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Resumo 

Este trabalho desenvolve um sistema eletrônico de excitação baseado em um 

compensador eletrônico para uso em geradores de indução isolados da rede elétrica. O 

compensador é composto por um inversor trifásico de três níveis controlado por tensão 

e a compensação de reativos é baseada nos conceitos de potência real e imaginária 

instantâneas. O emprego de conversores de três níveis ao invés da topologia clássica de 

dois níveis se apresenta como uma solução interessante, pois além de ser aplicável em 

baixas e altas potências, permite o controle seletivo de harmônicos. 
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Abstract 

This paper develops an electronic excitation system based on an electronic 

compensator for use in induction generators isolated from the utility. The compensator 

consists of a three-phase three-level inverter controlled by voltage and reactive 

compensation will be based on the concepts of real and imaginary instantaneous power. 

The use of three levels converters instead of the classical two-level topology is presented 

as an interesting solution, as well as being applicable at low and high powers, allows 

selective control of harmonics. 

  



 
 

iii 
 

Sumário 

Resumo .................................................................................................................................................. i 

Abstract ................................................................................................................................................ ii 

Sumário .............................................................................................................................................. iii 

Lista de Figuras ................................................................................................................................. v 

Lista de Tabelas .............................................................................................................................. vii 

Lista de Símbolos .......................................................................................................................... viii 

Capítulo 1 – Introdução  ................................................................................................................. 9 

1.1. Relevância do tema em investigação .......................................................................................... 9 

1.2. Objetivos do trabalho ..................................................................................................................... 10 

1.3. Metodologia ........................................................................................................................................ 11 

1.4. Organização do trabalho ............................................................................................................... 11 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica  ........................................................................................... 12 

2.1. Introdução .......................................................................................................................................... 12 

2.2. O cenário atual do uso de máquinas de indução na geração de energia elétrica .... 12 

2.3. Sistemas de excitação da máquina de indução ..................................................................... 13 

2.3.1 Banco de capacitores ................................................................................................................... 15 

2.3.2 RCT-CF ............................................................................................................................................... 16 

2.3.3 Compensador de reativos PWM .............................................................................................. 17 

2.4. Conclusões .......................................................................................................................................... 18 

Capítulo 3 - Modelagem do sistema de excitação do Gerador de Indução  ............... 20 

3.1. Introdução .......................................................................................................................................... 20 

3.2. Visão geral do sistema de geração de energia ...................................................................... 20 

3.3. Modelo dinâmico do Gerador de Indução .............................................................................. 21 

3.4. Conversor de três níveis ................................................................................................................ 26 

3.5. Sistema de controle do Gerador de Indução.......................................................................... 34 

3.6. Estimador de Fluxo ......................................................................................................................... 41 

3.7. Conclusões .......................................................................................................................................... 43 

Capítulo 4 - Simulação e Análise dos resultados ................................................................ 45 



 
 

iv 
 

4.1. Introdução .......................................................................................................................................... 45 

4.2. Diagrama esquemático do sistema ........................................................................................... 45 

4.3. Inicialização do sistema ................................................................................................................. 47 

4.4. Comportamento transitório para diferentes tipos de carga ........................................... 52 

4.5. Transitório de velocidade ............................................................................................................. 60 

4.6. Conclusão ............................................................................................................................................ 64 

Capítulo 5 – Conclusão  ................................................................................................................ 65 

Apêndice A - Transformação abc-dq0 .................................................................................... 67 

A.1. Mudança de variáveis ..................................................................................................................... 67 

A.2. Variáveis de um circuito estacionário transformadas para um sistema de 

referência arbitrário ............................................................................................................................... 68 

Apêndice B - Parâmetros do modelo equivalente da máquina de indução  ............. 71 

Apêndice C - Parâmetros de Simulação ................................................................................. 79 

Referências Bibliográficas ......................................................................................................... 81 

 

  



 
 

v 
 

Lista de Figuras 

Figura 2.1 - Excitação do Gerador de Indução através de um banco de capacitores (Fonte: Lyra, 1994) ..... 15 

