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RESUMO 

 

 

Ao longo da história máquinas rotativas tem sido utilizadas nos mais diversos setores da 

atividade humana. Desde o século passado as máquinas elétricas tem desempenhado um 

papel preponderante nesse contexto, os motores elétricos, especialmente, são utilizados no 

acionamento de diferentes tipos de máquinas que exibem comportamentos variados no que 

diz respeito ao torque de carga que impõem. A ampla utilização dos motores elétricos, com 

destaque para o motor de indução trifásico, tem motivado a realização de inúmeros estudos 

acerca do seu desempenho, controle e eficiência, entre outros aspectos.  Uma vez que essa 

máquina é utilizada no acionamento de diferentes tipos de carga, o desenvolvimento de uma 

plataforma que os emulasse permitiria a realização de testes abrangentes sem a necessida-

de de alterar a disposição física da estrutura de ensaios. Um gerador de corrente contínua é 

uma das opções mais utilizadas para a implementação de um sistema de emulação de per-

fis de carga devido ao seu funcionamento simplificado e a facilidade com que pode ser con-

trolado. Do ponto de vista de um processo de emulação dinâmica, uma estratégia que se 

vale do controle da corrente de armadura do gerador de corrente contínua mostra-se bas-

tante promissora para realizar tal tarefa. Foram realizadas diversas análises que demonstra-

ram a eficácia do método, embora a colocação em prática do mesmo envolva desafios não 

triviais. Também foram desenvolvidos projetos de instrumentação e controle que visaram a 

ampliação da estrutura experimental do Laboratório de Qualidade da Energia Elétrica com 

vistas à implementação futura do sistema proposto. 

 

Palavras Chave: gerador de corrente contínua, corrente de armadura, emulação, torques de 

carga. 
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ABSTRACT 
 

Throughout the history rotating machines have been widely used in human activity. Since the 

beginning of the last century, electric machines have been played a leading hole in this con-

text, especially three-phase induction machines, which are used to drive a large variety of 

machines that exhibit different behavior related to its load torque characteristics. The widely 

utilization of induction motors has motivated a great number of studies about its perfor-

mance, control, efficiency, and others. Since this machine is used to drive different kind of 

loads, the development of a platform that emulates those different load behaviors would en-

able the realization of comprehensive tests without changing the physical layout of the exper-

imental structure. A direct current generator is one of the most used options to develop a 

load emulator platform because of its simplicity and the ease with it can be controlled. Con-

sidering a dynamic load emulation process, the control of the armature current of the direct 

current generator seems to be a quite promising strategy to achieve this goal. The various 

performed analysis demonstrated the effectiveness of the method, although the implementa-

tion of such strategy in the real-world involves non-trivial challenges. Instrumentation and 

control projects that were aimed at expanding the experimental structure of the Power Quali-

ty Laboratory were also developed in view of the future implementation of the proposed sys-

tem. 

 

Keywords: direct current generator; armature current; emulation; load torque; 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

Máquinas que se valem do movimento rotativo têm sido empregadas há séculos pela huma-

nidade e seu desenvolvimento e aperfeiçoamento determinaram mudanças significativas 

para as sociedades que as dominavam. Na história recente, começando pelas máquinas a 

vapor do século XVIII e passando pelas máquinas elétricas e de combustão interna do sécu-

lo XIX, esses dispositivos têm sido precursores de revoluções na indústria e tecnologia. 

Particularmente as máquinas elétricas, às quais esse trabalho dá especial ênfase, têm sido 

largamente empregadas desde fins do século XIX até os dias de hoje a partir do momento 

que se desenvolveu – cada país ao seu tempo – uma infraestrutura em larga escala de ge-

ração e distribuição de energia elétrica. Isso se deve em grande parte ao rendimento eleva-

do dessas máquinas, quando comparadas às térmicas, por exemplo, à facilidade com que 

podem ser controladas e alimentadas, ao seu baixo ruído e a não geração de poluentes, 

entre outros fatores. 

Considerando-se o ambiente industrial, que em 2013 respondeu por 32,7% do consumo de 

eletricidade no Brasil [1], os motores elétricos em especial, são utilizados no acionamento de 

diferentes tipos de cargas, como esteiras, ventiladores, bombas, elevadores, etc. Tais car-

gas se comportam de diversos modos, podendo ser descritas em termos da relação torque1 

versus velocidade2 que exibem. 

Dada a importância dos motores elétricos e levando-se em conta a diversidade de aplica-

ções que os exploram, a realização de estudos e análises dessas máquinas sob diversas 

condições de carga se mostra de grande relevância, seja no contexto acadêmico seja no 

industrial, incluindo-se, no último caso, tanto fabricantes quanto usuários finais. Dentre as 

várias possibilidades, poder-se-ia citar estudos sobre o desempenho de motores, o seu im-

pacto sobre a rede elétrica, o desenvolvimento e teste de técnicas de controle e acionamen-

to, entre outras aplicações que exigiriam a submissão do motor ao acionamento de diversas 

cargas, tal como ocorreria na prática.  

Entretanto, a montagem e o acoplamento de motores a diferentes máquinas rotativas – que 

exige o alinhamento correto de eixos, o ajuste de correias, bem como a disponibilidade de 

diferentes máquinas – são processos caros e trabalhosos, tornando esses estudos inviáveis 

ou de alcance limitado. Entre os diversos testes realizados, pode-se citar os que utilizam 

freios de Foucault ou outras cargas mecânicas cujo torque de carga é ajustado pelo opera-

                                                 
1
 Torque, do latim torquere, torcer. As palavras binário e momento também são sinônimas de torque, embora seu 

uso seja mais comum em Física e Estática. Na Engenharia Elétrica no Brasil, no contexto das máquinas elétri-
cas, a palavra conjugado também é bastante utilizada para designar a mesma grandeza. 
2 Nesse trabalho, a não ser em menção contrária, a palavra velocidade deverá ser entendida como velocidade 

angular. 
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dor em um dado valor de referência. Tais procedimentos normalmente abarcam um número 

reduzido de condições de carga, quando não um único, além disso, eles não são capazes 

de reproduzir as características dinâmicas dos perfis de torque aplicados aos motores. A 

possibilidade da abrangência de um grande número de tipos de carga de forma rápida e 

mais barata enriqueceria tais trabalhos, viabilizando ainda, a realização de muitos outros. 

Ainda, especialmente do ponto de vista de fabricantes de motores e seus clientes, haveria a 

possibilidade de se realizar uma série de testes com essas máquinas de maneira rápida e 

pouco dispendiosa, antes de empregá-las em campo. 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Neste trabalho propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma que permita a submissão 

de motores elétricos a diferentes condições de carga de forma simples e barata. Embora 

não haja restrições quanto ao tipo de motor sob estudo, deverá ser utilizado um motor de 

indução trifásico (MIT) no acionamento, sobretudo devido à sua ampla utilização no ambien-

te industrial [2]. O papel da carga será desempenhado por um gerador de corrente contínua 

(GCC) que através do controle de sua corrente de armadura emulará diferentes tipos de 

cargas rotativas no que tange à relação torque versus velocidade. O sistema também deve-

rá ser capaz de reproduzir o comportamento dinâmico da carga dentro de certa faixa de erro 

especificada. 

Será proposta uma arquitetura geral para a implementação final da plataforma, incluindo os 

elementos de instrumentação e controle. Para este último, será analisado e apresentado um 

projeto – incluindo um protótipo simples – de sistema de controle de corrente que tem como 

componente principal transistores de potência do tipo efeito de campo (MOSFET, do termo 

em inglês metal-oxide-semiconductor field-effect transistor). 

A plataforma deverá assim ser constituída de uma bancada MIT-GCC, que incluirá elemen-

tos de instrumentação, aquisição de dados e controle. Como parte dos objetivos propostos, 

inclui-se a ampliação da bancada experimental já presente em laboratório por meio do proje-

to e confecção de placas de circuito impresso (PCB, do inglês printed circuit board), de mo-

do a facilitar o desenvolvimento futuro da plataforma de emulação de cargas. Serão realiza-

das ainda, simulações computacionais visando a modelagem e validação do sistema, algo 

essencial antes de qualquer desenvolvimento prático. As etapas gerais realizadas podem 

ser sumarizadas do seguinte modo: 

 Implementação da parte de instrumentação por meio da confecção de PCBs. 

 Proposta do sistema de controle da corrente, incluindo a apresentação de um protó-

tipo. 

 Integração dos diversos elementos desenvolvidos com a bancada MIT-GCC. 
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 Modelagem do sistema e realização de simulações computacionais. 

 Realização de ensaios experimentais para teste das PCBs criadas. 

 
O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Qualidade da Energia Elétrica (LQEE) da 

Universidade de Brasília, que já conta com alguns dos principais elementos necessários à 

implementação futura da plataforma. 

1.3 ESTADO DA ARTE 

Nos últimos anos têm sido publicados diversos trabalhos que tratam do problema da emula-

ção de cargas rotativas. Várias metodologias são empregadas e dão ênfase em aplicações 

diversas, mas em geral, o objetivo é sempre o de reproduzir o comportamento de máquinas 

acopladas a motores no que tange à relação torque-velocidade que exibem. Também exis-

tem diversos trabalhos que utilizam uma estrutura de emulação de cargas para outros fins 

específicos, demonstrando a utilidade e versatilidade de tal sistema. Com efeito, as aplica-

ções possíveis são numerosas e os trabalhos descritos a seguir atestam-no. 

Em [3] também é utilizada uma bancada MIT-GCC como base para a geração de perfis de 

carga industriais, porém, valendo-se do controle PWM (do termo em inglês pulse width mo-

dulation) da tensão de campo do gerador. Foram realizadas simulações computacionais 

com o objetivo de emular alguns perfis de carga específicos – descritos em detalhes no Ca-

pítulo 3 desse trabalho – onde foi avaliada a utilização da tensão de campo como variável a 

ser controlada por meio de um controle linear da mesma. As últimas simulações analisaram 

a técnica de controle PWM da tensão de campo valendo-se de um IGBT como elemento de 

chaveamento. Foram obtidos bons resultados, todavia, o modelo do GCC controlado pela 

tensão de campo é não linear, fato que foi posto de lado pela adoção de aproximações; ain-

da, o modelo do MIT não foi considerado quando da modelagem do sistema. 

Em [4], visando aplicações de natureza didática, uma bancada MIT-GCC também é utilizada 

como base para a emulação de cargas quadráticas e lineares. O controle é feito sobre a 

corrente de campo do gerador por meio da fonte de corrente controlável SIMOREG 

E300/22. Do mesmo modo que em [3], foram feitas algumas aproximações para que o com-

portamento não linear do GCC pudesse ser desprezado quando da modelagem. Nos expe-

rimentos realizados em laboratório foi utilizado um inversor de frequência para que o pro-

cesso de partida do conjunto fosse lento o suficiente para que essas aproximações fossem 

válidas. Embora as medidas de algumas grandezas tenham sido feitas de modo indireto, a 

proposta executada experimentalmente em laboratório apresentou bons resultados. 

Em [5] uma plataforma de emulação de cargas baseada numa bancada MIT-GCC é utilizada 

para emular o consumo de energia de uma unidade consumidora numa rede de distribuição. 

Em tal plataforma também é empregado o controle PWM da tensão de campo do gerador 
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para realizar a emulação, porém, como o objetivo do sistema era diferente, não foram apre-

sentados maiores detalhes. Apesar de não ter como objetivo a emulação de perfis de tor-

que, esse trabalho ilustra a versatilidade de uma plataforma de emulação de cargas. 

Em [6] é sugerida uma técnica de estimação do torque de carga aplicado a motores basea-

da em redes neurais artificiais visando, entre outras coisas, a identificação do tipo de perfil 

de torque de carga aplicado em função da velocidade. Esses perfis são aqueles tradicional-

mente utilizados na classificação de cargas industriais, modeladas por funções matemáticas 

simples (ver Capítulo 3). Os resultados foram obtidos mediante simulações computacionais; 

a disponibilidade de uma plataforma de emulação de cargas permitiria a validação experi-

mental de tal proposta. 

Os resultados obtidos em trabalhos como [3] e [4] serviram de fundamento para a escolha 

feita de um conjunto MIT-GCC como base para a emulação de cargas. Contudo, em ne-

nhum deles o problema da emulação dinâmica foi discutido e desse ponto de vista as apro-

ximações e técnicas utilizadas talvez não se mostrem válidas ou tão eficazes. Ainda, um 

sistema de emulação de cargas que não tenha como objetivo reproduzir o comportamento 

geral de uma máquina rotativa, incluindo seus aspectos dinâmicos, tem pouca utilidade para 

fins de pesquisa, porquanto poderia ser substituído pelos sistemas já existentes (freio de 

Foucault, sistemas com ajuste manual de um torque de referência, etc.). Nesses últimos, as 

condições de carga pré-estabelecidas devem ser atingidas em regime permanente apenas. 

Essas questões serão mais amplamente discutidas no Capítulo 3. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Uma vez apresentados a motivação para o trabalho, os objetivos propostos e os trabalhos 

que constituem o estado da arte no tema abordado, descreve-se a seguir o modo como o 

restante do texto está organizado. 

No Capítulo 2 são apresentadas de modo sucinto, porém com a profundidade exigida para a 

compreensão do texto, as bases teóricas que servirão de alicerce ao desenvolvimento do 

trabalho. 

No Capítulo 3 serão descritos a metodologia e os procedimentos executados para o alcance 

dos objetivos estabelecidos, incluindo as informações de ordem técnica que possibilitariam a 

reprodução dos experimentos por outros pesquisadores. 

No Capítulo 4 são expostos os resultados alcançados após a execução das etapas descritas 

no Capítulo 3, compreendendo tanto os resultados obtidos diretamente mediante a prática 

experimental e de simulações quanto os oriundos de análises feitas sobre os mesmos. 
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No Capítulo 5, o último do texto, são apresentadas as conclusões finais alcançadas após a 

finalização de todas as etapas previstas. Também serão definidos os passos seguintes a 

serem dados com o fim de implementar a plataforma experimental em laboratório. Por fim, 

serão propostas novas linhas de pesquisa que poderão explorar a versatilidade da estrutura 

laboratorial e valer-se deste trabalho como ponto de partida para seu desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Neste capítulo são apresentados de modo sucinto os fundamentos teóricos utilizados no 

desenvolvimento do trabalho e necessários a uma compreensão clara do mesmo. Os com-

ponentes constituintes da plataforma para emulação de cargas dividem-se basicamente em 

três grupos: máquinas elétricas, instrumentação e controle; assim, a exposição que se se-

gue divide-se entre esses três tópicos, sendo enfatizados o princípio de funcionamento e os 

modos de operação dos diversos dispositivos empregados, não se adentrando em elemen-

tos muito específicos das áreas envolvidas, tampouco na Física por trás dos fenômenos. 

2.1 MÁQUINAS ELÉTRICAS 

As máquinas elétricas podem ser definidas genericamente como dispositivos que convertem 

energia mecânica cinética em energia elétrica, ou vice-versa. Tal processo de conversão de 

energia, ora denominado eletromecânico, em geral é reversível, dependendo apenas do 

modo de operação da máquina e da origem da fonte de energia que a alimenta, se mecâni-

ca ou elétrica. 

As máquinas que convertem energia elétrica em mecânica são convencionalmente chama-

das de motores enquanto as que convertem energia mecânica em elétrica são chamadas de 

geradores, embora, devido à mencionada reversibilidade, um gerador possa atuar como 

motor e este como um gerador. 

Na exposição que se segue serão introduzidos alguns elementos básicos gerais do proces-

so de conversão eletromecânica de energia, seguindo-se uma discussão do princípio de 

funcionamento do MIT e do GCC, porém, com enfoque neste último, considerando-se que 

ele é a base da plataforma de emulação de cargas. 

2.1.1 Elementos Gerais de Conversão Eletromecânica de Energia 

O fenômeno de conversão de energia elétrica em mecânica foi descoberto a partir dos estu-

dos de vários cientistas, mas especialmente de André-Marie Ampère (1775-1836), que ob-

servou experimentalmente que dois fios conduzindo correntes elétricas poderiam produzir 

forças um sobre o outro sem o intermédio de qualquer meio. A Figura 2.1 mostra um fio (a) 

muito longo conduzindo uma corrente    e disposto paralelamente a um condutor retilíneo 

elementar (b) de comprimento   , localizado a uma distância   e que por sua vez conduz 

uma corrente   . Sendo    muito pequeno, pode-se definir um vetor3    cuja direção é a 

mesma do condutor (b) e cujo sentido é o mesmo de   . Nessas condições, observa-se ex-

                                                 
3
 Nesse trabalho vetores e matrizes são representados em negrito, ao passo que grandezas escalares, incluindo 

o módulo de vetores, são representados na formatação normal. 
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perimentalmente que uma força    atua sobre (a) e uma força   , de mesmo módulo e dire-

ção, porém sentido inverso, age sobre o condutor (b). O módulo   de    e    é dado pela 

Eq. 1. 

 

 

Figura 2.1. Interação magnética entre fios conduzindo correntes. 

 

  
   
    

                                                                                                                                                                 

Onde  é uma constante característica do meio onde se encontram os condutores denomi-

nada permeabilidade magnética do meio. 

