta no I2C 
  #include <Wire.h> 
  #include <avr/io.h> 
  //Tabela sinosoide 
 // int 
sine[]={0,9,17,26,35,43,52,60,68,77,85,92,100,107,115,122,129,135,141,147,153,159,164,169,173,177,181,185,188,191,19
3,195,197,198,199,200,200,200,199,198,197,195,193,191,188,185,181,177,173,169,164,159,153,147,141,135,129,122,115,
107,100,92,85,77,68,60,52,43,35,26,17,9,0,-9,-17,-26,-35,-43,-52,-60,-68,-77,-85,-92,-100,-107,-115,-122,-129,-135,-141,-
147,-153,-159,-164,-169,-173,-177,-181,-185,-188,-191,-193,-195,-197,-198,-199,-200,-200,-200,-199,-198,-197,-195,-193,-
191,-188,-185,-181,-177,-173,-169,-164,-159,-153,-147,-141,-135,-129,-122,-115,-107,-100,-92,-85,-77,-68,-60,-52,-43,-35,-
26,-17,-9}; 
//Tabela sinosoide + 3rd 
int 
sine[]={0,15,30,45,59,73,87,100,112,124,135,145,154,162,170,176,182,187,191,194,196,198,199,200,200,200,199,199,198,
197,196,195,194,193,193,193,193,193,193,193,194,195,196,197,198,199,199,200,200,200,199,198,196,194,191,187,182,1
76,170,162,154,145,135,124,112,100,87,73,59,45,30,15,0,-15,-30,-45,-59,-73,-87,-100,-112,-124,-135,-145,-154,-162,-170,-
176,-182,-187,-191,-194,-196,-198,-199,-200,-200,-200,-199,-199,-198,-197,-196,-195,-194,-193,-193,-193,-193,-193,-193,-
193,-194,-195,-196,-197,-198,-199,-199,-200,-200,-200,-199,-198,-196,-194,-191,-187,-182,-176,-170,-162,-154,-145,-135,-
124,-112,-100,-87,-73,-59,-45,-30,-15}; 
  //modulação vectorial 
//int sine[]={-173,-177,-181,-185,-188,-191,-193,-195,-197,-198,-199,-200,-200,-200,-199,-198,-197,-195,-193,-191,-188,-
185,-181,-177,-173,-160,-146,-133,-118,-104,-90,-75,-60,-45,-30,-
15,0,15,30,45,60,75,90,104,118,133,146,160,173,177,181,185,188,191,193,195,197,198,199,200,200,200,199,198,197,195,
193,191,188,185,181,177,173,177,181,185,188,191,193,195,197,198,199,200,200,200,199,198,197,195,193,191,188,185,1
81,177,173,160,146,133,118,104,90,75,60,45,30,15,0,-15,-30,-45,-60,-75,-90,-104,-118,-133,-146,-160,-173,-177,-181,-185,-
188,-191,-193,-195,-197,-198,-199,-200,-200,-200,-199,-198,-197,-195,-193,-191,-188,-185,-181,-177}; 
  int na[144]; 
  unsigned int a = 0, b = 48, c = 96, n = 55555, p=0; // a,b e c são indices da tabela n é a frequencia inicial 
  int i = 0, d = 0, v=0 , med=0,m=0; 
  long int  Per=0;  
  float tmp=0; 
  float vs; 
  float am = 1, ai; //indices de modulação 
  boolean it=true,r=false,h=false,ar=true; 
  //Lista de variáveis 
  // a ,b e c são os indices que percorrem a tabela sine 
  // n é o valor do registo que controla o timer 1 
  // p é o numero de pares de pólos 
  // i é uma variavel usada em ciclos 
  // o Per é utilizado para contar o numero de periodos do timer 4 
  // tmp é um registo temporario para converter um inteiro em float e vs é a velocidade actual do motor 
  //it é a variavel que controla o ecra inicial r é a sequencia das fases e h é o estado do inversor 
 
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //inicializa o LCD que está no endereço i2c e que tem 2 linhas e 16 colunas 
   
  void setup() { //Inicio da configuração inicial 
   //Serial.begin(9600); // incialização do porto série para debug do código 
     