Figura 2.2 - Representação monofásica do RCT-CF (Fonte: Lyra, 1994) ...................................................................... 16 

Figura 2.3 - Esquema de um compensador de reativos (Fonte: Lyra, 1994) .............................................................. 17 

Figura 2.4 - Diagrama vetorial das correntes do compensador de reativos PWM ................................................... 18 

Figura 3.1 - Diagrama esquemático simplificado do sistema ............................................................................................. 21 

Figura 3.2 - Enrolamento de estator da máquina de indução ............................................................................................ 22 

Figura 3.3- Sistemas de eixos abc e dq arbitrário.................................................................................................................... 25 

Figura 3.4 - Diagrama de blocos típico de um inversor. (Fonte: Silva, 2005) ............................................................. 27 

Figura 3.5 - Inversor trifásico de três níveis (Fonte: Bose, 2002) .................................................................................... 29 

Figura 3.6 - Esquema de um braço do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000) ........................................... 30 

Figura 3.7 - Instante t1 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000)............................ 30 

Figura 3.8 - Instante t2 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000)............................ 31 

Figura 3.9 - Instante t3 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000)............................ 31 

Figura 3.10 - Instante t4 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). ........................ 32 

Figura 3.11 - Instante t5 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). ........................ 32 

Figura 3.12  - Forma de onda da tensão de saída do inversor ........................................................................................... 33 

Figura 3.13 - Modulação por largura de pulso por disposição de fases (PD-PWM) ................................................. 34 

Figura 3.14 - Diagrama de blocos do sistema ............................................................................................................................ 35 

Figura 3.15 – Detalhe do controlador de fluxo ......................................................................................................................... 36 

Figura 3.16  - Diagrama vetorial do método direto de orientação pelo campo ......................................................... 37 

Figura 3.17 - Diagrama de blocos do controlador de fluxo com desacoplador .......................................................... 38 

Figura 3.18 – Detalhe do controlador de tensão tensão do elo CC .................................................................................. 39 

Figura 3.19 - Malha de controle de corrente em eixos direto e em quadratura ........................................................ 40 

Figura 3.20 - Diagrama vetorial do estimador de fluxo e do integrador puro ............................................................ 42 

Figura 3.21 - Diagrama de blocos do estimador de fluxo projetado ............................................................................... 43 

Figura 4.1 - Diagrama esquemático da simulação do sistema em ambiente MATLAB/SIMULINK® ............... 46 

Figura 4.2 - Curva de velocidade de acionamento do gerador durante o processo de excitação ...................... 47 

Figura 4.3  - Corrente na fase A na saída do inversor ............................................................................................................ 48 

Figura 4.4 - Magnitude do fluxo de estator durante o processo de inicialização ...................................................... 48 

Figura 4.5 - Conjugado Eletromagnético ..................................................................................................................................... 49 

Figura 4.6 - a)Corrente de referência em quadratura iq.  b) Tensões vcc de referência e vcc medida no elo 

CC do inversor ............................................................................................................................................................................. 50 

Figura 4.7 - a)Corrente de referência em eixo direto id.  b) Magnitude dos fluxos real e de referência ........ 50 

file:///C:/Users/DIOGO/Desktop/DIOGO_AUGUSTO_TCC2_0509.docx%23_Toc397692216


 
 

vi 
 

Figura 4.8 - Fluxos real e estimado em eixo estacionário da máquina durante o processo de inicialização 51 

Figura 4.9 - Tensão na fase A na saída do inversor ................................................................................................................. 51 

Figura 4.10 - Espectro de frequência da tensão de saída do inversor (fase A) .......................................................... 52 

Figura 4.11 - Conjugado eletromagnético quando uma carga resistiva é inserida no sistema ........................... 53 

Figura 4.12 - Magnitude do fluxo de estator durante o transitório de carga resistiva ........................................... 53 

Figura 4.13- Corrente em eixo direto do inversor durante o transitório de carga resistiva ................................ 54 

Figura 4.14 - Tensão no elo CC do compensador durante o transitório de carga resistiva .................................. 54 

Figura 4.15 - Tensão no elo CC do compensador durante o transitório de carga resistiva (Zoom) ................. 54 