As direções das forças    e    podem variar dependendo do modo como os condutores 

estão dispostos relativamente um ao outro. A análise dessa dependência e da Eq. 1 permite 

definir o importante conceito de vetor campo magnético  , cujo módulo B, no caso em ques-

tão, é dado pela Eq. 2. 

  
   
    

                                                                                                                                                                  2  

O conceito de campo foi primeiramente proposto por Michael Faraday (1791-1867) como um 

meio de compreender o modo pelo qual fios transportando correntes – ou mesmo ímãs – 

podiam atuar uns sobre os outros à distância. A Equação 2 permite separar o papel desem-

penhado pelos condutores (a) e (b) no fenômeno de interação mútua, para isso, basta rees-

crever a Eq. 1, desta vez na forma vetorial, como indicado na Eq. 3. 

                                                                                                                                                                    

A interpretação das Equações 2 e 3 é simples e elegante. A Equação 2 diz que o condutor 

(a), por ser percorrido por uma corrente   , produz um campo magnético em torno de si, cuja 

magnitude a uma distância   tomada perpendicularmente à sua direção é dada pela razão à 

direita na Eq. 2. A Equação 3, por sua vez, diz que o condutor (b) conduzindo uma corrente 
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   e ao qual está associado o vetor elementar   , estando imerso num campo B, sofre a 

ação de uma força dada pelo produto vetorial à direita na Eq. 3.  

Tal interpretação conduz ao entendimento de que os fios não interagem diretamente entre 

si, mas antes tendo o campo magnético como intermediário. Essa conclusão é de grande 

utilidade porquanto permite analisar o modo pelo qual fios de formatos variados e dispostos 

de diversas maneiras, ao conduzirem correntes elétricas interagem entre si; também é de 

grande importância conceitual ao estabelecer um veículo que intermedeia a ação à distân-

cia, facilitando a compreensão que veio posteriormente, de que essa ação não se manifesta 

instantaneamente, mas é limitada pela velocidade da luz. 

A definição de campo magnético dada pela Eq. 2 é limitada ao exemplo dado do fio longo e 

retilíneo mostrado na Fig. 2.1, a sua generalização corresponde à lei de Ampère cuja formu-

lação na forma diferencial é expressa de maneira compacta através do operador rotacional 

(  ), resultando na Eq. 4. 

                                                                                                                                                                        

A Equação 4, onde j é o vetor densidade de corrente, é valida apenas para j constante, isto 

é, para correntes contínuas (CC). Para se estendê-la a todos os casos é preciso adicionar 

um termo ali omitido4, o que resultaria numa das quatro equações de Maxwell (1831-1879) 

do Eletromagnetismo. A Equação 3 também pode ser generalizada para um condutor de 

comprimento C e de forma arbitrária, como exibido na Eq. 5. 

     ∫                                                                                                                                                       5 
 

 

 

Sabendo-se que uma corrente elétrica pode produzir campos magnéticos, naturalmente sur-

ge a questão de se o inverso é possível, isto é, se campos magnéticos podem gerar corren-

tes elétricas. As tentativas de responder a essa pergunta levaram Faraday a uma das mais 

importantes descobertas da ciência: o fenômeno da indução eletromagnética5 que possibilita 

a conversão de energia mecânica em elétrica. Entretanto, embora correntes constantes pro-

duzam campos magnéticos, estes podem produzir correntes apenas se forem variáveis no 

tempo. 

Campos magnéticos variáveis produzem correntes em circuitos elétricos fechados. De ma-

neira mais exata, eles geram, ou induzem, uma diferença de potencial nos terminais de con-

dutores que enlaçam. A Figura 2.2 mostra uma espira circular em cujos terminais é conecta-

do um voltímetro e sobre a qual é aproximado um ímã. Enquanto este se move uma tensão 

é induzida nos terminais da espira; se ele permanece parado nenhuma tensão é detectada. 

                                                 
4
 A adição desse termo é devida ao próprio Maxwell e mostra que um campo elétrico E variável no tempo produz 

um campo magnético; em módulo:   
 

   
  

  
, onde c é a velocidade da luz no meio. 

5
 O fenômeno da indução eletromagnética também foi descoberto independentemente pelo cientista norte-

americano Joseph Henry (1797 - 1878) em 1831. 
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A magnitude  ( ) da tensão induzida é dada pela equação de Faraday, que de modo simpli-

ficado pode ser expressa como na Eq. 6. 

 ( )  
  ( )

  
                                                                                                                                                              

 

 

Figura 2.2. Ilustração do fenômeno da indução eletromagnética. 

 

Onde   é o fluxo magnético que atravessa a área A da espira, dado por      , assumin-

do-se, nesse exemplo, que o campo B é constante e possui direção perpendicular ao plano 

da espira. No caso geral de um campo  (       ) dado como uma função da posição 

(     ) onde é medido e do tempo t, tomando-se ainda uma superfície   de forma arbitrária, 

tem-se que o fluxo magnético total através de   é definido como a integral de superfície exi-

bida na Eq. 7. 

∫                                                                                                                                                                         
 

 

Onde    é uma função6 que representa o vetor normal unitário à superfície em cada um de 

seus pontos e o operador ( ) representa a operação de produto interno (ou escalar) entre os 

vetores. 

O sinal de  ( ) na Eq. 6 depende da direção do campo magnético produzido pelo ímã e do 

movimento relativo entre ele e a espira, podendo ser analisado pela lei de Lenz (1804-1865), 

que nada mais é do que a expressão do princípio da conservação da energia no fenômeno 

em questão. Tomando novamente como exemplo a espira da Fig. 2.2, ao se aproximar o 

ímã do condutor é induzida uma tensão tal que a corrente produzida gera um campo magné-

tico cujo sentido se opõe ao campo do ímã que a gerou. Essa oposição de campos implica 

em forças opostas que dificultam a aproximação do magneto, assim, é preciso realizar tra-

balho para fazê-lo; a corrente ao circular pelo condutor também realiza trabalho, de tal forma 

que há uma transferência de trabalho, ou conversão de energia, de mecânica em elétrica 

nesse processo. 

                                                 
6
 Essa função é denominada aplicação normal de Gauss. 
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O fenômeno de indução não ocorre apenas pela ação de um campo magnético externo a 

uma espira ou bobina7, mas também pelo campo variável gerado pelo próprio condutor ao 

conduzir uma corrente não constante. Esse fenômeno é denominado autoindução e pode 

ser quantificado pela Eq. 8, que nada mais é que uma aplicação da equação de Faraday. 

 ( )   
  ( )

  
                                                                                                                                                            

A tensão  ( ) na Equação 8 é aquela medida nos terminais da bobina e  ( ) a corrente que 

a percorre; a grandeza L é chamada autoindutância ou simplesmente indutância, sendo uma 

característica própria do condutor associada aos seus aspectos construtivos como, por 

exemplo, no caso do solenoide, do número de espiras, do seu comprimento axial, etc. Um 

dispositivo que exibe o fenômeno da autoindutância é chamado de indutor e a unidade de 

indutância no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o henry (H). 

2.1.2 O Gerador de Corrente Contínua 

As máquinas de corrente contínua (MCC), que podem atuar tanto como motores quanto co-

mo geradores, são altamente versáteis e de fácil controle. Em aplicações em que se exige 

um controle de torque ou velocidade precisos, tais dispositivos são altamente recomenda-

dos, embora com os avanços da eletrônica de potência e o advento dos inversores de fre-

quência, utilizados com as máquinas de corrente alternada (CA), seu uso tenha se restringi-

do bastante nos últimos anos. Além disso, a necessidade de um comutador mecânico para 

garantir a não inversão do sentido da corrente de armadura, coloca as MCC entre as mais 

caras máquinas de conversão eletromecânica de energia [8]. 

A Figura 2.3 mostra uma versão simplificada da estrutura de um GCC dotado de dois polos 

e um único enrolamento a/-a de armadura mostrado num corte transversal, a cruz e o ponto 

no centro da seção do condutor indicam o sentido da corrente, entrando e saindo do papel, 

respectivamente. Também são indicados na figura os anéis que constituem o comutador e 

as escovas ligadas a eles (retângulos pretos) – normalmente feitas de carvão – que transmi-

tem a tensão gerada, disponibilizando-a nos terminais externos do gerador. 

Os gráficos da Figura 2.4 mostram o fluxo magnético através do enrolamento e logo abaixo 

a força eletromotriz8 (FEM) ou tensão    induzida por ângulo de rotação. Tomando-se o pla-

no da espira e assumindo-se um campo   de direção e sentido constantes, seria de se es-

perar, pela Eq. 7, que a forma do fluxo fosse senoidal. Entretanto, devido ao entreferro cons-

tante entre as peças dos polos e a superfície do rotor, além de uma variação brusca do seu 

                                                 
7
 A palavra solenoide também pode ser usada como sinônimo de bobina, designando um condutor constituído de 

muitas espiras enroladas, normalmente em torno de algum material ferromagnético. 
8
 A expressão força eletromotriz tem raízes históricas e normalmente designa a tensão disponibilizada num cir-

cuito por dispositivos que atuam como fontes de energia elétrica. Como não se trata de uma força propriamente 
dita, seu uso será evitado nesse trabalho. 
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tamanho quando da transição de um polo para outro, a forma do fluxo que ocorre na prática 

possui o aspecto mostrado na parte superior da Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.3. Representação em corte de um GCC. (Fonte: [7]) 

 

 

Figura 2.4. Forma do fluxo magnético no GCC e a tensão induzida nos circuito da armadura. 

(Adaptado de [7]) 

 
O gráfico da tensão induzida mostra que apesar de o processo de comutação fornecer uma 

tensão de polaridade constante, sua magnitude está longe de sê-lo. Esse problema é resol-

vido aumentando-se o número de espiras e distribuindo-as ao longo de toda a superfície do 

rotor de modo que as tensões induzidas em cada uma delas se somem e, devido à defasa-

gem no tempo entre elas, constituam uma tensão resultante de valor aproximadamente 

constante. A Figura 2.5 mostra a estrutura expandida – em que o polo sul e a primeira ra-

nhura do polo norte foram replicados para maior clareza – de um GCC de dois polos e com 

oito ranhuras no rotor. A Figura 2.6 mostra o gráfico das tensões induzidas individualmente 

sobre o conjunto das quatro bobinas distribuídas igualmente ao longo da superfície do rotor 
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– com dois lados de bobina por ranhura, tal como exibido na Figura 2.5. A Figura 2.6 tam-

bém mostra a tensão resultante da soma de todas as tensões individuais. 

 

 

Figura 2.5. Estrutura interna expandida de um GCC. (Fonte: [8]) 

 

 

Figura 2.6. Tensões induzidas sobre as bobinas do rotor e a tensão resultante. (Fonte: [8]) 

 
Como mostra a Figura 2.6, a tensão resultante é praticamente constante, exibindo uma pe-

quena ondulação devida ao deslocamento angular entre as ranhuras. Todavia, como numa 

máquina real esse passo angular é bastante pequeno pelo elevado número de ranhuras por 

polo, tal ondulação é normalmente desprezível. 

A representação esquemática do GCC na Figura 2.3 mostra os polos norte (N) e sul (S) do 

estator responsáveis pelo estabelecimento do fluxo magnético sobre os enrolamentos do 

rotor, esse fluxo precisa ser produzido de alguma forma e existem diferentes maneiras de 

fazê-lo. Algumas máquinas de aplicações restritas utilizam ímãs permanentes para produzir 

o fluxo magnético, as técnicas mais comuns, no entanto, empregam outro enrolamento que 

ao conduzir uma corrente CC gera o campo magnético – de acordo com a lei de Ampère – 

necessário ao fenômeno de indução eletromagnética. 

O referido enrolamento de campo, responsável pelo fluxo no entreferro, precisa ser excitado 

com uma fonte CC e mesmo aí podem ser empregados diferentes métodos. Um deles se 

vale de uma fonte CC externa ligada aos terminais de campo, entretanto, tal estratégia é 

mais dispendiosa por exigir a disponibilidade de outra fonte, ademais, pode parecer dispara-

tado que a geração CC exija a existência de uma fonte CC preexistente. Apesar disso, não 

há realmente um despropósito uma vez que a energia elétrica gerada é muito maior que a 

consumida pelo enrolamento de campo e esse método, denominado excitação independen-
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te, também possui suas vantagens, como uma boa regulação de tensão e outras – especi-

almente no que diz respeito a esse trabalho e que serão expostas mais adiante – em com-

paração com os outros modos de excitação. 

Os outros métodos de alimentação do enrolamento de campo e que são também os mais 

utilizados em aplicações práticas, utilizam a própria tensão CC gerada na armadura para 

suprir a corrente de campo, técnicas essas denominadas de autoexcitação. Na mais comum 

delas, os terminais de armadura são diretamente ligados aos de campo, havendo, às vezes, 

o emprego de um reostato ligado em série com a bobina deste último. O GCC que se vale 

desse tipo de ligação em paralelo é denominado gerador em derivação autoexcitado, pois o 

circuito de armadura é ligado em paralelo com o circuito de campo. 

Os GCCs em que são empregados os outros métodos de autoexcitação possuem um enro-

lamento adicional, além dos de campo e armadura, ligado em série com o circuito de arma-

dura. Os tipos de ligação feitas com esse enrolamento são denominadas composta e em 

série. Na ligação composta o enrolamento de campo é excitado como num gerador em deri-

vação, havendo ainda o enrolamento série que tem a função de prover um fluxo magnético 

adicional no entreferro, normalmente aditivo ao fluxo produzido pelo circuito de campo. Há, 

assim, uma compensação à redução decorrente das quedas de tensão nos terminais da 

armadura devido às resistências de carga e do próprio enrolamento. Na ligação em série o 

enrolamento série é o único responsável pela geração do fluxo magnético no entreferro, os 

geradores que utilizam esse tipo de ligação são, porém, usados apenas em aplicações es-

peciais. A Figura 2.7 mostra os diagramas que representam as ligações de geradores com 

excitação independente e em paralelo, esta última com um reostato ligado em série com o 

enrolamento de campo. 

Numa primeira análise as técnicas de autoexcitação parecem violar alguma relação de cau-

sa e efeito, haja vista que a produção do fluxo magnético pelo enrolamento de campo de-

pende da tensão induzida no enrolamento de armadura que, a seu turno, depende da exis-

tência do fluxo magnético gerado pelo circuito de campo. Com efeito, a autoexcitação só 

ocorre se houver algum campo magnético residual devido à magnetização do material fer-

romagnético que constitui as peças do gerador. Assim, quando o gerador autoexcitado é 

acionado, o campo residual induz alguma tensão na armadura, alimentando o enrolamento 

de campo e intensificando o fluxo no entreferro. Essa intensificação, por sua vez, aumenta a 

tensão induzida na armadura e assim por diante, num ciclo com realimentação positiva que 

prossegue até que um aumento adicional na tensão da armadura não produz um aumento 

significativo no fluxo devido à saturação magnética do material. Esse fenômeno é denomi-

nado escorvamento e sua ocorrência depende não só da existência de um campo magnéti-

co residual no entreferro, é preciso que este contribua para o aumento da corrente de cam-

po – e nesse caso, o sentido de rotação do GCC é importante. Além disso, a resistência do 
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enrolamento de campo não deve ser muito elevada, pois do contrário, o aumento na tensão 

de armadura produzirá um aumento correspondente muito pequeno no fluxo magnético. 

 

 

Figura 2.7. Diagramas das ligações independente e em paralelo do GCC. (Fonte: [8]) 

 
A Figura 2.8 facilita o entendimento do processo de escorvamento, nela são mostradas as 

curvas da tensão induzida na armadura e da tensão de campo, ambas em função da corren-

te de campo; para todos os pontos do gráfico a velocidade com que o GCC é acionado é a 

mesma. O processo começa com uma corrente de campo nula e uma tensão inicial devida 

ao fluxo magnético residual (ponto a). A tensão inicial da armadura leva ao surgimento da 

corrente de campo indicada no ponto d; esta por sua vez aumenta a tensão induzida para o 

nível indicado por c, e assim sucessivamente. Lembrando que na autoexcitação ambas as 

tensões são idênticas e determinadas pelo ponto de equilíbrio correspondente à intersecção 

das duas curvas (ponto f), vê-se claramente o modo como o processo de escorvamento 

ocorre e de que maneira ele depende da existência de um fluxo magnético inicial favorável. 

A resistência do enrolamento de campo determina a inclinação da reta no gráfico da Figura 

2.8 e, consequentemente, o ponto de intersecção f, sendo pois importante que ela possua 

um valor suficientemente baixo para que a tensão induzida na armadura alcance o valor 

desejado. 

Após a exposição precedente, resta apresentar os modelos matemáticos que representam o 

comportamento do GCC. As Eqs. 9 a 12 governam o funcionamento do GCC no domínio do 

tempo. 

  ( )      ( ) ( )                                                                                                                                                

 ( )      ( )  ( )                                                                                                                                              0  

  ( )    ( )      ( )    

   ( )

  
                                                                                                                  

  ( )      ( )    

   ( )

  
                                                                                                                               2  
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Figura 2.8. Curva de magnetização do GCC e o fenômeno do escorvamento. (Fonte: [8]) 

 
As variáveis e parâmetros presentes nas Equações 9 a 11 são descritos a seguir: 

  : tensão induzida; 

  : constante característica do enrolamento de armadura; 

 : fluxo magnético total por polo; 

 : velocidade do rotor em radianos por segundo; 

 : torque eletromagnético produzido pela interação corrente-campo magnético 

  : corrente do circuito de armadura; 

  : tensão nos terminais do circuito de armadura; 

  : resistência do enrolamento de armadura; 

  : indutância própria do enrolamento de armadura. 