   //Saídas do temporizador 1 
    pinMode(5, OUTPUT);//OCR3A pino 5 Fase A 
    pinMode(3, OUTPUT);//OCR3C pino 3 Fase B 
    pinMode(2, OUTPUT);//OCR3B pino 2 Fase C   
    pinMode(22, OUTPUT); //activação do inversor pelo pino de controlo de temperatura 
    pinMode(49, INPUT); // pino de entrada da interrupcao do conta rotações 
    pinMode(52, INPUT); //botão verde do arranque 
    pinMode(53, INPUT); //botao vermelho da paragem    
    //Botões do teclado do 0 ao 9 que é o 40 até ao 49 
    pinMode(40, INPUT); 
    pinMode(41, INPUT); 
    pinMode(42, INPUT); 
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    pinMode(43, INPUT); 
    pinMode(44, INPUT); 
    pinMode(45, INPUT); 
    pinMode(46, INPUT); 
    pinMode(47, INPUT); 
    pinMode(48, INPUT); 
    pinMode(49, INPUT); 
    //A entradas dos pinos tem de estar ligadas aos 5 volts (pull up)   
    digitalWrite(24, HIGH); 
    digitalWrite(25, HIGH); 
    digitalWrite(40, HIGH); 
    digitalWrite(41, HIGH); 
    digitalWrite(42, HIGH); 
    digitalWrite(43, HIGH); 
    digitalWrite(44, HIGH); 
    digitalWrite(45, HIGH); 
    digitalWrite(46, HIGH); 
    digitalWrite(47, HIGH); 
    digitalWrite(48, HIGH); 
   // digitalWrite(49, HIGH); 
    digitalWrite(52, HIGH); 
    digitalWrite(53, HIGH); 
    ecra_setup(); // ecra ist 
     
      for (i = 0; i < 144; i++) //inicia a tabela auxiliar a 0 
        na[i] = 0; 
    cli(); //desactiva todas as interrupções para configurar o temporizador 
   
  //-------------------------------------------------------Timer1- Base de tempo da portadora-----------------------------------------------------// 
  // Relógio de saída: Variável de 1 a 150 hz 
  // Modo:CTC com valor máximo no registo OCR1A 
  // Saída OCR1A: OFF 
  // Saída OCR1B: OFF 
  // Saída OCR1C: OFF 
  // Interrupção de Overflow do temporizador 1: Desligada 
  // Interrupção pela captura de uma transição na entrada:Desligada  
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo A: ligada 
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo B: desligada 
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo C: desligada 
  // Consultando as tabelas concluimos que o divisor de relógio é 1 e que o modo é o modo 4 
   
    TCCR1A = (0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) 
| (0<<WGM10); 
    TCCR1B = (0 <<  ICNC1) |(0 <<  ICES1)  |(0 << WGM13) | (1 << WGM12) | (0 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10); 
     
    OCR1A = 2200; // valor inicial do topo do contador que corresponde aos 50 hz 
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); //activa a interrupção pelo valor do registo OCR1A 
  
  //-------------------------------------------------------Timer3 - Saídas de PWM-------------------------------------------------------------------------
--// 
  // Relógio principal: 16Mhz 
  // Relógio de saída: Fixo de 20kHz (é possivel variar) 
  // Modo:CTC com valor máximo no registo ICR3 
  // Saída OCR3A: ON 
  // Saída OCR3B: ON 
  // Saída OCR3C: ON 
  // Interrupção de Overflow do temporizador 3: Desligada 
  // Interrupção pela captura de uma transição na entrada:Desligada  
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo A: ligada 
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo B: ligada 
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo C: ligada 
  // Consultando as tabelas concluimos que o divisor de relógio é 1 e que o modo é o modo 14 
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      TCCR3A=(0<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (0<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (0<<COM3C1) | (0<<COM3C0) | (1<<WGM31) 
| (0<<WGM30); 
      TCCR3B=(0<<ICNC3) | (0<<ICES3) | (1<<WGM33) | (0<<WGM32) | (0<<CS32) | (0<<CS31) | (1<<CS30); 
     
    ///calculado pela formula do datasheet  
     
    ICR3=400; 
    OCR3A=200;//Valor inicial 2,5 volts para cada fase 
    OCR3B=200; 
    OCR3C=200; 
   