Figura 4.16 - Corrente na fase A na saída do inversor durante o transitório de carga resistiva ........................ 55 

Figura 4.17  - Tensão Vab na saída do gerador no momento do transitório de carga resistiva ......................... 55 

Figura 4.18 - Espectro de frequência da tensão de saída do gerador antes da inserção da carga ..................... 56 

Figura 4.19 - Espectro de frequência da tensão de saída do gerador após a inserção da carga ......................... 56 

Figura 4.20 - Corrente na carga resistiva .................................................................................................................................... 57 

Figura 4.21 - Espectro de frequência da corrente na carga resistiva ............................................................................. 57 

Figura 4.22 - Corrente de eixo direto de referência e na saída do inversor ................................................................ 58 

Figura 4.23- Corrente na carga indutiva ...................................................................................................................................... 58 

Figura 4.24- Espectro de frequência da corrente na carga indutiva ............................................................................... 59 

Figura 4.25 - Fluxo de estator no momento do transitório de carga indutiva de baixo fator de potência .... 59 

Figura 4.26 - Corrente na carga desbalanceada ....................................................................................................................... 60 

Figura 4.27 - Curva de velocidade do rotor em rad/s ........................................................................................................... 61 

Figura 4.28 - a)Corrente de referência em eixo direto id.  b) Magnitude dos fluxos real e de referência ...... 61 

Figura 4.29 - a)Corrente de referência em quadratura iq.  b) Tensões vcc de referência e vcc medida no elo 

CC do inversor ............................................................................................................................................................................. 62 

Figura 4.30 - Corrente na fase A na saída do inversor .......................................................................................................... 62 

Figura 4.31 - Tensão vab de estator durante o transitório de velocidade .................................................................... 63 

Figura 4.32 - Comparação entre o fluxo real e o estimado em eixo estacionário ...................................................... 63 

Figura A.1 - Relação trigonométrica entre os eixos abc/dq0 (Fonte: Krause, 2002) .............................................. 68 

Figura B.1 - Modelo do circuito equivalente da máquina de indução ............................................................................ 72 

Figura B.2 - Circuito equivalente do ensaio de rotor bloqueado ...................................................................................... 73 

Figura B.3  - Circuito equivalente do ensaio a vazio ............................................................................................................... 75 

Figura B.4 - Curva de magnetização do Gerador de Indução ............................................................................................. 78 

 

 

 



 
 

vii 
 

Lista de Tabelas 

Tabela A.1 - Sistemas de referência ............................................................................................................................................... 70 

Tabela B2 - Resistências de estator medidas através do ensaio de corrente contínua .......................................... 72 

Tabela B3 - Medições do ensaio de rotor bloqueado ............................................................................................................. 73 

Tabela B4 - Medições do ensaio a vazio ....................................................................................................................................... 74 

Tabela B5 - Parâmetros do circuito equivalente da máquina de indução .................................................................... 76 

Tabela B6 - Medições realizadas a vazio, com velocidade síncrona para a obtenção da curva de 

magnetização da máquina ...................................................................................................................................................... 76 

 

  



 
 

viii 
 

Lista de Símbolos 

v: tensão [V]; 

r: resistência elétrica []; 

i: corrente elétrica [A]; 

: velocidade angular [rad/s]; 

: fluxo magnético [Wb]; 

cos(): fator de potência; 

f: frequência [Hz]; 

L: indutor, indutância [H]; 

p: operador diferencial no tempo; 

P: potência ativa [W]; 

Q: potência reativa [VAr]; 

s: escorregamento; 

t: tempo [s];



 
 

9 
 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

Desde que os sistemas de geração, transmissão e distribuição em corrente 

alternada se mostraram eficientes e mais econômicos que os de corrente contínua, o 

gerador síncrono vem sendo a principal ferramenta responsável por fornecer energia 

aos sistemas elétricos.  

Apesar disso, a máquina de indução também pode funcionar como gerador, 

apresentando algumas vantagens interessantes em relação ao gerador síncrono, tais 

como maior robustez e menores custos de fabricação e de manutenção.  