  : tensão nos terminais do circuito de campo; 

  : corrente do circuito de campo; 

  : resistência do enrolamento de campo; 

  : indutância própria do enrolamento de campo. 

As Equações 9 e 10 definem as relações de conversão eletromecânica de energia e podem 

ser deduzidas por meio de uma análise detalhada da estrutura do GCC e empregando-se as 

equações gerais definidas na subseção anterior. As Equações 11 e 12 decorrem simples-

mente da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões aos circuitos de armadura e de campo. 

É importante ressaltar que nos geradores autoexcitados      , e ainda, tanto nesses ge-

radores quanto naqueles com excitação independente, o fluxo magnético   depende da cor-
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rente de campo   , se o GCC está operando na parte linear da sua curva de magnetização, 

então a Eq. 13 é válida. 

 ( )      ( )                                                                                                                                                          

Na Equação 13,    é uma constante característica do gerador e corresponde à inclinação da 

curva de magnetização (expressa em fluxo versus corrente de campo) na sua região linear. 

Diante disso, pode-se reescrever as Eqs. 9 e 10 de modo a se obter as Eqs. 14 e 15, res-

pectivamente. 

  ( )      ( ) ( )                                                                                                                                                

 ( )      ( )  ( )                                                                                                                                               5  

Onde, obviamente,         . A constante    corresponde à indutância mútua entre o 

enrolamento de campo e o enrolamento de armadura, denominada    . 

Como mostram as equações anteriores, o modelo de um GCC que, de modo geral, é o mo-

delo básico para qualquer MCC, é relativamente simples e pode sê-lo ainda mais, caso o 

fluxo   possa ser tratado como uma constante. Isso é particularmente verdade para as má-

quinas que utilizam ímãs permanentes ou para aquelas com excitação independente9. Esse 

é um aspecto relevante e que será utilizado mais tarde quando da discussão da metodologia 

empregada no desenvolvimento da plataforma de emulação de cargas. 

2.1.3 O Motor de Indução Trifásico 

O MIT é provavelmente o dispositivo de conversão eletromecânica de energia mais utilizado 

em todos os setores da economia [2]. Seu baixo custo de manutenção, alta eficiência e ro-

bustez são algumas das razões para seu uso em larga escala [6]. A Figura 2.9 mostra uma 

representação esquemática dos enrolamentos do estator de um MIT mostrados num corte 

transversal, onde as/-as, bs/-bs e cs/-cs representam cortes transversais das três bobinas 

do estator – uma para cada fase – responsáveis pelo estabelecimento do campo magnético 

no entreferro do motor; e ar/-ar, br/-br e cr/-cr representam os cortes das bobinas de cada 

fase do rotor, onde são induzidas correntes pelo campo magnético produzido no estator. 

 

                                                 
9
 Essa constância é na verdade aproximada, porquanto o campo induzido no enrolamento de armadura pode 

causar distorções no fluxo magnético total presente no entreferro. 
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Figura 2.9. Representação esquemática interna do MIT. (Fonte: [7]) 

 
Como se pode observar na Figura 2.9, os planos das bobinas estão dispostos formando 

ângulos de 120° entre si. A aplicação de tensões trifásicas   ,    e    sobre os terminais dos 

enrolamentos produz um campo magnético de módulo constante, mas de direção e sentido 

variáveis, trata-se de um vetor que gira com velocidade dada pela Eq. 16. 

   
    
 

 
 ̂ 

 
                                                                                                                                                        

Na Equação 16,    é denominada velocidade síncrona e depende apenas da frequência    

da rede, ela também pode ser expressa em termos da frequência angular  ̂      ; a 

grandeza P designa o número de par de polos do motor. O número de par de polos aparece 

com frequência nas equações em que velocidades angulares estão envolvidas, assim, tendo 

por motivação a Eq. 16, a definição de novas grandezas, usualmente definidas como “velo-

cidades angulares elétricas”, resultantes da multiplicação das velocidades originais por P, 

simplifica a notação. Neste trabalho adotar-se-á a convenção de identificar as velocidades 

angulares elétricas com o símbolo do acento circunflexo, de tal forma que  ̂    . A posi-

ção angular   associada a   também é importante na modelagem teórica do MIT, ela está 

indicada na Fig. 2.9 – associada ao rotor – e é definida por 

 ( )   ( )  ∫  ( )                                                                                                                                   
 

 

      

O campo magnético girante, por ser variável no tempo, induz correntes nos enrolamentos do 

rotor que também produzem outro campo magnético girante que interage com o primeiro 

produzindo torque. Entretanto, embora o campo induzido no rotor gire com a mesma veloci-

dade que o campo produzido no estator, ele permanece defasado daquele de um certo ân-

gulo          ; o rotor por outro lado, gira a uma velocidade inferior à    e é esse movi-

mento relativo entre o campo do estator e as bobinas do rotor que permite que a indução 

continue ocorrendo e por conseguinte, levando o MIT a produzir o torque demandado pela 

carga. A velocidade de giro do rotor,   , depende basicamente do torque de carga aplicado 
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ao seu eixo e a partir dela, define-se uma grandeza bastante útil em análises de regime 

permanente, o escorregamento s, definido como na Eq. 18. 

    
  

  
                                                                                                                                                                  

A modelagem do MIT no domínio do tempo a partir de grandezas trifásicas, como as ten-

sões   ,    e   , leva a equações diferenciais não lineares e com coeficientes que são fun-

ções do tempo. Ao se analisar as tensões como fasores, percebe-se que elas estão associ-

adas a um sistema de referência girante “abc” de três eixos defasados entre si de  20°. É 

possível, no entanto, referi-las a outro sistema de referência girando a uma velocidade arbi-

trária. Os sistemas de referência ortogonais denominados “qd0” ou “0dq” são normalmente 

utilizados para fazer essa mudança. A Figura 2.10 mostra o sistema de referência “abc” jun-

tamente com o “qd0”.  

 

 

Figura 2.10. Sistemas de referência “abc” e “qd0”. (Fonte: [9]) 

 
Analisando as variáveis na forma matricial, as mudanças de sistemas consistem apenas na 

aplicação de uma transformação não linear sobre as variáveis originais. Seja T a matriz as-

sociada a essa transformação, então, tem-se que: 

                                                                                                                                                                        

Em que      [        ]
 
designa as variáveis (tensões, correntes, fluxos magnéticos, etc.) 

no sistema “qd0” e      [        ]
  as variáveis no sistema “abc”. As velocidades normal-

mente associadas a esses novos sistemas de referência são a velocidade síncrona e a ve-

locidade igual a zero, o que dá origem aos sistemas síncrono e estacionário, respectivamen-
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te, sendo este último tradicionalmente chamado de sistema “”. Outra velocidade de refe-

rência comumente empregada é a velocidade do rotor10. 

As operações de transformação feitas sobre as grandezas elétricas presentes no modelo 

matemático do MIT, dão origem a outro conjunto de equações diferenciais dotadas apenas 

de coeficientes constantes no tempo, mas que ainda inclui algumas equações não lineares. 

Considerando-se um MIT simétrico ou de fases balanceadas, isto é, cujas fases do estator 

são simétricas entre si, valendo o mesmo para as fases do rotor, são descritas as Eqs. 20 a 

32 que o modelam num sistema “qd0” de velocidade arbitrária. 

           ̂    
    

  
                                                                                                                              20  

           ̂    
    

  
                                                                                                                              2   

          
    

  
                                                                                                                                              22  

             ( ̂   ̂ ) 
 
   

   
  

  
                                                                                             2   

             ( ̂   ̂ )     
     

  
                                                                                                          2   

       
      

     

  
                                                                                                                                          25  

            (       
 )                                                                                                                               2   

            (       
 )                                                                                                                               2   

                                                                                                                                                                       2   

               (       
 )                                                                                                                           2   

               (       
 )                                                                                                                            0  

                                                                                                                                                                          

  
  

 
 (      

        
 )                                                                                                                                   2  

Nas Equações 20 a 32 a variável t foi omitida por conveniência, devendo estar claro que as 

letras em maiúsculo representam parâmetros constantes, enquanto aquelas em minúsculo 

designam funções no tempo. Ainda, o significado de cada termo é descrito a seguir: 

 ̂: velocidade de referência do sistema “qd0”; 

                                                 
10

 A operação que leva as variáveis do sistema “abc” para um sistema com referência no rotor é usualmente 

denominada transformação de Park, em homenagem a Robert H. Park (1902-1994). Se o sistema adotado é o 

estacionário, tem-se a transformação de Clarke (ou “”), em homenagem a Edith Clarke (1883-1959). 
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           : tensões no sistema “qd0” referentes ao estator, daí o subíndice s; 

              : tensões no sistema “qd0” associadas ao rotor – donde o subíndice r – e refe-

ridas ao estator, daí a aspa simples   ‘   em cada variável; 

           : fluxos magnéticos no sistema “qd0” referentes ao estator; 

              : fluxos magnéticos no sistema “qd0” associados ao rotor e referidos ao estator; 

           : correntes no sistema “qd0” referentes ao estator; 

              : correntes no sistema “qd0” associadas ao rotor e referidas ao estator; 

  : resistência dos enrolamentos do estator por fase (idêntica para todas); 

   : resistência dos enrolamentos do rotor por fase (idêntica para todas) e referidas ao esta-

tor; 

    : indutância de dispersão do estator; 

    : indutância de dispersão do rotor referida ao estator; 

 : indutância de magnetização; 

 : torque eletromagnético. 

Como explicado anteriormente e para maior clareza: se  ̂   , tem-se o sistema estacioná-

rio; se  ̂   ̂ , o sistema é o síncrono; se  ̂   ̂  tem-se o sistema com referência no rotor. 

Os modelos obtidos por meio tais operações de transformação normalmente são aqueles 

utilizados em simulações computacionais do comportamento dinâmico do MIT. 

Para análises em regime permanente é empregado um modelo no domínio da frequência 

semelhante ao utilizado no estudo de transformadores e que é compatível com os modelos 

no domínio do tempo para    . A Figura 2.11 mostra o circuito equivalente do MIT para 

análises no domínio da frequência (para regime permanente) com o circuito do rotor referido 

ao estator. Deve-se observar que o circuito representa apenas uma das fases da máquina – 

tanto para o rotor quanto para o estator – consideradas idênticas entre si. 

Na Figura 2.11,  ̃   e  ̃    representam tensões no sistema “abc” e o símbolo  ~  indica que 

as variáveis se encontram no domínio da frequência. Para motores de indução do tipo gaiola 

de esquilo, vale ressaltar que os terminais das fases do rotor estão em curto-circuito, logo, 

 ̃     , valendo o mesmo para as outras fases. 

A dedução da relação torque versus velocidade para esse modelo resulta no gráfico da Fig. 

2.12, onde também são mostradas três regiões distintas de operação do motor: freio, motor 

(a usual) e gerador. É interessante comparar esse gráfico com aquele exibido na Fig. 2.13 

que também mostra a relação entre as mesmas grandezas só que desta vez, obtida por 



 21 

meio de análises no domínio do tempo. Ainda, na Figura 2.13, as simulações foram feitas 

em uma condição de aceleração livre, isto é, sem torque de carga aplicado, tendo sido simu-

lado um motor de 3 hp alimentado com uma tensão trifásica equilibrada de 60 Hz. Apesar 

das diferenças entre os gráficos, especialmente no que diz respeito à oscilação do torque 

para baixas velocidades, as diferenças entre os modelos são pequenas para motores de 

faixas de potência entre 3 hp e 50 hp – desde que se considere o torque médio – sendo sig-

nificativas para motores de potência maior, como apontado em [9]. 

 

 

Figura 2.11: Circuito equivalente do MIT. 

 

 

Figura 2.12. Característica torque versus velocidade obtida do circuito equivalente do MIT. 

(Fonte: [7]) 

 

2.2 INSTRUMENTAÇÃO 

Nesta seção serão descritos os princípios de funcionamento de alguns dos principais dispo-

sitivos utilizados na instrumentação da plataforma de emulação de cargas: o transdutor de 

torque e os transdutores de efeito Hall, de corrente e tensão. Embora outros aparelhos se-
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jam utilizados no que diz respeito à instrumentação da bancada, apenas os dispositivos 

descritos no início serão abordados em detalhes neste capítulo por serem de uso mais es-

pecífico e por terem ocupado um maior espaço neste trabalho, sobretudo devido aos proje-

tos desenvolvidos (ver Capítulo 3, seção 3.2). Os demais instrumentos serão descritos de 

maneira resumida no capítulo seguinte. 

 

 

Figura 2.13. Característica torque versus velocidade obtida de um modelo no domínio do 

tempo do MIT. (Fonte: [9]) 

 

2.2.1 O Transdutor de Torque 

O transdutor11 de torque – que aqui também será chamado de torquímetro girante, ou sim-

plesmente torquímetro – é o instrumento utilizado para medir o torque desenvolvido por má-

quinas rotativas. Existem outros instrumentos utilizados na medição de torque estático ou 

binário, o referido dispositivo, entretanto, apesar de poder ser utilizado em aplicações estáti-

cas, foi especialmente desenvolvido para medições em máquinas girantes. A Figura 2.14 

mostra o transdutor MKDC-10 da empresa brasileira MK Controle e Instrumentação, utiliza-

do no presente trabalho. 

 

                                                 
11

 A palavra sensor também poderia ser usada aqui, porém, entende-se que ela possui um sentido mais geral, 

englobando tanto os transdutores quanto elementos que registram eventos discretos, como os sensores capaci-
tivos. A palavra transdutor é aplicada a dispositivos que traduzem uma grandeza física – como torque, tempera-
tura, força, etc. – em outro tipo de grandeza – como tensão, corrente, etc. – por meio de uma relação conhecida. 
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Figura 2.14. Transdutor de torque MKDC-10. 

 
Um torquímetro típico como o MKDC-10 mede o torque através da medida da deformação 

do seu eixo interno feita utilizando-se extensômetros (strain gauges) que são elementos 

resistivos cuja resistência muda de acordo com a deformação que sofrem. A Figura 2.15 

mostra um cilindro com dois extensômetros (1 e 2) montados em ângulos de      em rela-

ção ao seu eixo, outros dois extensômetros (3 e 4), não mostrados, também são colocados 

em posições similares do outro lado do cilindro. 

 

 

Figura 2.15. Extensômetros no cilindro de um transdutor de torque. (Fonte: [10]) 

 
A Equação 33 estabelece a relação entre a deformação   (expressa em radianos) e a resis-

tência   dos extensômetros. 

    (    )                                                                                                                                                         

Onde    é a resistência da strain gauge na ausência de deformação e G é uma constante 

própria do material que a constitui. Aplicando-se um torque no sentido mostrado, os exten-

sômetros 1 e 3 experimentarão um aumento na resistência, enquanto os extensômetros 2 e 

4 sofrerão uma diminuição, como está expresso pelos sinais positivo e negativo na Eq. 33. A 

lei de Hooke aplicada ao cilindro permite relacionar o torque  aplicado com a deformação   

que ele produz, resultando na Eq. 34: 

                                                                                                                                                                              

Onde   é uma constante característica do cilindro. Portanto, pode-se relacionar o torque 

aplicado ao cilindro com as resistências dos extensômetros.  
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Para se converter o valor de resistência num sinal de tensão, os elementos strain gauges 

normalmente são colocados em pontes resistivas como a ponte de Wheatstone, como mos-

tra a Figura 2.16, onde os extensômetros ocupam os braços da ponte. 

 

 

Figura 2.16. Strain gauges ligados a uma ponte de Wheatstone. (Fonte: [10]) 

 
Por meio do circuito mostrado na Figura 2.16 é possível se obter uma relação linear entre o 

torque e o sinal de tensão produzido. De acordo com o modo como os extensômetros 1, 2, 3 

e 4 estão dispostos na ponte, a tensão de Thévenin ETh do circuito – a mesma lida por um 

medidor de impedância de entrada suficientemente elevada – pode ser facilmente calculada 

e resulta numa relação bastante simples, mostrada na Eq. 35. 

                                                                                                                                                                       5  

A tensão VS é utilizada para alimentar a ponte e pode ser ajustada para aumentar a sensibi-

lidade do transdutor, desde que não se ultrapasse os limites estabelecidos pelo fabricante. 

Retomando a Equação 34 e substituindo   na Eq. 35, chega-se à Eq. 36, que estabelece a 

relação entre o sinal de tensão na saída do transdutor e o torque. 

    
   

 
                                                                                                                                                                  

A magnitude de ETh normalmente é muito pequena, sendo pois necessário amplificar o sinal 

e condicioná-lo de modo a minimizar os efeitos de ruído e outras formas de interferência. 