  //-------------------------------------------------------Timer4 – conta rotações-----------------------------------------------------------------------// 
   
  // Relógio principal: 16Mhz  
  //divisor: 64 
  // Relógio de saída: Váriavel com a frequencia de rotação (de 3.81hz a 125 khz) 
  // Modo:Contador com captura de transição 
  // Interrupção de Overflow do temporizador 4: desligada 
  // Interrupção pela captura de uma transição na entrada: Ligada  
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo A: desligada 
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo B: desligada 
  // Interrupção pelo valor igual ao do registo C: desligada 
  // Consultando as tabelas concluimos que o divisor de relógio é 64 e que o modo é o modo 12 
    
     // TCCR4A=(0<<COM4A1) | (0<<COM4A0) | (0<<COM4B1) | (0<<COM4B0) | (0<<COM4C1) | (0<<COM4C0) | 
(0<<WGM41) | (0<<WGM40); modo e saídas desligadas 
      TCCR4A=0; 
      TCCR4B=(1<<ICNC4) | (1<<ICES4) | (0<<WGM43) | (0<<WGM42) | (0<<CS42) | (1<<CS41) | (1<<CS40); 
      TIMSK4= (1 << ICIE4); //activa a interrupção pela captura 
      ICR4=0; //inicialização do registo de captura a 0 
      sei(); //activa todas as interrupções 
  } // fim do setup  
   
  float  controlo_escalar(unsigned int v){ 
  // neste controlo, a frequência abaixo dos 50 hz define um perfil de rampa em relação a tensão e acima disso é constante 
  /* 
   V|    __________ 
    |   / 
    |  / 
    | / 
    |/_____________F  
  */ 
     if (v<=2220) { // frequencia >= 50 Hz 
      am = 1; // amplitude maxima zona de tensão máxima do controlo escalar  
       for (i=0; i<144; i++) 
        na[i] = 200 + sine[i]; //copia directamente os valores para um novo vector 
                     } 
     else { 
      ai = v; 
      am = 2220 / ai; //controlo escalar perfil de 1v/1hz 
        for (i = 0; i < 144; i++) 
         na[i] = 200 + (sine[i] * am); //Multiplica cada indice da tabela pela amplitude calculada do seno e envia para outra tabela 
pela mesma ordem depois do calculo         
          } 
    return v ; 
      } 
   
  int media(){ 
      
    for(i=0;i<16;i++)//faz a média dos valores do potenciómetro 
      med+=analogRead(0); //Guarda o valor da tensão amostrada no registo med 
    med=(med>>4); //divide por 16 
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    delay(10); 
    m= map(med, 0, 1091, -1500, 1500);//1091 
    return m; //retoma o valor calculado 
    }  
   
  void ecra_principal() 
  {int vm=0; 
    //Janela principal de menu 
     vm=(6/p)*abs(m); //velocidade de sincronismo para apresentar no ecra ond vm=(60/p)*f 
     lcd.setCursor(0, 0); 
     lcd.print("Am="); 
     lcd.print(am*100,0); 
     lcd.print("%   "); 
     lcd.setCursor(11, 0); 
       if(r) 
         lcd.print("R"); 
       else 
         lcd.print("L"); 
      
     lcd.setCursor(0, 1); 
     lcd.print("n="); 
      long int soma=0;    
          for(i=0;i<64;i++)//faz a média dos valores do periodo de leitura 
          soma+=Per+10; //somatorio de varias velocidades  
          //soma=soma/64; //divide por 64    
      tmp=soma;//64/64=1 divido por 64 para fazer a media e multiplico por 64 para ter a frequencia. anulam se apenas 
preciso do valor 
      float vs=((16000000/(tmp)));  
      
     lcd.print(vs*60); 
     lcd.print("   "); 
     lcd.setCursor(11, 1); 
     lcd.print("f="); 
     lcd.print(abs(m)/10); 
     lcd.print("  "); 
     if(h){ 
      lcd.setCursor(12, 0); 
      lcd.print("RUN ");   } 
     else{ 
      lcd.setCursor(12, 0); 
      lcd.print("STOP"); } 
    } 
  ISR(TIMER1_COMPA_vect)  { //--------------------------------------------Rotina de interrupção da mostragem -----------------------------
------// 
   if(r){// o motor roda para a direita, faz a sequencia de fases ABC 
      OCR3A = na[a]; // em cada registo o valor calculado é actualizado nas saidas  
      OCR3B = na[b]; 
      OCR3C = na[c]; 
    } 
     