Porém, para que a máquina de indução opere como gerador isolado da rede é 

preciso que se forneça além da potência mecânica em seu eixo, a potência reativa 

necessária à sua excitação. O foco deste trabalho é desenvolver um sistema de excitação 

baseado em inversores de três níveis capaz de fornecer a energia reativa necessária à 

excitação do gerador de indução isolado da rede. 

Existem diversos esquemas de excitação do gerador de indução capazes de 

fornecer essa potência reativa, dentre eles pode-se citar os bancos de capacitores, 

condensadores síncronos e estruturas do tipo impedância variável (Lyra, 1994). 

Com o avanço e o desenvolvimento tecnológico na área de eletrônica de potência, 

foi possível o desenvolvimento de técnicas controladas de excitação de geradores de 

indução. Entre elas estão: o RCT-CF (Reator Controlado por Tiristores – Capacitor Fixo), 

o compensador síncrono, os inversores trifásicos trabalhando com fator de potência 

capacitivo e o compensador de reativos, sendo este último o foco deste trabalho.  

O compensador de reativos possui uma estrutura análoga aos filtros ativos de 

potência que possibilitam o controle instantâneo da potência reativa e harmônica 

fornecida ao sistema. Este tipo de compensador foi estudado, entre outros, em (Lyra, 

1994) e em (Costa, 2013). Em (Lyra, 1994), foram desenvolvidas implementações em 
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laboratório do controle indireto e do controle direto da máquina de indução baseado em 

um observador de estados. Ambas as implementações foram realizadas em conversores 

de dois níveis com controle por histerese de corrente. Já o trabalho de (Costa,2013), 

desenvolvido no CEFET-MG introduz o conversor de três níveis e a alimentação em 

tensão com malha de controle de corrente. Entretanto, embora o trabalho de (Costa, 

2013) apresente grandes avanços no desenvolvimento do compensador, ele carece de 

uma estrutura de estimação de fluxo e de uma análise mais rigorosa em relação aos 

limites do sistema trabalhando com diferentes tipos de cargas como, por exemplo, 

cargas indutivas e desbalanceadas. 

Controlando-se a excitação da máquina de indução, a mesma pode trabalhar 

isoladamente da rede elétrica, como no caso de geração de energia elétrica através de 

turbinas eólicas em áreas isoladas. 

A energia eólica aproveita a energia cinética das massas de ar em movimento por 

meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com 

o uso de turbinas eólicas. Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas 

surgiram no final do século XIX, mas somente com a crise do petróleo na década de 70, é 

que houve interesse em investimentos para viabilizar o desenvolvimento e aplicação de 

equipamentos em escala comercial. 

O aproveitamento da energia eólica pode ser direto ou indireto. No processo 

direto, a energia cinética dos ventos é convertida diretamente em sua forma final de 

utilização. Já no indireto, a geração de energia elétrica torna-se uma etapa intermediária 

no processo de conversão de energia (Lyra, 1994). 

 

1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é continuar o desenvolvimento do compensador de 

reativos para excitação de geradores de indução isolados iniciado em (Costa, 2013). 

Mais especificamente, busca-se introduzir um algoritmo de estimação de fluxo que 

possibilite a realização do controle direto da tensão e simular o sistema para diferentes 

tipos de cargas, analisando-se transitórios de carga e velocidade, assim como o nível das 

componentes harmônicas presentes nos sinais de tensão e corrente do sistema. 
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1.3. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente faz-se um levantamento do 

cenário atual do uso da máquina de indução operando como gerador isolado, assim 

como o estudo sobre os possíveis tipos de excitação da máquina. Sequencialmente, faz-

se um estudo sobre máquinas de indução incluindo o seu modelo dinâmico e 

características de operação como gerador. Posteriormente, é realizado um estudo de 

inversores trifásicos de três níveis e de técnicas de modulação por largura de pulso. O 

próximo passo é o estudo do controle direto por orientação de campo, das técnicas de 

estimação de fluxo e do projeto dos controladores PI’s. 