Também é preciso destacar que a Eq. 36 foi deduzida a partir de uma análise estática do 

transdutor. Esse tipo de dispositivo, dotado de elementos elásticos, geralmente exibe um 

comportamento de segunda ordem para acelerações não nulas, característica que deve ser 

considerada dependendo da aplicação que o utilizará. Entretanto, se esse tipo de transdutor 

for utilizado para fechar a malha de controle de um sistema que possui dinâmica considera-

velmente mais lenta que o dispositivo, seu comportamento dinâmico poderá ser ignorado. 

2.2.2 Transdutores de Efeito Hall de Tensão e Corrente 

Os transdutores de efeito Hall de tensão e corrente são dispositivos utilizados na medição 

de tensões e correntes, tanto CC quanto CA, disponibilizando na saída um sinal de corrente 
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ou tensão – próprio para a aquisição por sistemas DAQ – proporcional à grandeza medida.  

A Figura 2.17 mostra os transdutores de efeito Hall do fabricante LEM utilizados no laborató-

rio. À esquerda é mostrado o transdutor de corrente LAH 25-NP e à direita o de tensão, LV 

25-P. 

 

 

Figura 2.17. Transdutores Hall de corrente e tensão. 

 
O princípio de funcionamento dos transdutores Hall baseia-se no efeito descoberto em 1879 

por Edwin Hall (1855-1938), a Fig. 2.18 facilita o entendimento do fenômeno. 

 

 

Figura 2.18. Ilustração do efeito Hall. 

 
Como mostra a Figura 2.18, quando a corrente IC atravessa um material condutor na pre-

sença do campo magnético  , uma tensão VH é produzida transversalmente no condutor. O 

fenômeno ocorre pela ação da força F descrita na Eq. 3, com a ressalva de que ela atua 

sobre os portadores de carga do material12, em geral, elétrons livres. Assim sendo, o concei-

to de força de Lorentz – definida na Eq. 37 – é preferível para a análise do efeito Hall. 

   (     )                                                                                                                                                     

Na Equação 37, q representa a carga de uma partícula que se move no espaço com veloci-

dade  , sofrendo a ação de um campo elétrico E e de um campo magnético B; o sinal de q 

nessa equação é importante para a definição correta do sentido de F. Voltando à Figura 

2.18, a tensão externa que produz    estabelece um campo elétrico E no interior do condutor 

que compele os elétrons de condução a se moverem por ele e uma vez que possuem velo-

                                                 
12

 Uma força F, que pode ser calculada pela Eq. 5, também atua sobre o material condutor como um todo, no 

entanto, na análise do efeito Hall, sua ação é propositalmente ignorada. 
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cidade não nula, passam a ter sua trajetória alterada pela ação de uma força     , levan-

do-os a se acumularem em uma das laterais da placa condutora. Esse acúmulo de cargas 

negativas de um lado e a ausência delas do outro cria uma diferença de potencial transver-

salmente ao sentido de   . Se a corrente e o campo magnético tem os sentidos indicados na 

figura e os elétrons são os únicos portadores de carga, como no caso dos metais, então, a 

tensão    é dada pela Eq. 38. 

    
   

   
                                                                                                                                                               

Em que   é a espessura da placa,   é a número de portadores de carga por unidade de 

volume e   é a carga elementar, isto é, o módulo da carga do elétron. 

Os transdutores Hall de tensão e corrente utilizados nesse trabalho utilizam uma técnica de 

medição em malha fechada que reduz o efeito de entradas interferentes além de diminuir a 

variação do ganho com a temperatura. A Figura 2.19 esquematiza a técnica de medição 

utilizada por esses dispositivos. 

 

 

Figura 2.19. Técnica de medição em malha fechada utilizada pelos transdutores de efeito 

Hall. 

 

A corrente    é gerada internamente e possui um valor fixo; o campo  , concentrado pelo 

anel ferromagnético, é produzido pela corrente primária    a ser medida. A tensão de Hall    

é então amplificada, gerando um sinal de corrente secundária    aplicado ao enrolamento do 

anel, nele produzindo um fluxo magnético que se opõe aquele gerado por   . Utilizando-se 

um resistor   , pode-se traduzir o sinal de corrente    em um sinal de tensão   , este dire-

tamente proporcional a    desde que    permaneça dentro da faixa de operação do dispositi-

vo. Deve-se ressaltar ainda que não há grandes diferenças entre a estrutura de um transdu-

tor Hall de corrente e um de tensão, apenas que nesse último a tensão de entrada a ser 

medida é convertida num sinal de corrente através de um resistor externo.  

Outra vantagem do arranjo mostrado na Fig. 2.19 é que o transdutor também funciona como 

um transformador de corrente, característica que se torna mais acentuada para sinais de 

frequência elevada, o que aumenta a largura de banda do dispositivo.  
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Por fim, como explicado anteriormente, os transdutores Hall tem grande utilidade por serem 

capazes de medir sinais de qualquer espécie. Correntes alternadas, por exemplo, podem 

ser facilmente medidas por alicates amperímetros que, todavia, não conseguem medir cor-

rentes contínuas, como aquelas fornecidas pelo GCC, além disso, eles produzem um sinal 

próprio para a aquisição por sistemas de aquisição de dados (DAQ, do termo em inglês data 

acquisition).  

2.3 CONTROLE DE CORRENTE UTILIZANDO MOSFETS 

Considerando que no presente trabalho o processo de emulação de perfis de carga se dará 

pelo controle da corrente de armadura do GCC, convém apresentar algumas características 

gerais do MOSFET, especialmente aquelas que levaram à sua escolha para a realização da 

tarefa em detrimento de outras possibilidades. Ainda, será abordado especificamente o 

MOSFET de potência, que possui algumas particularidades que o diferenciam do MOSFET 

comum, incapaz de atender as exigências demandadas pelo controle de um circuito de po-

tência. 

O MOSFET é um tipo de transistor de efeito de campo (FET, field-effect transistor) que tem 

como característica própria a utilização de um óxido de metal (dióxido de silício, SiO2) na 

confecção do eletrodo de um dos seus terminais – a porta ou, em inglês, gate – e daí advém 

o termo que dá origem ao seu nome13. Enquanto transistor, ele permite o controle da corren-

te que circula através de dois desses terminais, no caso, o dreno (drain) e a fonte (source), 

por meio da aplicação de um sinal adequado ao terceiro: a porta. A Figura 2.20 exibe a es-

trutura interna mais comum para um MOSFET de potência, denominada transistor de difu-

são dupla DMOS. 

Como mostra a Figura 2.20, o dispositivo é fabricado num substrato de material n levemente 

dopado14, havendo ainda uma região do mesmo tipo na parte de baixo, mas com uma forte 

dopagem, constituindo o contato do dreno. Por meio de processos de difusão, ainda são 

criadas regiões fortemente dopadas dos tipos p e n para formar o corpo do componente e os 

contatos da fonte, respectivamente. 

Quando é aplicada à porta uma tensão     maior que uma certa tensão de limiar   , um ca-

nal do tipo n e de largura   é induzido no corpo de tipo p, permitindo que haja um fluxo de 

elétrons da fonte para o dreno, o que corresponde a uma corrente     fluindo do dreno para 

a fonte. No modo de saturação, um MOSFET de potência exibe uma relação quadrática 

        tal como um FET comum, todavia, a partir de certo valor de tensão aplicado à por-

                                                 
13

 Existem outros tipos de FETs que não empregam tal óxido em sua constituição, mas que muitas vezes são 

também chamados de MOSFETs. 
14 Os materiais levemente dopados, sejam p ou n, possuem um símbolo (-) superescrito. Aqueles fortemente 

dopados levam o símbolo (+) superescrito. 



 28 

ta, seu comportamento se torna linear devido ao forte campo elétrico no estreito canal de 

largura  , o que leva os elétrons a atingirem uma velocidade limite     . A Equação 39 defi-

ne a referida relação quadrática, enquanto a Eq. 40 define o comportamento linear. 

     (      )
                                                                                                                                                    

    
      

  
 (      )                                                                                                                                      0  

 

 

Figura 2.20. Estrutura interna de um MOSFET de potência-DMOS. (Fonte: [11]) 

 
Nas Equações 39 e 40,   é uma constante característica do dispositivo bem como   , a mo-

bilidade dos elétrons no material, denominada mobilidade de superfície. A Figura 2.21 mos-

tra o gráfico correspondente às Eqs. 39 e 40, também é mostrada uma região de sublimiar – 

tal que        – de característica exponencial. 

 

 

Figura 2.21. Gráficos         para o MOSFET de potência D-MOS. (Fonte: [11]) 

Em se tratando da proposta deste trabalho, as Eqs. 39 e 40 revelam uma importante carac-

terística dos MOSFETS: eles se comportam como fontes de corrente ou resistores controla-

dos, em que o ponto de vista mais adequado depende da topologia do circuito que emprega 

o dispositivo. Destarte, se o método empregado para emular perfis de carga baseia-se no 



 29 

controle da corrente de armadura de um GCC, as Eqs. 39 e 40 revelam um meio pelo qual 

isso poderia ser feito. No próximo capítulo será descrita de modo detalhado a abordagem 

proposta para a consecução deste objetivo.  
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS EXPERI-
MENTAIS 

 Neste capítulo serão descritos a metodologia empregada ao longo do trabalho e os pro-

cedimentos experimentais realizados. No que tange à metodologia, serão apresentados em 

detalhes os elementos constituintes da bancada experimental, incluindo aqueles que consti-

tuirão a plataforma de emulação de cargas, os projetos desenvolvidos e as análises prévias 

necessárias à implementação futura do sistema. Os procedimentos experimentais serão 

listados de modo sucinto no fim do capítulo. 

3.1 VISÃO GERAL DA ESTRUTURA EXPERIMENTAL 

A Figura 3.1 fornece uma visão geral do sistema de emulação de cargas, onde são mostra-

dos os principais elementos que o constituem. 

 

 

Figura 3.1. Visão Geral da Plataforma Experimental. 

 
Os elementos necessários ao desenvolvimento dessa estrutura atualmente presentes no 

LQEE podem ser agrupados do seguinte modo: 
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Máquinas Elétricas e Acionamentos 

 Motor de indução trifásico; 

 Gerador de Corrente Contínua; 

 Carga Resistiva; 

 Inversor de Frequência; 

 Variador monofásico com filtro e regulador de tensão; 

 Disjuntores, botoeiras, relés, etc. 

Instrumentação 

 Voltímetros e amperímetros analógicos; 

 Multímetro digital; 

 Encoder óptico incremental; 

 Transdutor de torque; 

 Placa para condicionamento do sinal do torquímetro; 

 Transdutores de efeito Hall de tensão e corrente; 

 Placa de medição para os transdutores de efeito Hall; 

 Placa DAQ 

 Software para leituras e armazenamento de dados 

Controle 

 Protótipo de fonte de corrente 

 Placa DAQ 

 Software para realização do controle de corrente 

 

A Figura 3.2 mostra a bancada com o MIT (do tipo gaiola de esquilo) acoplado ao GCC utili-

zada neste trabalho, nela estão indicados os seus elementos constituintes, incluindo o 

transdutor de torque e o encoder incremental.  
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Figura 3.2. Bancada MIT-GCC do laboratório. 

 
Os dados de placa do MIT e do GCC são mostrados nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamen-

te. 

 
Tabela 3.1. Dados de placa do MIT. 

 

Parâmetro Valor 

Corrente nominal [A] 3,56 

Corrente de partida / corrente nominal 7,8 

Tensão nominal de linha [V] 380 

Frequência da alimentação [Hz] 60 

Potência nominal [kW] 1,5 

Velocidade nominal [RPM15] 1755 

Torque nominal [Nm] 8,04 

Torque de partida / torque nominal 2,8 

Torque máximo / torque nominal 3,0 

Rendimento 84,2 % 

Fator de potência 0,76 

Momento de inércia [kgm²] 0,00532 

 
As Tabelas 3.1 e 3.2 mostram que a potência do GCC é maior que o dobro da potência do 

MIT. O fato de o GCC possuir uma potência maior que o MIT é conveniente, pois permite 

que o motor seja testado por uma ampla faixa de potência. Esta consideração também se 

aplica ao sistema de emulação de cargas, devendo-se, em todo caso, tomar todos os cuida-

dos para que a potência mecânica demandada pelo GCC não exceda a potência nominal do 

MIT. 

A Figura 3.3 mostra outra bancada, fabricada pela Indústria e Comércio Lavill Ltda., a qual 

fornece alguns dispositivos auxiliares úteis para a plataforma experimental. A seguir são 

                                                 
15

 Rotações por minuto. 
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listados tais elementos, omitindo-se outros dispositivos não utilizados ou de menor impor-

tância: 

 conexão para alimentação trifásica via disjuntores, relés e fusíveis de proteção; 

 variador monofásico de tensão; 

 inversor de frequência; 

 voltímetro analógico; 

 amperímetro analógico. 

 
Tabela 3.2. Dados de placa do GCC. 

 

Parâmetro Valor 

Potência nominal [kW] 4,0 

Velocidade máxima [RPM] 1800 

Corrente de armadura [A] 20,1 

Tensão de armadura [V] 240 

Corrente de campo [A] 0,77 

Tensão de campo [V] 240 

Rendimento 83% 

 

 

Figura 3.3. Bancada da Lavill presente em laboratório. 

 
O variador monofásico da bancada Lavill disponibiliza em seus terminais uma tensão CA de 

até 240 V, além de uma tensão retificada em ponte a partir da primeira, porém com um valor 

máximo ligeiramente inferior devido à queda de tensão nos diodos retificadores. Sendo tal 

tensão contínua, mas não constante, foi montado por um aluno do laboratório num trabalho 
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anterior, um regulador de tensão para a filtragem e regulação da saída CC do variador com 

o intuito de propiciar ao GCC (com ligação independente) uma tensão de campo constante, 

o que contribuiu para que o torque que este aplicava sobre o MIT se mantivesse mais está-

vel durante a realização de experimentos com carga fixa. 

Outro elemento importante presente na bancada da Lavill é o inversor de frequência CFW08 

do fabricante WEG – exibido na Figura 3.4 – utilizado no acionamento controlado do MIT. 

Como será mostrado mais adiante neste capítulo, a alimentação do motor é uma entrada do 

sistema de emulação de cargas, exercendo influência considerável no processo, daí a im-

portância do inversor de frequência que permite que a partida do MIT ocorra de modo con-

trolado. Os voltímetros e amperímetros analógicos, além dos disjuntores, fusíveis e botoei-

ras da bancada Lavill também são elementos úteis na montagem da plataforma experimen-

tal. 

 

 

Figura 3.4. Inversor de Frequência CFW08 WEG. 

 
A Figura 3.5 mostra a carga resistiva TCR5000 utilizada em alguns testes que serão descri-

tos ainda neste capítulo, notadamente em experimentos de carga fixa, nos quais é ligada 

aos terminais de armadura do GCC. Ela possui ajuste manual discreto de três grupos de 

resistores internos que podem ser ligados em série, em paralelo ou uma combinação de 

ambos. 

A Figura 3.6 mostra um importante constituinte da plataforma de emulação de cargas, trata-

se da placa DAQ NI PCI-6251 da National Instruments. Além das entradas analógicas em-

pregadas na aquisição de dados, passíveis de serem utilizadas no modo diferencial ou em 

terminação única (single ended), esse dispositivo possui ainda saídas e entradas digitais, 

bem como saídas analógicas provenientes de conversores D/A (DAC, digital-to-analog con-

verters). A placa se comunica com o computador por meio do seu barramento PCI, permitin-

do uma elevada taxa de transmissão de dados necessária para dar vazão às palavras de 16 

bits, lidas pelas entradas analógicas a uma taxa máxima de 1,2 MS/s (mega-amostras por 



 35 

segundo, do inglês mega samples per second). A Tabela 3.3 lista algumas das principais 

características da placa. 

 

 

Figura 3.5. Carga resistiva TCR5000. 

 

 

Figura 3.6. Placa DAQ NI PCI-6251. 

 
Existem diversos softwares que podem ser utilizados para operar a placa PCI-6251, como o 

LabView ou o LabWindows/CVI, ambos da National Instruments, ou o Matlab da Mathworks. 

Em se tratando de um sistema de controle, é importante que seja aproveitado o suporte que 

esses programas oferecem a aplicações de tempo real por meio da instalação de módulos 

específicos ou kernels real-time para o sistema operacional. 

Quando da implementação efetiva do sistema de emulação de cargas, um desses softwares 

em conjunto com a placa DAQ poderá ser utilizado para efetuar o controle do GCC: os si-

nais dos sensores serão lidos pelas entradas diferenciais da placa e processados em sof-

tware, que por sua vez produzirá o sinal de controle a ser aplicado por meio de uma das 

saídas analógicas sobre a fonte de corrente controlável. Portanto, a placa PCI-6251, em 

conjunto com o software que a opera, constitui tanto um elemento de instrumentação quanto 

de controle. 
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Tabela 3.3. Principais características da placa PCI-6251. 