   else{// o motor roda para a esquerda, faz a sequencia de fases ACB  
    OCR3A = na[a]; // em cada registo o valor calculado é actualizado nas saidas  
    OCR3C = na[b]; 
    OCR3B = na[c]; 
  } 
   
    a++; // Passa ao próximo indice da tabela em cada fase 
    b++; 
    c++; 
   
    if (a >= 144) {  
      a = 0;  //  renicia indice de leitura da tabela 
      b = 48; 
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      c = 96; 
    } 
    else if (b >= 144) { 
      b = 0; 
      c = 48; 
      a = 96; 
    } 
    else if (c >= 144) { 
      c = 0; 
      a = 48; 
      b = 96;   
    } 
  } 
  ISR(TIMER4_CAPT_vect){ //interrupção do temporizador  
        //digitalWrite(38,!digitalRead(38)); 
        Per = ICR4;// guarda o valor da medição 
        TCNT4 = 0;  //reset do contador  
  } 
  /*ISR(TIMER4_OVF_vect){ 
      digitalWrite(34,!digitalRead(34)); 
    } 
  */ 
  void loop() {//---------------------------------------------código em loop-------------------------------------// 
  // controlo escalar  
  m=media(); //chama a função para alterar o valor do potênciómetro para ser utilizado na decisão 
    
  if((m/10)!=0){//se o m que é a frequencia for diferente de 0 
  OCR1A = controlo_escalar(n); // mudar a frequência  do timer 1 e implementa o controlo escalar na amplitude 
  } 
  else{// para a frequencia =0; 
    for (i=0; i<144; i++) // para a frequencia =0; 
        na[i] = 200;//o ciclo de trabalho = 50 %  }  
   if(m>0){ 
    r=false; //gira para a esquerda    
   n = 1110000 / abs(m); //555*200 } 
   if(m<0){//gira para a direita  
    r=true; 
    n = 1110000 /abs(m); //555*200      
         } 
  if(it==false)     
  ecra_principal(); 
  else 
  ecra_inicial(); 
   if(digitalRead(53) == LOW) { //botao para ligar a saída   
        TCCR3A=(1<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (1<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (1<<COM3C1) | (0<<COM3C0) ;// liga as 
saidas de PWM 
       h=true; 
       ecra_funcionamento();   
       digitalWrite(22, HIGH); //arranca 
          for(n=222000;n>(1110000/abs(m));n=n-100){ 
             OCR1A = controlo_escalar(n); 
             delay(50); 
          }     
          lcd.clear(); 
    } 
     
  if(digitalRead(52) == LOW) { //botao  para desligar a saída 
    digitalWrite(22, LOW); //para   
       TCCR3A=(0<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (0<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (0<<COM3C1) | (0<<COM3C0) ; 
      h=false; 
      ecra_parado(); 
                              } 
  } 
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  //------------------------------------menus----------------------------------------------------------------------// 
  void ecra_setup(){ 
     
        lcd.init();                     // Inicializa o lcd para começar a receber os dados do i2c 
        lcd.backlight();                // liga a luz  do lcd 
        lcd.print("IST/IT inversor");   // apresenta o texto  dentro da função no ecrã cada lcd.print faz essa tarefa 
        lcd.setCursor(0, 1);            // aponta para uma posição no ecrã para começar a escrever 
        lcd.print("   MEE 2016     ");  //apresenta texto 
        delay(1000); 
    } 
        
  void ecra_inicial() 
  {     lcd.clear(); 
       
        lcd.print("Pares de polos?");   //  
          while(p==0) 
          { 
               if(!digitalRead(41)) 
                  p=1; 
               if(!digitalRead(42)) 
                  p=2; 
               if(!digitalRead(43)) 
                  p=3; 
               if(!digitalRead(44)) 
                  p=4; 
          } 
          lcd.clear(); 
          it=false; 
         
    } 
  void ecra_parado() 
  { 
      lcd.clear(); 
        
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print("Paragem"); 
      delay(250);  
       