Após a compreensão dos conceitos teóricos, parte-se para a simulação do 

compensador de reativos em MATLAB/SIMULINK a fim de testar a topologia usada. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho é dividido em 5 capítulos, incluindo este de introdução. No Capítulo 

2 é apresentado o cenário atual do uso de geradores de indução na geração de energia 

elétrica e as principais topologias de excitação do gerador de indução. O Capítulo 3 

apresenta o desenvolvimento da modelagem do sistema de excitação do gerador. Neste 

capítulo tem-se: o modelo dinâmico da máquina de indução operando como gerador; o 

conversor de três níveis utilizado, dando ênfase na modulação por largura de pulso; a 

abordagem do sistema de controle direto por orientação de campo, detalhando as 

malhas de controle e apresentando o estimador de fluxo empregado. O Capítulo 4 exibe 

as simulações realizadas no software MATLAB/SIMULINK® do sistema proposto, além 

da análise dos resultados obtidos. O Capitulo 5 conclui apresentando as vantagens e 

desvantagens da utilização do sistema, assim como possíveis melhorias na área. 

Além dos cinco capítulos, tem-se o Apêndice A, o qual apresenta de forma 

detalhada as variáveis e os eixos de referência envolvidos na transformação abc-dq0, 

utilizada para determinar o modelo dinâmico da máquina; o Apêndice B, o qual 

apresenta o cálculo dos parâmetros do modelo de circuito equivalente da máquina 

utilizada na simulação e o Apêndice C, com os parâmetros de simulação. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

2.1. Introdução  

 

Este capítulo apresenta o cenário atual do uso da máquina de indução operando 

como gerador de energia elétrica. Para que a máquina de indução opere como gerador 

isolado da rede é preciso que se forneça a potência reativa necessária à sua excitação. 

Dessa forma, são apresentadas as principais topologias de excitação do gerador de 

indução. 

 

2.2. O cenário atual do uso de máquinas de indução na geração de 
energia elétrica  

 

A máquina de indução raramente era empregada como gerador devido à sua 

regulação de tensão insatisfatória e à variação da frequência síncrona, mesmo quando 

acionada sob velocidade constante no rotor e alimentando cargas com potência 

totalmente ativa (Marra, 2000). 

Entretanto, a máquina de indução com rotor tipo gaiola é frequentemente 

comparada de modo favorável em relação aos demais tipos de máquinas elétricas por 

ser robusta, apresentar custos e manutenção reduzidos e possuir alta densidade de 

potência (W/kg). 

A máquina de indução trifásica se mostra eficiente na geração de energia em 

sistemas alternativos de geração como turbinas eólicas, termoelétricas e até mesmo 

pequenas hidroelétricas (Silva, 1993). Por essa razão, diversos estudos vêm sendo 

realizados sobre o uso de máquinas de indução no processo de geração de energia 

elétrica.  

Em (de Mello, 1981) são estudados diversos exemplos de características de 

desempenho de sistemas de potência compostos unicamente por geradores de indução. 
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Através de uma análise mais financeira, comparando-se o custo da geração de energia 

utilizando-se geradores de indução e máquinas síncronas, conclui-se que a máquina de 

indução possui inúmeras vantagens em relação à máquina síncrona, como por exemplo, 

baixo custo de manutenção e simplicidade construtiva. 

Em (Miranda, 1997) é feito um estudo das vantagens da utilização da máquina de 

indução como gerador em sistemas de bombeamento, no qual é utilizado o compensador 

de reativo como excitatriz de potência reativa. Em (Silva, 1993) é estudado a eficiência 

de um gerador de indução utilizando a excitação com o conversor PWM. Já em (Sankar, 

2012) é feita uma análise do inversor PWM para um sistema de geração eólica. 

(Zamperin, 2011) desenvolveu um método de análise de estabilidade de 

geradores eólicos do tipo de indução, com base no monitoramento da tensão interna do 

gerador ao longo de um movimento transitório do sistema. O método de análise 

desenvolvido contribuiu para obter uma compreensão detalhada dos fenômenos 

relacionados à instabilidade dos geradores de indução, conectados em redes de energia 

elétrica, com e sem compensadores estáticos de reativos. 