 

Taxa de amostragem máxima das entradas [MS/s] analógicas 1,25 

Número de entradas diferenciais analógicas 8 

Número de saídas analógicas 2 

Resolução (entradas e saídas analógicas) [bits] 16 

Range limite (entradas e saídas analógicas) [V] -10 a 10 

Taxa de atualização das saídas analógicas [MS/s] 2,86 

Sistemas operacionais compatíveis Windows, Linux, Mac OS, 

Real-Time 

Memória interna (on-board) [amostras] 4095 

 
A Figura 3.7 mostra o encoder óptico incremental HS35 de 1024 PPR (pulsos por revolução) 

da Dynapar presente no laboratório e utilizado na medição da velocidade do conjunto MIT-

GCC.  Esse dispositivo possui dois canais em quadratura associados a dois trens de pulsos 

A e B, produzidos fisicamente por discos com ranhuras que interrompem um feixe de luz à 

medida que giram. A velocidade é então calculada pela contagem do número de pulsos pro-

duzidos por um dos canais durante um intervalo de tempo conhecido, sendo fixa a quantida-

de de pulsos que podem ser produzidas em uma volta. 

A defasagem entre os trens de pulsos A e B permite definir o sentido de rotação, além disso, 

existe um canal de índice (Z) que produz um pulso a cada volta completa, o que possibilita a 

determinação da posição do eixo girante. Há ainda a possibilidade de dobrar a resolução da 

medida de velocidade pela contagem dos pulsos de A e B, e se forem utilizadas tanto a bor-

da de subida quando a de descida do pulso, a resolução pode ser quatro vezes maior que a 

definida por pelo número de PPR. A Figura 3.8 ilustra esses três métodos de contagem (X1, 

X2 e X4). 

 

 

Figura 3.7. Encoder incremental Dynapar. 

 
Os últimos elementos de destaque da bancada experimental são os transdutores de efeito 

Hall e o transdutor de torque. Seus princípios de funcionamento já foram discutidos no Capí-



 37 

tulo 2 e algumas de suas características técnicas serão apresentadas na seção seguinte, 

que trata dos projetos de PCBs desenvolvidos e executados para a utilização desses ins-

trumentos. 

 

 

Figura 3.8. Métodos de contagem de pulsos para um encoder incremental em quadratura. 

 

3.2 PROJETOS PARA A INSTRUMENTAÇÃO DA BANCADA 

3.2.1 Projeto para o Condicionamento do Sinal do Transdutor de Torque 

Nesta seção será apresentado o projeto de uma PCB desenvolvida e confeccionada nesse 

trabalho, destinada ao condicionamento do sinal produzido pelo torquímetro. O esquemático 

e o layout da placa foram feitos com o software Altium; a placa foi confeccionada manual-

mente usando componentes SMD (do inglês surface-mount devices) e through hole. 

A Figura 3.9 mostra parte do esquemático desenvolvido para o condicionamento do sinal do 

torquímetro, esse fragmento representa o primeiro estágio de amplificação do circuito. 

 

 

Figura 3.9. Primeiro estágio de amplificação da placa de condicionamento de sinal. 
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No projeto do condicionador de sinal foi utilizado o amplificador de instrumentação AD620 

da Analog Devices, cuja topologia interna consiste numa modificação da estrutura de um 

amplificador de instrumentação comum feita com amplificadores operacionais (AmpOp), 

mostrada na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Topologia típica de um amplificador de instrumentação. (Fonte: [11]) 

 
O sinal amplificado por um amplificador de instrumentação encapsulado num único CI (cir-

cuito integrado) normalmente apresenta qualidades superiores devido a diversos fatores. 

Entre eles, pode-se citar o casamento preciso dos valores dos resistores internos e o fato de 

os componentes estarem sujeitos aos mesmos efeitos de temperatura já que estão incorpo-

rados num mesmo chip. Outros benefícios de sua utilização são o baixo consumo de ener-

gia e o menor espaço ocupado. 

Como se pode observar na Figura 3.9, foi adotada uma configuração de alimentação única 

de 5V e com referência à terra (GND). Circuitos com amplificadores de instrumentação ou 

AmpOps frequentemente são alimentados com uma fonte simétrica que provê uma tensão 

positiva e uma negativa de mesmo módulo, além do ponto de terra. O último método é mais 

dispendioso porque exige a disponibilidade de uma fonte simétrica, por outro lado permite 

que a excursão do sinal se dê ao longo de valores positivos e negativos em relação à terra, 

ao contrário de uma topologia com alimentação única. 

Todavia, caso o sinal deva ser lido por um medidor com entradas diferenciais, como as da 

placa DAQ PCI-6251, essa limitação pode ser superada pelo deslocamento da referência do 

sinal pelo terminal correspondente do amplificador (pino 5 na Fig. 3.9). Normalmente o valor 

ajustado para a referência corresponde à metade da tensão de alimentação. No circuito 

mostrado da Fig. 3.9 esse valor corresponde a 2,5 V, portanto, a excursão máxima do sinal 

de saída do amplificador varia de -2,5 V a 2,5 V. Isso do ponto de vista de um medidor dife-

rencial, um osciloscópio, por exemplo, mediria um sinal entre 0 V e 5 V. 

Na entrada do amplificador foram adicionados resistores e capacitores para filtrar o sinal 

proveniente do torquímetro. Como a taxa de aquisição de dados da placa DAQ pode alcan-
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çar valores elevados, a frequência de Nyquist16 associada ao processo de medição não se-

ria um fator restritivo na definição da frequência de corte do filtro, portanto, o único critério 

adotado para a escolha da mesma foi a melhoria da relação sinal/ruído da placa de condici-

onamento. 

Pode-se analisar o efeito do filtro sobre o sinal de modo comum nas entradas do amplifica-

dor e também sobre o sinal diferencial lido por ele. As frequências de corte de modo comum 

(    
 ) e diferencial (    

 ) são dadas pelas Eqs. 41 e 42, respectivamente. 

    
  

 

     
                                                                                                                                                           

    
  

 

   (      )
                                                                                                                                         2  

 

Onde            17,             e          , tal como mostrado na Fig. 3.9. Portanto, 

    
         e     

        . 

A frequência considerada com mais cuidado no projeto foi     
  em detrimento de     

  devido 

ao fato de o sinal ser medido de modo diferencial, além disso, o amplificador de instrumen-

tação possui uma elevada razão de rejeição de modo comum (CMRR, do inglês commom-

mode rejection ratio). Ademais, segundo o datasheet do fabricante, para evitar que a falta de 

casamento entre os valores dos componentes ligados aos terminais de cada entrada degra-

dasse a largura de banda da CMRR do amplificador projetado, recomenda-se que    

    . Assim, como em qualquer projeto de hardware é preciso estabelecer um compromisso 

entre os requisitos de projeto e a disponibilidade de recursos, nesse caso, de componentes 

eletrônicos, a escolha dos valores dos capacitores e resistores resultou num valor adequado 

para     
  – tendo em vista a aplicação visada – e num valor relativamente elevado para     

 . 

O ganho do estágio de amplificação é dado pelo valor da resistência    vista dos pinos 1 e 8 

do CI. No circuito da Figura 3.9 os resistores R2 e R8 – conectados pelo caminho nomeado 

de “RGMidPoint”, por razões que serão expostas adiante – definem o valor do ganho do 

amplificador, dado pela Eq. 43. 

     
       

  
                                                                                                                                                      

Como             , o ganho do primeiro estágio é igual a 25,7. 

                                                 
16

 A frequência de Nyquist é definida como a metade da frequência de amostragem e define o limite a partir do 

qual ocorre o fenômeno de aliasing. 
17 Nos esquemáticos apresentados e ao longo do texto os componentes eletrônicos serão designados por letras 

maiúsculas com formatação padrão, ao passo que os valores de grandezas físicas, como resistências e capaci-
tâncias serão representados por letras maiúsculas em itálico. 
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A Figura 3.11 mostra o segundo estágio de amplificação da placa de condicionamento de 

sinal. Deve-se observar que a saída do primeiro estágio está conectada à entrada do se-

gundo e que o sinal diferencial de saída deste último é disponibilizado num conector, repre-

sentado pelo bloco à direita. 

 

 

Figura 3.11. Segundo estágio de amplificação da placa de condicionamento de sinal. 

 
Como mostra a Figura 3.11, o sinal na entrada do segundo estágio foi novamente filtrado 

por um filtro de primeira ordem idêntico ao utilizado no primeiro, o ganho, porém, é diferente. 

De acordo com a Equação 43, o ganho nesse caso é igual a 50,4. Tem-se assim, um circui-

to amplificador com filtro de segunda ordem, frequência de corte de 609 Hz (a partir da qual 

passa a ocorrer uma atenuação de 40 dB/década) e ganho total igual a                 . 

A Figura 3.12 mostra outra parte do esquemático associada à entrada do sinal. Trata-se de 

um circuito para carregamento ativo da blindagem do cabo do transdutor de torque com o 

fim de reduzir os efeitos do descasamento entre as capacitâncias das entradas, melhorando, 

assim, a CMRR da placa. O encordoamento da blindagem do cabo é ligado à saída nomea-

da de “ShieldDriver”. Note-se que a entrada do circuito da Fig. 3.12, que consiste num se-

guidor de tensão implementado com um AmOp, vem dos terminais de R2 e R8, tal como 

mostrado na Fig. 3.9. A Figura 3.13 fornece uma visão geral do circuito de carregamento da 

blindagem. 

Finalizando a exposição desse esquemático, é mostrada na Figura 3.14 a parte de alimen-

tação da placa de condicionamento de sinal. É dada ao usuário duas opções de conexão da 

fonte de alimentação: por um conector vertical do tipo terminal block (CON4) ou por um co-

nector do tipo DC-Jack (CON1), a escolha é feita por meio de um jumper colocado em 

CON2. Ainda, o LED LED1 (do inglês light-emmiting diode) indica a conexão da alimentação 

e os reguladores U3 e U5 proveem as tensões reguladas de 5 V e 2,5 V. Também foram 

usados por todo o esquemático capacitores ligados aos pontos de alimentação dos CIs. Eles 
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são denominados capacitores de desacoplamento e recebem esse nome porque “desaco-

plam” os efeitos que fenômenos ocorridos em parte de um circuito exercem sobre outras 

partes. Tais capacitores funcionam basicamente como filtros para altas frequências, com-

pensando também, variações rápidas na tensão de saída provida por reguladores. 

 

 

Figura 3.12. Circuito para carregamento ativo da blindagem. 

 

 

Figura 3.13. Visão geral do circuito de carregamento da blindagem. 

 
A Figura 3.15 mostra a PCB confeccionada após a conclusão do esquemático e do layout. A 

técnica de montagem em superfície empregando componentes SMD foi utilizada sempre 

que possível devido ao tamanho final reduzido da placa e à menor sujeição a erros por efei-

tos de radiação de radiofrequência, etc. O esquemático completo da placa – aqui mostrado 

de modo fragmentado – e a sua lista de materiais encontram-se nos Anexos I e II, respecti-

vamente. 
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Figura 3.14. Entrada de alimentação da placa de condicionamento de sinal. 

 

 

Figura 3.15. PCB para o condicionamento do sinal do transdutor de torque. 

 

3.2.2 Projeto da Placa de Medição para os Transdutores de Efeito Hall 

Os transdutores de efeito Hall, como ocorre com os componentes eletrônicos convencionais, 

precisam ser dispostos numa PCB para que possam ser utilizados. Nessa placa devem es-

tar presentes outros elementos necessários à utilização desses dispositivos. Como parte 

das atividades desenvolvidas nesse trabalho, foi projetada e desenvolvida uma PCB para 

atender a esse fim. Muito mais simples que a placa de condicionamento de sinal, essa PCB 

tem seu esquemático mostrado na Fig. 3.16. 
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Figura 3.16. Esquemático da PCB de medição para os transdutores de efeito Hall. 

 
Diferentemente da placa para o condicionamento do sinal do transdutor de torque, no es-

quemático da Fig. 3.16 foi utilizada a configuração com alimentação simétrica devido aos 

requisitos impostos pelos transdutores de efeito Hall. A Tabela 3.4 mostra algumas caracte-

rísticas técnicas dos transdutores de tensão e corrente. 

O fragmento do esquemático relativo ao transdutor de efeito Hall de tensão se encontra na 

parte superior da Fig. 3.16. Retomando-se a exposição feita na seção 2.2 do capítulo anteri-

or, observa-se o resistor externo R3 na entrada do transdutor LV 25-P (U4) utilizado para 

converter a tensão de entrada num sinal de corrente. Devido às tensões elevadas que po-

dem ser aplicadas, tal resistor deve ser capaz de suportar um consumo de potência elevado 

sem exibir grandes variações na sua resistência. Visando alcançar uma corrente primária de 

5 mA para uma tensão aplicada de 250 V, tem-se as relações mostradas nas Eqs. 44 e 45. 

    
     

    
                                                                                                                                                    

     (     )  (       )                                                                                                                     5  

Onde     é a resistência do resistor de entrada R3 e      é a potência mínima que deve ser 

suportada pelo componente. Portanto, foi especificado um resistor com uma potência nomi-

nal de     e tal que          . 
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Tabela 3.4. Características dos transdutores Hall de tensão e corrente. 

 

Transdutor de efeito Hall de tensão 

Corrente nominal primária [mA] (RMS18) 10 

Range da corrente primária [mA] 0 a 14 

Corrente nominal secundária [mA] (RMS) 25 

Razão de conversão primário-secundário 1000:2500 

Tensão de alimentação [V]   2,   5 

Transdutor de efeito Hall de corrente 

Corrente nominal primária [A] (RMS) 25 

Range da corrente primária [A] 0 até 55 

Corrente nominal secundária [mA] (RMS) 25 

Razão de conversão primário-secundário 1:1000 

Tensão de alimentação [V]   2,   5 

 
Os transdutores de efeito Hall produzem um sinal    de corrente na saída diretamente pro-

porcional à tensão ou corrente de entrada. Para que esse sinal possa ser lido por um siste-

ma DAQ convencional é preciso converter tal sinal de corrente num de tensão, essa tarefa 

poderia ser realizada por um simples resistor colocado na saída, entretanto, optou-se pela 

utilização de um circuito de conversão corrente-tensão feito com um AmpOp. Essa estraté-

gia aproveita a elevada impedância de entrada dos amplificadores operacionais, o que dimi-

nui os efeitos de carregamento associados ao processo de medição. Considerando-se que a 

relação entre    e    é de 10:25 e respeitando-se as imposições do fabricante quanto ao re-

sistor de saída, obtém-se o resultado expresso na Eq. 46. 

  
    ( 

     

     
)      (     )                                                                                                                 

Onde   
    é a tensão máxima do sinal de medição    e          é a resistência especi-

ficada para o resistor de medição (R4). 

O fragmento do esquemático relativo ao transdutor de efeito Hall de corrente encontra-se na 

parte inferior da Fig. 3.16. A topologia utilizada é basicamente a mesma empregada para o 

transdutor de tensão, com a diferença de que nenhum resistor externo é necessário na en-

trada. Considerando-se que a relação entre a corrente primária    a ser medida e a corrente 

secundária da saída    é de 1000:1, obtém-se o resultado expresso na Eq. 47. 

  
    (    )  

 

    
 (     )                                                                                                                 

                                                 
18

 Valor médio quadrático. Do termo em inglês, root mean square. 
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Onde, novamente,   
    é a tensão máxima do sinal de medição    e desta vez,    

     . A corrente máxima de entrada estabelecida no projeto é igual a 10 A, daí o resultado 

da Eq. 47. 

O range limite de medição da placa DAQ PCI-6251 é de -10 V a 10 V, como mostrado na 

Tab. 3.4. Poder-se-ia tê-lo aproveitado melhor tanto no projeto desta PCB quanto naquele 

da placa para o condicionamento de sinal, todavia, como a placa possui um range ajustável 

e uma elevada resolução, optou-se pela manutenção dos valores de projeto especificados. 

A Figura 3.17 mostra a placa confeccionada após a finalização do esquemático e do layout 

da PCB, cuja lista de materiais encontra-se no Anexo III. 

 

 

Figura 3.17. Placa de medição para os transdutores de efeito Hall de tensão e corrente. 

 

3.3 PROJETO DE PROTÓTIPO PARA O CONTROLE DE CORRENTE 

A proposta apresentada nesse trabalho estabelece como estratégia para a emulação de 

perfis de carga o controle da corrente de armadura do GCC. O projeto de um dispositivo 

capaz de efetuar tal controle não é simples, sobretudo devido aos valores relativamente ele-

vados da corrente a ser controlada e das tensões envolvidas, bem como dos requisitos de 

segurança que isso acarreta. Contudo, com o propósito de estabelecer um direcionamento à 

sequência dos trabalhos que deverão seguir nessa linha, nesta seção será apresentado o 

projeto desenvolvido e executado de uma fonte de corrente controlável que poderá no futuro 

servir de base à construção de um dispositivo efetivamente capaz de atender as necessida-

des do problema. 

No projeto da fonte de corrente foram estabelecidos inicialmente os seguintes requisitos: 

 A corrente máxima de operação da placa deve ser de 10 A; 
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 A tensão máxima suportada nos seus terminais deve ser de no mínimo 100 V; 

 A magnitude do sinal de controle deve ser compatível com a saída analógica da pla-

ca DAQ; 

 A relação entre o sinal de controle e a corrente controlada deve ser linear. 