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print("                "); 
      delay(250); 
       
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print("Paragem"); 
      delay(250); 
      lcd.clear(); 
  
  } 
  void ecra_funcionamento() 
  { 
       lcd.clear(); 
        
       lcd.setCursor(0, 0); 
       lcd.print("Em Funcionamento"); 
       delay(250); 
        
       lcd.setCursor(0, 0); 
       lcd.print("                "); 
       delay(250); 
       
       lcd.setCursor(0, 0); 
       lcd.print("Arranque suave");    
       } 
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Anexo III – Máscaras utilizadas no fabrico da PCB 
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Anexo IV – Fluxograma de operações 
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Anexo V – Esquema interno do módulo inversor 
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Anexo VI – Tabelas com os valores dos ensaios na rede   
 

Ensaios na rede (50Hz) 

Peso (N) Distância Uab Iab fi(Iab) Frot Rpm s Pin Pmec η T binário 

4 0 24,29 2,296 80,9 24,9 1494 0,004 26,461 0 0 0 

4 0 24,304 2,297 81,1 24,9 1494 0,004 25,911 0 0 0 

4 2,5 24,135 2,301 75,8 24,76 1485,6 0,0096 40,869 15,554 0,3806 0,1 

4 2,5 24,129 2,3 75,2 24,76 1485,6 0,0096 42,529 15,554 0,3657 0,1 

4 2,5 24,126 2,301 75,4 24,76 1485,6 0,0096 41,98 15,554 0,3705 0,1 

4 5 25,648 2,544 66,8 24,6 1476 0,016 77,112 30,907 0,4008 0,2 

4 5 25,654 2,543 67 24,59 1475,4 0,0164 76,472 30,895 0,404 0,2 

4 5 25,65 2,545 67,5 24,6 1476 0,016 74,944 30,907 0,4124 0,2 

4 7,5 25,476 2,598 62,8 24,41 1464,6 0,0236 90,761 46,003 0,5069 0,2999 

4 7,5 25,476 2,598 62,8 24,41 1464,6 0,0236 90,761 46,003 0,5069 0,2999 

4 7,5 25,476 2,598 62,8 24,41 1464,6 0,0236 90,761 46,003 0,5069 0,2999 

4 10 25,284 2,694 57,9 24,2 1452 0,032 108,59 60,81 0,56 0,3999 

4 10 25,334 2,696 57,6 24,22 1453,2 0,0312 109,79 60,86 0,5543 0,3999 

4 10 25,341 2,703 57,5 24,22 1453,2 0,0312 110,41 60,86 0,5512 0,3999 

4 12,5 25,137 2,817 53,6 24,02 1441,2 0,0392 126,06 75,447 0,5985 0,4999 

4 12,5 25,15 2,814 53,9 24,03 1441,8 0,0388 125,1 75,478 0,6034 0,4999 

4 12,5 25,2 2,817 54,8 24,03 1441,8 0,0388 122,76 75,478 0,6148 0,4999 

4 17,5 24,918 3 50,4 23,76 1425,6 0,0496 142,95 104,48 0,7309 0,6999 

4 17,5 24,927 2,993 50,9 23,77 1426,2 0,0492 141,16 104,53 0,7405 0,6999 

4 17,5 24,937 2,991 50,7 23,78 1426,8 0,0488 141,73 104,57 0,7378 0,6999 

4 20 24,67 3,185 47,6 23,5 1410 0,06 158,95 118,1 0,743 0,7998 

4 20 24,704 3,184 47,8 23,5 1410 0,06 158,51 118,1 0,7451 0,7998 

4 20 24,713 3,18 48,3 23,52 1411,2 0,0592 156,84 118,2 0,7537 0,7998 

4 22,5 24,402 3,511 44,8 23,09 1385,46 0,0764 182,38 130,55 0,7158 0,8998 

4 22,5 24,388 3,508 44,8 23,08 1385,04 0,0766 182,12 130,51 0,7166 0,8998 

4 25 25,225 4,545 36,4 21,92 1315,08 0,1233 276,84 137,69 0,4974 0,9998 

4 25 25,224 4,511 36,3 21,92 1315,08 0,1233 275,11 137,69 0,5005 0,9998 
 