A escolha dos valores máximos de operação de tensão e corrente foi feita com base na ob-

servação experimental do conjunto MIT-GCC. Ligando-se a carga resistiva TCR5000 na 

configuração de potência máxima e ajustando-se a tensão aplicada ao enrolamento de 

campo do GCC até que o MIT atingisse a condição nominal de operação, observou-se que 

tanto a tensão de campo ajustada como a tensão de armadura eram inferiores a 100 V, en-

quanto a corrente de armadura era inferior a 10 A. Entretanto, a potência demandada pelo 

GCC de modo a colocar o MIT sob condições nominais é de aproximadamente 70% da po-

tência do MIT (considerando-se os rendimentos das duas máquinas), ou seja, algo em torno 

de 1 kW. Tal valor é demasiado elevado e impede que o protótipo desenvolvido seja efeti-

vamente utilizado no GCC, como será mostrado adiante, embora possa servir de base à 

construção de um dispositivo capaz de fazê-lo. 

A Figura 3.18 mostra o esquemático criado para a fonte de corrente controlável. A topologia 

que emprega um transistor – seja do tipo bipolar de junção (TBJ) seja do tipo FET – e uma 

malha fechada com um AmpOp (U1) é bem conhecida, no entanto, foram feitas modifica-

ções para se atender as exigências específicas da aplicação visada. Embora um TBJ pu-

desse ser escolhido para a realização do projeto, o MOSFET de potência IRFP460 da 

Vishay Siliconix foi selecionado devido à corrente irrisória consumida pela porta, acionada 

por um circuito de baixa potência; pelo isolamento elétrico entre a porta e o canal que con-

duz as correntes elevadas; e, é claro, pela sua disponibilidade em laboratório. 

No esquemático apresentado, o MOSFET Q1 é o responsável pelo controle da corrente, 

enquanto o MOSFET Q2 atua como um resistor. A utilização do MOSFET no lugar de um 

resistor deve-se a uma exigência de ordem prática. Sendo a corrente projetada igual a 10 A 

e a tensão máxima passível de ser aplicada na entrada do AmpOp U2 igual a 15 V, a resis-

tência exigida seria de 1,5  , com uma potência de 150 W. Encontrar um resistor com tama-

nha potência e resistência tão baixa é algo bastante difícil. Assim, optou-se pela utilização 

de outro MOSFET com uma tensão fixa aplicada na porta em lugar de um resistor. A resis-

tência efetiva de Q2 pode ser ajustada através do potenciômetro R5; uma vez encontrado o 

valor ideal da posição do potenciômetro este pode ser substituído pelos resistores não mon-

tados (NO POP, do inglês not populated). 
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Figura 3.18. Esquemático da fonte de corrente controlável. 

 
A Tabela 3.5 mostra algumas características do MOSFET IRFP460. Como pode ser obser-

vado na última linha, embora esse transistor possa suportar correntes e tensões elevadas, 

sua potência máxima é relativamente baixa (quando comparada às do MIT e GCC). Esse 

tipo de dispositivo é projetado para trabalhar em operações de chaveamento, que conso-

mem baixos valores de potência em comparação a uma aplicação de controle analógico, tal 

como a proposta nesse trabalho. De fato, a potência limitada do MOSFET é a razão que 

impede que o protótipo criado possa ser utilizado no controle da corrente de armadura do 

GCC. 

 
Tabela 3.5. Características do MOSFET IRFP460. 

 

Tensão de ruptura entre dreno e fonte [V] 500 

Tensão de limiar entre porta e fonte [V] 2 a 4 

Resistência entre dreno e fonte no estado ligado [] 0,27 

Corrente contínua máxima do dreno [A] 20 (a 25ºC), 13 (a 100ºC) 

Tensão máxima entre porta e fonte [V] 20 

Potência máxima dissipada [W] 280 

 
A Figura 3.19 mostra alguns gráficos fornecidos pelo datasheet do fabricante e considerados 

quando da realização do projeto. 
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Figura 3.19. Gráficos         do MOSFET IRFP460. 

 

Os gráficos da Figura 3.19 mostram a relação entre a corrente de dreno     e a tensão entre 

o dreno e a fonte     para temperaturas de 25ºC (à esquerda) e 150ºC (à direita). Pode ser 

observado que para uma temperatura de 25ºC e uma tensão     aplicada à porta igual a 

   , a tensão     nos terminais de Q2 seria igual a 3 V, considerando-se a condução de 

uma corrente de 10 A pelo MOSFET. Logo, nessas condições Q2 se comporta como um 

resistor de 0,3  , o que implica que a relação entre e a corrente     e o sinal de controle    é 

dada pela Eq. 48.  

    
  

   
                                                                                                                                                                     

O AmpOp U1 que fecha a malha do circuito ajusta a sua saída até reduzir a zero a diferença 

entre os sinais aplicados às suas entradas, de modo a estabelecer o “curto-circuito virtual” 

que caracteriza tais componentes. O AmpOp U2, usado na configuração seguidor de ten-

são, é responsável apenas por estabelecer mais um estágio de separação entre o circuito 

de potência e o de controle. 

Nesse momento algumas observações se fazem necessárias. Os gráficos da Figura 3.19 

mostram que a relação entre     e     varia bastante com a temperatura. Contudo, um au-

mento na temperatura de Q2 levaria a um aumento na sua resistência, o que não acarretaria 

um aumento na corrente    , mas antes uma diminuição – como pode ser deduzido da Eq. 

48 – portanto, o aumento na temperatura não levaria a uma condição de corrente excessi-

vamente alta. Ainda, é preciso considerar que além dos efeitos dependentes da temperatu-

ra, o fenômeno da saturação da corrente de dreno pode impedir que o circuito se comporte 

de modo linear. 

No esquemático apresentado, os componentes DT1 e DT2 mostrados na Fig. 3.18 são dio-

dos supressores de tensão transiente (TVS, do termo em inglês transient-voltage-

supression). Tais elementos são necessários em qualquer aplicação de controle de um cir-

cuito indutivo por onde circule correntes elevadas, pois, caso o circuito abra repentinamente, 
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tensões de grande magnitude poderão aparecer em seus terminais ainda que por um curto 

período de tempo19 (esse fenômeno pode ser facilmente compreendido por meio da Eq. 8). 

Os diodos TVS, assim como os diodos zener, são projetados para trabalhar na sua região 

de tensão de ruptura (em inglês, o termo utilizado é breakdown voltage). Quando a tensão 

reversa aplicada sobre seus terminais ultrapassa a sua tensão de ruptura, eles passam a 

conduzir uma corrente significativa, evitando a elevação da tensão para além da sua tensão 

de corte (em inglês, o termo utilizado é clamping voltage). Foram escolhidas para DT1 e 

DT2 tensões de ruptura iguais a 120 V e 15 V, respectivamente. A especificação de DT1 diz 

respeito aos requisitos de projeto e a de DT2 visa atender aos limites de operação do Am-

pOp U2.  

Para finalizar a descrição do esquemático, além dos capacitores de desacoplamento, deve-

se notar a presença de capacitores ligados à entrada onde é aplicado o sinal de controle. 

Eles são empregados para se minimizar possíveis variações abruptas do sinal provenientes 

da saída analógica da placa DAQ, denominadas glitches [12]. 

Em relação aos requisitos de projeto são feitas algumas observações: 

 A corrente máxima passível de ser alcançada é de aproximadamente 2,8 A, para 

uma tensão máxima de 100 V; 

 A magnitude do sinal de controle é perfeitamente compatível com a saída da placa 

DAQ; 

 As variações de temperatura e o fenômeno da saturação da corrente de dreno do 

MOSFET podem tornar o circuito pouco previsível e não linear. 

Os requisitos de potência do sistema de emulação de cargas poderiam ser alcançados pela 

replicação do circuito proposto em várias unidades ligadas em paralelo (de quatro a seis 

unidades). A utilização de um sistema de resfriamento e o alívio das condições de operação 

de cada MOSFET possibilitariam a redução da imprevisibilidade do circuito devida à tempe-

ratura. Outrossim, esta poderia ser retroalimentada por meio de algum sensor para o siste-

ma de controle com vistas à realização de alguma compensação em software que ainda se 

fizesse necessária. 

A Figura 3.20 mostra a PCB criada do protótipo de fonte de corrente. Deve-se notar a pre-

sença dos grandes dissipadores de calor – fisicamente ligados ao dreno de cada MOSFET – 

necessários para que a temperatura dos componentes se mantenha em valores aceitáveis. 

A lista de materiais dessa placa encontra-se no Anexo IV. 

                                                 
19

 Os MOSFETS IRFP460 possuem diodos internos utilizados com finalidade semelhante, denominados de dio-

dos de roda-livre (em inglês, freewheeling diodes), mas que nesse caso não têm utilidade alguma. 
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Figura 3.20. PCB do protótipo da fonte de corrente. 

 

3.4 MODELAGEM DA PLATAFORMA DE EMULAÇÃO DE CARGAS 

Na seção 2.1 foram apresentados os modelos das máquinas elétricas que constituem a es-

trutura experimental do laboratório e que servirão de base a uma implementação futura da 

plataforma de emulação de cargas. Nesta seção será estabelecido o modelo geral do siste-

ma, o mesmo empregado nas simulações computacionais realizadas no Matlab/Simulink. 

3.4.1 Classificação Geral de Perfis de Cargas Rotativas 

Nas indústrias os motores elétricos são empregados no acionamento de diversos tipos de 

cargas mecânicas, normalmente classificadas segundo seu comportamento no que tange à 

relação torque ( ) versus velocidade ( ) que exibem. Segundo [2], as classes nas quais elas 

normalmente são agrupadas são as seguintes: 

1- Cargas com relação     constante. Exemplos desse tipo de carga incluem gruas, 

guinchos, guindastes, etc. A Equação 49 mostra a relação que define esse grupo. 

                                                                                                                                                   

2- Cargas com relação     de primeiro grau. Alguns dos exemplos desse grupo são: 

moinhos de rolos, bombas de pistão, plainas e serras para madeira. O torque de atri-

to viscoso também exibe essa característica para velocidades relativamente baixas. 

A Equação 50 define o comportamento desse grupo. 

                                                                                                                                    50  
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3- Cargas com relação     de segundo grau ou quadrática. Exemplos: ventiladores, 

misturadores, bombas centrífugas, compressores, etc. A Equação 51 estabelece o 

perfil de carga desse grupo. 

        
                                                                                                                           5   

4- Cargas com relação     inversa. Como exemplos podem ser citadas as máquinas 

fresadoras e mandriladoras. A Equação 52 define esse tipo de relação. 
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5- Cargas com relação     indefinida. Nesse tipo de carga a relação entre o torque e 

a velocidade não pode ser definida de modo exato. Um exemplo desse tipo de carga 

é um forno rotativo de grande porte. 

6- Cargas que não solicitam torque, denominadas volantes. Um volante tem o propósito 

de armazenar energia cinética rotativa a fim de suprir picos de demanda por parte da 

máquina que o utiliza. Entre essas, podem ser citadas as prensas de perfuração e as 

máquinas de estampagem profunda (não hidráulicas). 

Nas Equações 49 a 52,  ,   ,    e    são constantes características de cada tipo de máqui-

na. O parâmetro    presente nas equações dos tipos de primeiro e segundo grau, que re-

presenta o torque de partida solicitado, normalmente é bastante pequeno quando compara-

do ao torque nominal. Devido às características peculiares das classes descritas nos tópicos 

5 e 6, no restante desse trabalho apenas os outros grupos de carga serão considerados. 

É conveniente analisar as Equações 49 a 52 do ponto de vista da potência mecânica de 

carga ( ) solicitada por elas. A potência mecânica associada a qualquer máquina rotativa é 

dada pela Eq. 57. 

                                                                                                                                                                          5   

Para os tipos de carga descritos nos itens de 1 a 6, são deduzidas as Eqs. 54 a 57, respec-

tivamente. 

                                                                                                                                                                         5   
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                                                                                                                                                  5   

                                                                                                                                                                          5   

Na Equação 57 o motivo da escolha de    como constante própria das cargas inversas se 

torna claro, ela representa a potência constante solicitada por esse tipo de máquina. 

Alguns autores, como em [13], sugerem ainda a extensão do modelo de cargas mecânicas 

para uma forma polinomial de grau  , tal como definido na Eq. 58, o que seria conveniente 
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quando da verificação experimental da relação torque versus velocidade de uma máquina 

rotativa.  

  ∑   
 

 

   

                                                                                                                                                           5   

A classificação de perfis de carga apresentada acima serviu de base às simulações realiza-

das, como será mostrado adiante. Todavia, ela possui algumas limitações, exemplificadas 

na subseção seguinte. 

3.4.2 Estudos Acerca do Comportamento Dinâmico do GCC 

As equações que governam o comportamento do GCC foram apresentadas na seção 2.2 do 

capítulo anterior, nesta subseção elas serão reproduzidas a fim de facilitar a análise no de-

senvolvimento que se seguirá. 

  ( )      ( ) ( )                                                                                                                                               

 ( )      ( )  ( )                                                                                                                                              0  

  ( )    ( )      ( )    

   ( )

  
                                                                                                                  

  ( )      ( )    

   ( )

  
                                                                                                                               2  

 ( )      ( )                                                                                                                                                           

  ( )      ( ) ( )                                                                                                                                                 

 ( )      ( )  ( )                                                                                                                                             (  ) 

Vale lembrar que as Equações 13 a 15 são válidas desde que o GCC esteja operando na 

região linear da sua curva de magnetização. 

Se o GCC emprega uma ligação do tipo independente e a tensão de campo permanece fixa, 

então o fluxo   poderá ser tratado como uma constante, o que resulta nas Eqs. 59 e 60. 

  ( )    ( )                                                                                                                                                       5   

 ( )     ( )                                                                                                                                                          0  

Onde, naturalmente,      . Essa é uma vantagem da utilização da ligação independente 

em conjunto com uma estratégia de controle da corrente de armadura: o modelo do GCC se 

torna bastante simples e linear. O mesmo não ocorre com técnicas de emulação feitas me-

diante o controle da tensão ou corrente de campo e que empregam outras formas de excita-

ção. De fato, o produto de funções do tempo nas Eqs. 9 e 10 tornam o sistema não linear. 

A aplicação da transformada de Laplace às Eqs. 59, 60 e 11 resulta nas Eqs. 61 a 63. 
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  ( )    ( )                                                                                                                                                           

 ( )     ( )                                                                                                                                                         2  

  ( )    ( )    ( )(      )                                                                                                                        

A título de investigação, supondo-se que o GCC opera alimentando uma carga resistiva de 

resistência   , então a Eq. 63 implica na Eq. 64 e assim, tomando-se as Eqs. 61 e 62, são 

deduzidas as relações expressas nas Eqs. 65 e 66. 

  ( )    ( )(         )                                                                                                                             

  ( )    ( )(         )                                                                                                                         5  

 ( )    
 ( )

(         ) 
                                                                                                                                 

Se o sistema constituído pelo GCC é estável, as grandezas  ( ) e  ( ) tendem a valores 

finais finitos. Definindo-se           ( ) e           ( ), para se obter o comporta-

mento do GCC em regime permanente, procede-se como na Eq. 67, tendo-se como resulta-

do a Eq. 68. 

      
   

  ( )  
  

     
   
   

  ( )                                                                                                                   

   
  

     
                                                                                                                                                        

Como mostra a Equação 68, em regime permanente o GCC – alimentando uma carga resis-

tiva – comporta-se como uma carga de perfil de primeiro grau. Retomando as Equações 11, 

59 e 60 no domínio de tempo e assumindo-se ainda que   ( )      ( ), obtém-se a Eq. 69. 

 ( )  
(     )

  
 ( )  

  

  

  ( )

  
                                                                                                                      

A Equação 69 mostra que um GCC alimentando uma carga resistiva exibe um comporta-

mento não contemplado pela classificação de cargas tal como apresentada na subseção 

anterior, apesar de comportar-se como uma carga de primeiro grau em regime permanente. 

Essas considerações revelam que a classificação usual de cargas pode ser demasiadamen-

te simples, porquanto oculta o comportamento dinâmico de alguns tipos de carga, como o 

GCC, por exemplo. Se o principal propósito do sistema de emulação de cargas consiste em 

reproduzir da melhor maneira possível o comportamento de certo tipo de carga, então o pro-

cesso de emulação deve abranger o comportamento geral da carga, não apenas o que ela 

exibe em regime permanente. Portanto, talvez seja necessário ir além da forma tradicional 

de classificação e buscar uma modelagem específica, adequada à máquina a ser emulada, 

incluindo seus aspectos dinâmicos. 
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3.4.3 Modelagem do Conjunto MIT-GCC 

Após as análises anteriores feitas sobre o GCC, pode-se avançar no sentido de se estabe-

lecer o modelo para a bancada mostrada na Fig. 3.2. 

A análise dos torques aplicados no sistema MIT-GCC à luz das leis de Newton permite defi-

nir a Eq. 70. 

  ( )    ( )    ( )    
  ( )

  
                                                                                                                  0  

Onde    é o torque aplicado pelo motor,    é o torque de carga imposto pelo GCC,   é o 

coeficiente de atrito viscoso,   é a velocidade do conjunto e    é o momento de inércia total 

do eixo girante (a soma dos momentos de inércia dos acoplamentos, do eixo do MIT, do 

GCC, do encoder e do transdutor de torque). O torque    aplicado pelo MIT é aquele defini-

do pela Eq. 32, enquanto o torque de carga    imposto pelo GCC é dado pela Eq. 60. 

Se uma carga mecânica é passível de ser modelada por uma função da forma  ( ( )), en-

tão o procedimento de emulação tem como objetivo fazer com que a inequação mostrada na 

Eq. 71 seja satisfeita para todo instante   relevante, onde  , na referida equação, é uma 

constante que pode ser usada como medida da qualidade do processo. A dita relevância do 

instante de tempo dependerá do fim a que se destina a emulação de cargas. Se o objetivo é 

fazer testes durante a partida, então   deve estender-se até a entrada em regime permanen-

te; se o objetivo é investigar efeitos que podem ocorrer durante a operação normal do siste-

ma, como alguns fenômenos de qualidade da energia elétrica20, então   pode estender-se 

ad infinitum. 

|  ( )   ( ( ))|                                                                                                                                                 

No Capítulo 2 foi apresentado o torquímetro girante e seu princípio de funcionamento. Nes-

se momento é preciso esclarecer o papel que ele desempenha no processo de emulação. 

Na Eq. 70 cada termo corresponde a uma forma de torque – de um ponto de vista tanto di-

mensional quanto físico – e cada um deles contribui para produzir o sinal que o transdutor 

mede. O peso da contribuição de cada um dependerá da proporção relativa entre os mo-

mentos de inércia dos eixos do MIT e do GCC21; da magnitude da aceleração do conjunto; e 

da distribuição do atrito viscoso ao longo de todos os eixos. Uma vez que cada torque con-

tribui para o sinal do torquímetro, a maneira ideal de se medir   ( ) e verificar o desempe-

nho do sistema é por meio da medida da corrente de armadura do gerador (ver Eq. 60). 

Contudo, o sinal do transdutor também pode ser usado para o cálculo indireto de cada termo 

                                                 
20

 Entre esses fenômenos podem ser citados os afundamentos, variações nas condições de alimentação do 

motor no que diz respeito a desequilíbrios, presença de harmônicas, etc. 
21

 A rigor, os momentos de inércia a serem considerados são: o momento de inércia do eixo do MIT somado ao 

do acoplamento que o liga ao torquímetro; o momento de inércia do eixo do GCC somado ao do acoplamento 
que o liga ao transdutor; o momento de inércia do eixo interno do torquímetro. Este último pode ser desprezado 
devido à sua pequena magnitude em relação aos outros. 
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da Eq. 70. Ainda, ele desempenha um importante papel em processos de calibração e tam-

bém naqueles voltados para a obtenção experimental de alguns parâmetros do sistema, 

como a constante   das Eqs. 59 e 60. 

3.4.4 Modelo em Diagrama de Blocos do Simulink 

A Figura 3.21 mostra o modelo básico em diagrama de blocos criado no Simulink. O modelo 

de fonte de corrente utilizado no diagrama é fornecido pela biblioteca SimPowerSystems e 

possui o mesmo comportamento do protótipo de fonte de corrente testado, desde que se 

considere a faixa de operação linear onde é válida a Eq. 48. 

Pode-se notar no diagrama a presença de um circuito com um capacitor e um resistor em 

paralelo com a fonte de corrente, a sua utilização é uma exigência do ambiente de simula-

ção, pois o próprio Simulink não permite que uma fonte de corrente seja conectada a um 

circuito indutivo sem a presença de tais elementos. Eles constituem um circuito denominado 

snubber, cuja impedância CC é infinita, porém baixa para altas frequências. A sua função é 

impedir que ocorram variações bruscas na corrente do circuito, o que poderia levar a um 

aumento excessivo da tensão nos terminais da fonte. O. Numa aplicação prática esse papel 

de proteção é desempenhado pelos diodos TVS. 

No diagrama mostrado na Figura 3.21 os modelos de MIT e GCC também pertencem à bi-

blioteca SimPowerSystems. Esses blocos empregam a modelagem teórica dos motores 

apresentada no Capítulo 2 e seus parâmetros foram escolhidos de modo a representarem a 

bancada real presente em laboratório. Ainda, a transformação de Park foi utilizada no mode-

lo do motor de indução e o algoritmo ode23tb, com tolerância relativa de 10-4 e passo variá-

vel, foi escolhido como método de solução numérica na simulação. 

Uma das maiores dificuldades associadas à modelagem de sistemas consiste na obtenção 

dos parâmetros que os caracterizam. O bloco de MIT simulado exige um grande número 

deles, muitos dos quais seriam impossíveis de se obter através de medidas experimentais. 

No entanto, a própria biblioteca do Simulink fornece a função po-

wer_AsynchronousMachineParams(), que calcula os parâmetros do MIT a partir de dados 

de placa do motor. A função considera apenas motores com rotor gaiola de esquilo dupla, 

porém, é possível aplicar os parâmetros obtidos a um motor de gaiola simples, bastando 

fazer algumas operações com as impedâncias do circuito equivalente do motor de gaiola 

dupla. Os parâmetros do MIT utilizados na simulação são mostrados na Tab. 3.6. 
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Figura 3.21. Diagrama de blocos do Simulink. 

 
Tabela 3.6. Parâmetros do MIT utilizados na simulação. 

 

Potência Nominal [W] 1478 

Tensão de Linha [V] 380 

Frequência da alimentação [Hz] 60 

Resistência do Enrolamento do Estator [] 5,874 

Indutância do Enrolamento do Estator [H] 0,00547 

Resistência do Enrolamento do Rotor [] 1,901 

Indutância do Enrolamento do Rotor [H] 0,00229 

Indutância Mútua [H] 0,2264 

Momento de Inércia do Eixo [kgm²] 0,005 2 x   

Constante de Fricção 0 

Número de Pares de Polos 2 

 

Nos dados da Tabela 3.6 o momento de inércia original do MIT foi multiplicado por três para 

incluir os momentos de inércia do GCC, dos acoplamentos, etc., e que não estavam dispo-

níveis. 

A Tabela 3.7 mostra os parâmetros utilizados no bloco do GCC. Eles foram obtidos a partir 

da manipulação dos dados de placa do gerador por meio das equações que o modelam. 
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Apenas as indutâncias dos enrolamentos de campo e armadura não puderam ser calculadas 

desse modo, tendo sido obtidas por meio de pequenas alterações feitas nos dados apresen-

tados em [3]. 

 
Tabela 3.7. Parâmetros do GCC utilizados na simulação. 

 

Resistência do enrolamento de armadura [] 2,0396 

Indutância do enrolamento de armadura [H] 0,012 

Resistência do enrolamento de campo [ 311,69 

Indutância do enrolamento de campo [H] 0,010 

Indutância mútua entre os enrolamentos de campo e armadura [H] 1,371 

 
No diagrama de blocos da Figura 3.21 a velocidade do sistema é retroalimentada para pro-

duzir o sinal de referência do torque. A corrente do GCC, tomada como medida do seu tor-

que eletromagnético, tal como ocorreria na prática, também é retroalimentada negativamen-

te de modo a produzir um sinal de erro. Esse sinal passa pelo bloco do controlador que pro-

duzirá o sinal de controle da fonte de corrente. O controlador adotado é do tipo proporcional 

integral (PI), escolhido devido aos resultados positivos alcançados em [3] e [4]. A função de 

transferência   ( ) do controlador é definida na Eq. 72. 

  ( )     
  

 
                                                                                                                                                    2  

É sempre conveniente analisar um sistema do ponto de vista geral das suas entradas e saí-

das, ou seja, das relações de causa e efeito. A Figura 3.22 fornece uma visão geral e simpli-

ficada do modelo da Fig. 3.21 e da representação da Fig. 3.1, facilitando essa análise. 

Como mostra a Figura 3.22, o sinal de referência de torque a ser seguido pelo GCC tem 

origem interna, ao contrário das situações comuns em que a referência possui origem exter-

na. Assim, o torque de referência não é uma verdadeira entrada do sistema, isto é, ele não é 

uma causa, mas antes um efeito determinado pela velocidade do conjunto. Como mostra o 

diagrama da Figura 3.22, a única entrada real do sistema é a alimentação trifásica aplicada 

ao MIT, que pode ser proveniente tanto da rede quanto de um inversor de frequência. 

Essa observação permite compreender um fato crucial: embora a estrutura tenha como ob-

jetivo emular torques de carga apenas, o torque aplicado pelo motor que a aciona influencia 

no processo. Essa conclusão pode ser facilmente alcançada por meio da Fig. 3.22 e da Eq. 

70. Nesta última os torques do motor e de carga são as entradas enquanto a velocidade é a 

saída. Por outro lado, a velocidade também é a entrada do bloco responsável pela geração 

dos perfis de carga na malha fechada do controle de corrente. Portanto, a velocidade intro-

duz na malha de controle da corrente do GCC informações relativas ao comportamento do 

MIT. Isso mostra que a modelagem teórica do sistema não é simples, tampouco o projeto de 
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controladores, porquanto apesar de o GCC ter um modelo linear, o modelo do MIT é não 

linear e essa característica é repassada a todo o sistema de emulação de cargas. 

 

 

Figura 3.22. Visão geral simplificada do sistema de emulação de cargas. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Nesta seção serão listados os procedimentos experimentais realizados nesse trabalho. Os 

experimentos realizados visaram basicamente o teste das PCBs construídas e podem ser 

elencados do seguinte modo: 

 Análise da qualidade do sinal da placa de condicionamento para o transdutor de tor-

que. 

 Análise da qualidade do sinal da placa de medição dos transdutores de efeito Hall. 

 Obtenção de dados de torque, tensão e corrente de armadura durante a partida (di-

reta ou suave) do conjunto MIT-GCC para a análise da viabilidade de ensaios futu-

ros. 

 Teste do protótipo da fonte de corrente. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos mediante a realização de si-

mulações computacionais, além daqueles resultantes dos ensaios experimentais. Os primei-

ros servem como base para a análise de viabilidade da implementação do sistema; os se-

gundos permitem a avaliação do desempenho das PCBs criadas tendo-se em vista as apli-

cações vindouras, uma vez que os ensaios consistiram basicamente de testes dessas pla-

cas. 

4.1 SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

Nesta seção serão apresentados os resultados das simulações realizadas no Simulink. Ape-

sar das já referidas limitações da classificação tradicional de cargas, a título de aplicação, 

foram testados dois tipos de perfis: os de primeiro e segundo grau, cujas equações serão 

dadas nas subseções seguintes. 

4.1.1 Emulação do Perfil de Primeiro Grau 

A Equação 73 define o perfil de carga de primeiro grau emulado pelo sistema e a Eq. 74 

designa a função de transferência do controlador PI utilizado nas simulações. Os parâme-

tros foram escolhidos de modo que o conjunto exibisse o torque nominal do MIT em regime 

permanente e à velocidade nominal do motor. Para o torque de partida foi escolhido um va-

lor de pequena magnitude, uma característica desse parâmetro para as cargas de perfil de 

primeiro grau. Para maior clareza, o torque definido pela Eq. 73 passa a ser denominado de 

torque de referência (    ). 

                                                                                                                                                       

  ( )     
 

 
                                                                                                                                                         

A Figura 4.1 mostra os gráficos dos torques de referência e de carga – imposto pelo GCC – 

em função do tempo. Note-se a oscilação exibida ao longo do tempo. Normalmente ela di-

minui com o aumento do momento de inércia total do conjunto. A Figura 4.2 mostra o erro 

absoluto entre o torque de referência e o de carga, definido pela Eq. 75.  

    ( )      ( )    ( )                                                                                                                                   5  
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Figura 4.1. Torques de referência e de carga para o perfil de primeiro grau. 

 

 

Figura 4.2: Erro entre o torque de referência e o de carga para o perfil de primeiro grau. 

 
O erro na Figura 4.2 tende a zero, mas de forma muito lenta, devido ao pequeno valor da 

constante do integrador do controlador PI. A Figura 4.3 mostra a relação torque versus velo-

cidade para     ( ) e   ( ), além da velocidade nominal do MIT. Os gráficos de torque con-

vergem para um valor de velocidade próximo da nominal. 
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Figura 4.3. Relação torque versus velocidade para     ( ) e   ( ): perfil de primeiro grau. 

 
Também é importante observar a tensão   ( ) nos terminais do circuito de armadura do 

GCC a fim de verificar se os diodos TVS da fonte de corrente não teriam que atuar numa 

implementação real. A Figura 4.4 mostra que isso não acontece, porquanto a tensão nos 

terminais da armadura é inferior à própria tensão de campo aplicada. 

O gráfico da Figura 4.4 não pode ser obtido diretamente do Simulink, tendo sido calculado 

por meio da Eq. 11 a partir dos dados de simulação. Isso se deve aos elevados erros asso-

ciados ao cálculo numérico da derivada para passos de integração muito pequenos, ocorri-

dos nos instantes iniciais da simulação. Portanto, a tensão   ( ) foi calculada a posteriori, a 

partir do instante que o passo de integração se estabilizou em valores maiores. 
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Figura 4.4. Tensão de armadura nos terminais do GCC. 

 
Aumentando-se o ganho da constante    do controlador PI – o que resulta na função de 

transferência exibida na Eq. 76 – obtém-se melhores resultados com erro o tendendo a zero 

mais rapidamente. A Figura 4.5 mostra os gráficos dos torques de referência e de carga 

após a mudança; o perfil simulado é o mesmo. 

  ( )     
  

 
                                                                                                                                                      

 

 

Figura 4.5. Torques de referência e de carga após a mudança no controlador. 
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A Figura 4.6 mostra o erro com maior taxa assintótica de decrescimento; a Fig. 4.7 exibe a 

relação torque versus velocidade para      e   ; e a Fig. 4.8 mostra a tensão nos terminais 

do circuito de armadura. 

 

 

Figura 4.6. Erro entre      e    após a mudança no controlador. 

 

 

Figura 4.7. Relação torque versus velocidade para o novo controlador. 
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Figura 4.8. Tensão nos terminais da armadura para o novo controlador. 

 

4.1.2 Emulação do Perfil de Segundo Grau 

A Equação 77 define o perfil quadrático emulado nessa simulação. Assim como foi feito para 

o caso anterior, o parâmetro que acompanha a velocidade foi escolhido de modo que o sis-

tema atingisse o torque nominal do MIT ao atingir sua velocidade nominal; para o torque de 

partida foi escolhido um valor pequeno. Todas as configurações adotadas na simulação do 

perfil de primeira ordem foram mantidas, apenas a equação do torque de referência foi alte-

rada. O controlador PI empregado é o mesmo da função de transferência da Eq. 76. 

                                                                                                                                                    

A Figura 4.9 mostra os gráficos do torque de referência e do torque de carga em função do 

tempo simulados. 
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Figura 4.9. Torques de referência e de carga simulados para o perfil quadrático. 

 

 

Figura 4.10. Erro entre os torques de referência e de carga para o perfil quadrático. 

 
É possível notar que as oscilações possuem maior amplitude quando comparadas ao perfil 

de primeiro grau. É possível que esse tipo de perfil, que envolve maiores variações da cor-

rente de armadura, implique em oscilações de maior amplitude para as variáveis que de-

pendem da derivada dessa corrente. A Figura 4.10 mostra o erro associado aos torques, tal 

como definido na Eq. 75. 
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Naturalmente o erro exibe as mesmas oscilações que os gráficos dos torques e decai de 

maneira semelhante ao erro para o perfil de primeira ordem. A Figura 4.11 mostra a relação 

torque versus velocidade obtida e a Fig. 4.12 exibe a tensão nos terminais de armadura. 

 

 

Figura 4.11. Relação torque versus velocidade para o perfil de segundo grau. 

 

 

Figura 4.12. Tensão nos terminais do circuito de armadura para o perfil quadrático. 

 
Os gráficos de erro mostrados nas Figuras 4.2, 4.6 e 4.10 podem de início revelar um com-

portamento indesejado, aumentando a partir de valores próximos de zero para em seguida 

diminuir daquela maneira oscilante. Entretanto, o valor máximo de erro exibido para cada 



 67 

gráfico era sempre pequeno, além disso, num processo dinâmico de emulação, não são 

apenas os valores finais do erro que interessam, mas todos eles. Esse aspecto foi salienta-

do quando da discussão feita na subseção 3.4.3, onde a inequação apresentada na Eq. 71 

deve ser satisfeita não no limite para o instante   tendendo a algum valor, mas para todo  . 

4.2 ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos por meio dos ensaios realizados em 

laboratório. Os testes tiveram como objetivo testar as PCBs construídas visando sua aplica-

ção numa implementação futura da plataforma de emulação de cargas. Todos os dados 

foram obtidos por meio da placa DAQ PCI-6251 com uma taxa de amostragem de 10 kS/s. 

Nos ensaios com o MIT-GCC a carga resistiva TCR5000 ligada ao gerador foi utilizada para 

que se pudesse colocar o motor em condições nominais, os sinais de corrente e tensão me-

didos foram os associados ao enrolamento de armadura:    e   . 

4.2.1 Testes das PCBs com o Motor Desligado 

A Figura 4.13 mostra o sinal proveniente da placa de condicionamento de sinal do transdutor 

de torque com a bancada MIT-GCC desligada.  

 

 

Figura 4.13. Sinal da placa de condicionamento de sinal do transdutor de torque com o MIT 

desligado. 

 
A Figura 4.13 mostra a forte presença de ruído no sinal lido mesmo com o MIT desligado, 

embora a bancada da Lavill e seus equipamentos estivessem energizados. A Figura 4.14 
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mostra o espectro de frequência do sinal da Fig. 4.13 obtido por meio da aplicação da trans-

formada rápida de Fourier (FFT, do termo em inglês fast Fourier transform). 

 

 

Figura 4.14. Espectro de frequência do sinal da Figura 4.13. 

 
Como pode ser observado na Figura 4.14, o sinal possui uma forte componente de 60 Hz, 

as outras componentes menores, porém significativas, correspondem aos harmônicos dessa 

frequência fundamental. A observação da figura anterior motivou a utilização de um filtro 

rejeita-faixas (em inglês, notch filter) implementado em software. O filtro utilizado possui or-

dem 6 e fator de qualidade igual a 10. A Figura 4.15 mostra o sinal da Figura 4.13 após a 

aplicação do filtro. 
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Figura 4.15. Espectro de frequência do sinal da Fig. 4.13 após a aplicação do filtro rejeita-

faixa. 

 
A aplicação do filtro rejeita-faixa diminuiu a componente de 60 Hz, restando os harmônicos 

de menor magnitude. As Figuras 4.16 e 4.17 mostram os sinais obtidos por meio da placa 

de medição dos transdutores de efeito Hall sem qualquer filtragem, a Fig. 4.16 mostra o si-

nal de corrente e a Fig. 4.17 mostra o sinal de tensão. 

 

 

Figura 4.16. Sinal de corrente com o MIT desligado. 
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Figura 4.17. Sinal de tensão com o MIT desligado. 

 
Os mesmos problemas apresentados pela placa do transdutor de efeito Hall se repetiram 

para a placa de medição dos transdutores de efeito Hall. Isso motivou a utilização do filtro 

rejeita-faixa nas análises subsequentes. 

4.2.2 Testes das PCBs Durante a Partida do Motor 

A Figura 4.18 mostra o sinal do transdutor de torque durante a partida direta do conjunto 

MIT-GCC com carga. 

A aplicação do filtro rejeita-faixa e de um filtro passa-baixas resultou no gráfico da Figura 

4.19, que já permite uma melhor apreciação do sinal. 

A taxa de amostragem utilizada se revelou muito alta, isso motivou a utilização de outro mé-

todo de filtragem. Existem diversas técnicas que permitem capturar a forma de um sinal com 

forte presença de ruído, a Eq. 78 define o filtro recursivo utilizado para realizar essa tarefa. 

 ( )    ( )  (   ) (   )                                                                                                                  (  ) 

Onde  ( ) – a entrada do filtro, sendo   um inteiro não negativo – representa um sinal dis-

creto no tempo amostrado a uma taxa    e  ( ) representa a saída do filtro, inicializado com 

 ( )   ( ). Ainda,      , com   real, e a Equação 78 é aplicada para    . 
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Figura 4.18. Sinal do torque de partida da bancada, com o MIT sob condições nominais. 

 

 

Figura 4.19. Sinal da Fig. 4.18 após a aplicação do filtro rejeita-faixa. 

 
Na Equação 78 a constante   está associada à frequência de corte do filtro. Uma análise 

aproximada simples permite nortear a escolha mais adequada para essa constante. A 

Equação 79 mostra a função de transferência associada ao filtro resultante da aplicação da 

transformada   à Eq. 78. 
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 ( )  
 

(     )
 ( )                                                                                                                                     

Passando para o domínio de Laplace e sendo      , onde     
  , obtém-se a Eq. 80. 

 (   )  
 

(       )
 (   )                                                                                                                         0  

A exponencial na Equação 80 pode ser expandida em série de potências e assim, adotando-

se a aproximação         , chega-se à Eq. 81. 

 (   )  
 

(  
  
 

)
 (   )                                                                                                                                     

Logo, o filtro recursivo pode ser aproximado por um filtro passa-baixas com frequência de 

corte    dada pela Eq. 82. 

   
   
  

                                                                                                                                                                   2  

Portanto,   representa de modo aproximado a fração da frequência de corte relativa à taxa 

de amostragem. A Figura 4.20 mostra o mesmo sinal da Figura 4.19 após a aplicação do 

filtro rejeita-faixa e do filtro recursivo com        , ou seja, com uma frequência de corte 

aproximada de 8 Hz. 

 

 

Figura 4.20. Sinal da Fig. 4.18 após a aplicação dos filtros rejeita-faixa e recursivo. 

 
As Figuras 4.21 e 4.22 mostram os sinais de corrente e tensão, respectivamente, durante o 

mesmo processo de partida com carga, neles foi aplicado o filtro rejeita-faixa e o filtro recur-

sivo. Em relação a esse último, foram comparados dois valores distintos para  ,        , 
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       . Como se pode observar nas Figs. 4.21 e 4.22, a aplicação do filtro recursivo, co-

mo ocorre com qualquer filtro da forma da Eq. 81, introduz um atraso no sinal. 

 

 

Figura 4.21. Sinal de corrente durante a partida após a aplicação dos filtros rejeita-faixa e 

recursivo. 

 

 

Figura 4.22. Sinal de tensão durante a partida após a aplicação dos filtros rejeita-faixa e re-

cursivo. 
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Uma vez que para o GCC a corrente é proporcional ao torque eletromagnético e a tensão de 

armadura está indiretamente associada (ver Eqs. 9 e 11) à velocidade do conjunto, a obten-

ção de formas mais suaves para os sinais motivou a construção de um gráfico do corrente 

em função da tensão, mostrado na Fig. 4.23. Nesse gráfico é interessante observar a região 

aproximadamente linear, lembrando que o GCC não exibe exatamente um perfil de primeiro 

grau durante a partida, como mostra a Eq. 69. 

Para finalizar a análise dos sinais obtidos das PCBs, a Figura 4.24 mostra o sinal de torque 

lido durante a aplicação de uma rampa de aceleração de cinco segundos pelo inversor de 

frequência, tendo sido usado o controle vetorial de velocidade e estando o GCC sem carga. 

No gráfico da Figura 4.25 foi aplicado o filtro recursivo sobre o sinal original, permitindo uma 

melhor avaliação da sua forma. 

 

 

Figura 4.23. Relação tensão versus velocidade durante a partida do MIT. 
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Figura 4.24. Sinal de torque com a partida realizada por meio do inversor de frequência. 

 

 

Figura 4.25. Sinal da Fig. 4.24 após a aplicação do filtro recursivo. 

 
A análise anterior dos sinais lidos por meio das PCBs revelou que algumas melhorias ainda 

se fazem necessárias, sobretudo se o inversor de frequência for utilizado para acionar o 

conjunto MIT-GCC no processo de emulação. O sinal obtido neste último ensaio apresenta-

va qualidade muito inferior quando comparado àqueles lidos durante a partida direta do MIT. 
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Também é preciso levar em conta que o ambiente em que as placas foram utilizadas era 

extremamente ruidoso, com as máquinas elétricas consumindo correntes relativamente ele-

vadas. Algumas melhorias que podem ser feitas em relação às PCBs incluem a utilização de 

gabinetes blindados, o emprego da técnica de medição diferencial na placa de medição dos 

transdutores de efeito Hall e a introdução de filtros passivos nas suas saídas, tal como na 

PCB de condicionamento de sinal do transdutor de torque.  

Entretanto, além de melhorias no hardware, uma redução na taxa de amostragem do sinal 

seguida da aplicação de filtros adequados em software também contribuiria para o emprego 

bem sucedido das PCBs no sistema de emulação de cargas. 

É difícil separar os problemas devidos às PCBs propriamente ditas daqueles oriundos do 

sistema analisado. Assim, é imprescindível a utilização de instrumentos de referência e a 

realização de testes em condições controladas, visando uma análise mais criteriosa das 

PCBs e a sua calibração. 

4.2.3 Teste do Protótipo da Fonte de Corrente 

Nesta subseção serão apresentados os resultados oriundos do teste feito com o protótipo da 

fonte de corrente. Os testes foram feitos conectando-se a placa ao variador monofásico e a 

um dos amperímetros analógicos da bancada. Inicialmente o potenciômetro associado ao 

MOSFET Q2 foi ajustado de modo que uma tensão de 5V fosse aplicada entre a porta e a 

fonte desse componente. Outro potenciômetro, atuando como um divisor da tensão proveni-

ente de uma fonte CC de 5V, foi utilizado para aplicar o sinal à porta do MOSFET Q1, simu-

lando assim, a atuação da saída analógica da placa DAQ. O variador monofásico foi ajusta-

do de modo a aplicar uma tensão de 49,3V entre os terminais da PCB. A Tabela 4.1 mostra 

os resultados obtidos no processo. 

 
Tabela 4.1. Dados do teste da fonte de corrente. 

 

Sinal em Q1 (V) Corrente (A) 

0,13 0,5 

0,26 1,0 

0,39 1,5 

0,57 2,0 

0,74 2,5 

 
Os resultados exibidos na Tabela 4.1 são promissores, pois revelam um comportamento 

linear da fonte de corrente. Também é possível notar que a Equação 48 é razoavelmente 

satisfeita. 
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Um aspecto relevante, não mostrado na Tabela 4.1, é que a partir de 2,8 A a fonte começou 

a saturar. Os valores de corrente só voltaram a aumentar com o aumento da tensão do vari-

ador monofásico. Os testes também tiveram que parar nesse ponto devido aos limites de 

potência do variador de tensão e da própria placa. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS 
FUTUROS 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de controle da corrente de armadura do GCC 

como estratégia para a emulação de perfis de torques de carga aplicados a motores. Foram 

feitas diversas análises acerca do comportamento do sistema tendo em vista a realização de 

uma emulação dinâmica de perfis de carga. Um processo de emulação dinâmica busca re-

produzir da forma mais fiel possível o comportamento de certo tipo de carga durante qual-

quer fase de operação do motor, na partida, em regime, na desaceleração, etc. 

A estratégia de controle pela corrente de armadura mostrou-se bastante promissora para a 

realização desse intento, sobretudo porque o torque de carga do GCC é diretamente pro-

porcional a ela. As simulações computacionais demostraram a viabilidade e eficácia da es-

tratégia, todavia, o controle de correntes relativamente elevadas num circuito indutivo traz 

consigo inúmeros desafios, tanto no que diz respeito ao desempenho do sistema, quanto às 

questões de segurança envolvendo os operadores e os equipamentos. 

Nesse trabalho também foram projetadas e construídas PCBs com o fim de ampliar a estru-

tura laboratorial e avançar no sentido de implementar a plataforma de emulação de cargas. 

Os testes das PCBs mostraram que o projeto e confecção das mesmas foram bem sucedi-

dos, embora também tenham apontado alguns problemas que poderão ser resolvidos em 

novas versões das placas. 

Os trabalhos futuros que deverão ser desenvolvidos nessa linha precisam focar sobretudo 

no sistema de controle da corrente, visando o desenvolvimento de um hardware robusto e 

eficiente. Nesse sentido, começar com uma estratégia mais simples, como o controle pela 

corrente de campo do GCC, tal como mostrado em [4], pode ser um passo inicial útil rumo 

ao amadurecimento das pesquisas feitas e ao desenvolvimento da estrutura laboratorial. 

Como apontado no Capítulo 1, uma plataforma de emulação de cargas é algo extremamente 

versátil e existem diversas linhas de pesquisa que as exploram, algumas delas visam apli-

cações bem distintas da tratada nesse trabalho. Uma vez implementada em laboratório, es-

sa plataforma poderia permitir que essas novas linhas de pesquisa fossem abertas, dando 

ensejo à realização de novos e importantes trabalhos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Esquemático da placa de condicionamento do sinal do transdutor de torque. 

Anexo II – Lista de componentes da placa de condicionamento do sinal do transdutor de 

torque. 

Anexo III – Lista de componentes da placa de medição dos transdutores de efeito Hall. 

Anexo IV – Lista de componentes do protótipo da fonte de corrente controlável. 
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ANEXO I: Esquemático da placa de condicionamento do sinal do transdutor de torque. 
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ANEXO II: Lista de componentes da placa de condicionamento do sinal do transdutor de 

torque. 

 

Item Qtde. Valor Nome Descrição Fabricante Part Number 

1 1   CON1 Conector DC Jack     

2 1   CON2 Conector header 
1x3 

    

3 1   CON3 Conector terminal 
block 3 POS 

    

4 3   CON4, 
CON5, 
CON6 

Conector terminal 
block 2 POS 

    

5 1   LED1 LED 5MM OVAL 
GREEN 527nm 

Cree Inc. C5SMF-
GJS-

CV0Y0792 

6 1   U3 IC REG LDO 5V 
0.15A SOT23-5 

Texas Ins-
truments 

LP2985IM5-
5.0/NOPB 

7 1   U4 IC OPAMP GP 
900KHZ 8SOIC 

Analog De-
vices Inc. 

OP97FSZ-
REEL 

8 1   U5 IC VREF SHUNT 
2.5V SOT23-3 

Texas Ins-
truments 

LM385BZ-
2.5/NOPB 

9 2   U1, U2 IC OPAMP INSTR 
1MHZ 8SOIC 

Analog De-
vices Inc. 

AD620ARZ-
REEL7 

10 1 680R R1 RES 680 OHM 
0.1W 1% 0805 

    

11 3 1k R2, R3, 
R8 

RES 1K OHM 0.1W 
.1% 0805 

    

12 4 3k9 R4, R5, 
R6, R7 

RES 3.9KOHM 
0.1W 1% 0805 

    

13 1 100R R9 RES 100 OHM 
0.1W 1% 0805 

    

14 1 8k2 R10 RES 8.2KOHM 
0.1W 1% 0805 

    

15 4 0.33uF C1, C3, 
C11, C13 

CAP CER 0.33UF 
50V 10% X5R 0805 

    

16 5 0.01uF C2, C5, 
C12, 

C14, C17 

CAP CER 10000PF 
50V 10% X7R 0805 

    

17 4 1000pF C4, C6, 
C9, C10 

CAP CER 1000PF 
50V 10% X7R 0805 

    

18 2 0.033uF C7, C8 CAP CER 0.033UF 
50V 10% X7R 0603 

    

19 1 1uF C15 CAP CER 1UF 16V 
10% X7R 0805 

    

20 1 4.7uF C16 CAP CER 4.7UF 
16V 10% X5R 0805 

    

21 1 0.1uF C18 CAP CER 0.1UF 
16V 10% X7R 

0805  

    

22 1 100pF C19 CAP CER 100PF 
50V 5% NP0 0805 
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ANEXO III: Lista de componentes da placa de medição dos transdutores de efeito Hall. 

 

Item Qtde. Valor Nome Descrição Fabricante Part Number 

1 4   CON1, CON2, 
CON5, CON4 

Conector terminal 
block 2 POS 

    

3 1   CON3 Conector terminal 
block 3 POS 

    

4 1   U3 SENSOR CURRENT 
25A TH 

LEM USA Inc. LAH 25-NP 

5 1   LED1 LED 5MM OVAL 
GREEN 527nm 

Cree Inc. C5SMF-GJS-
CV0Y0792 

6 1   U4 TRANSDUCR VOLT-
AG CLOSE LOOP 

10mA 

LEM USA Inc. LV 25-P 

7 2   U1, U2 IC OPAMP GP 
600KHZ 8SOIC 

Texas Instru-
ments 

OP07CDR 

8 1 2k7 R1 RES 2700 OHM 0.1W 
1% 0805 

    

9 1 270R R4 RES 270 OHM 0.1W 
1% 0805 

    

10 1 390R R2 RES 390 OHM 0.1W 
1% 0805 

    

11 1 45k R3 RES 45000 OHM 4W     
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ANEXO IV: Lista de componentes do protótipo da fonte de corrente controlável. 

 

Item Qtde. Valor Nome Descrição Fabricante Part Number 

1 6 0.1uF C1, C2, C3, 
C5, C6, C7 

CAP CER 0.1UF 
16V 10% X7R 0805 

    

2 1   C4 (NO 
POP) 

CAP POL     

3 2   CON1, 
CON4 

Conector borne fê-
mea 

    

4 1   CON2 Conector terminal 
block 2 POS 

    

5 1   CON3 Conector terminal 
block 3 POS 

    

 1   DT1 TVS DIODE 1.5KW 
120V UNIDIRECTI-

ONAL 

STMicroelectronics 1.5KE120CA 

6 1   DT2 TVS DIODE 1.5KW 
15V 41A UNIDI-

RECTIONAL 

ON Semiconductor 1N6275AG 

7 1   LED1 LED 5MM OVAL 
GREEN 527nm 

Cree Inc. C5SMF-GJS-
CV0Y0792 

8 2   Q1, Q2 MOSFET N-CH 
500V 20A TO-

247AC 

Vishay Siliconix IRFP460 

9 1 2k7 R1 RES 2700OHM 
0.1W 1% 0805 SMD 

    

10 1 1k R2 RES 1KOHM 0.1W 
1% 0805 

    

11 2 100R R3, R6 RES 100OHM 0.1W 
1% 0805 

    

12 2   R4, R7 (NO 
POP) 

RES 0.1W 1% 0805     

13 1 5k4 R5 RHEOSTAT 
5400OHM 

    

14 2   U1, U2 IC OPAMP GP 
600KHZ 8SOIC 

Texas Instruments OP07CDR 

 

 