 O estudo de tais compensadores mostra-se importante, uma vez que a máquina 

de indução operando como gerador necessita de uma fonte de reativos para a sua 

excitação.  

 

2.3. Sistemas de excitação da máquina de indução  

 

O gerador de indução pode trabalhar conectado a um barramento de potência 

infinita ou isolado da rede. No primeiro caso, o barramento supre ao gerador a potência 

reativa necessária para a manutenção do fluxo e excitação da máquina, além de regular a 

tensão. Já no segundo caso, o qual é o foco deste trabalho, há a necessidade de um 

sistema capaz de fornecer a potência reativa necessária ao gerador, além de manter 

tensão e freqüência em níveis aceitáveis, independentemente de variações no 

acionamento mecânico ou da carga do sistema. 

Diversos estudos foram realizados na área de excitação do gerador de indução. 

Em (Brennen, 1975) é apresentado um esquema de excitação do gerador de indução 

utilizando um compensador de reativos estático constituído por um banco de 

capacitores fixos e indutores em paralelo ao banco, os quais têm sua corrente controlada 

por chaves bidirecionais baseadas em tiristores. O estudo é realizado com o intuito de 
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resolver o principal problema de se usar banco de capacitores fixos na excitação de 

geradores de indução, que é a limitação do controle de tensão nos terminais do gerador, 

uma vez que o sistema só pode operar em um ponto fixo de operação. O uso de indutores 

faz com que uma corrente atrasada seja injetada no sistema, fazendo com que o gerador 

enxergue uma capacitância variável conectada ao seu terminal. O controle das chaves 

tiristorizadas permite ao gerador trabalhar em uma faixa maior de operação, ou seja, 

obtém-se uma melhor regulação de tensão. Testes feitos em laboratório mostraram que 

o sistema é capaz de trabalhar com cargas não balanceadas e com fator de potência não 

unitário, comprovando a viabilidade do sistema.  

Já em (Gyugyi, 1979), são discutidos diversos métodos de excitação do gerador de 

indução como: impedância variável utilizando banco de capacitores chaveados por 

contatores controlados; impedância variável utilizando indutores controlados por 

tiristores e fontes de corrente e tensão utilizando conversores estáticos, apresentando 

as principais vantagens e desvantagens de cada sistema.  

Em (Lyra, 1994) é apresentado um sistema de excitação do gerador utilizando-se 

o inversor PWM de dois níveis controlado em corrente. O inversor PWM, o qual é o foco 

deste trabalho, opera como um compensador estático de reativos que absorve ou injeta 

energia reativa no sistema de acordo com a carga para regular as tensões nos terminais 

do gerador de indução (Rech, 2008). Além disso, o inversor possibilita a melhoria do 

comportamento do sistema em diversos aspectos: regulação de tensão, estabilização da 

frequência e compensação da potência reativa. A estratégia de operação do sistema 

consiste em fixar a frequência síncrona do gerador de indução através do inversor PWM 

(Marra, 2000). 

Dentre os diversos esquemas de excitação do gerador de indução, podem-se citar 

os bancos de capacitores, estruturas do tipo reator controlado por tiristores com 

capacitor fixo (RCT-CF) e o compensador de reativos PWM, o qual é tratado neste 

trabalho. 
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2.3.1 Banco de capacitores 

O uso de banco de capacitores é o modo mais simples de excitar o gerador de 

indução. Os capacitores, conectados em paralelo aos enrolamentos trifásicos de estator 

do gerador, fornecem a energia reativa necessária à sua excitação, conforme a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Excitação do Gerador de Indução através de um banco de capacitores (Fonte: Lyra, 1994) 

 

Por se tratar de um processo de auto-excitação, ou seja, a máquina deve fornecer 

potência ativa para carregar os capacitores e, estes últimos, devem fornecer potência 

reativa para a excitação da máquina, o gerador deve possuir um fluxo remanescente 

capaz de induzir uma tensão no seu estator que imponha uma corrente mínima no 

capacitor, dando início ao processo de auto-excitação (Lyra, 1994). 

O dimensionamento do banco de capacitores se dá a partir do levantamento da 

curva de magnetização da máquina (curva VxI). Escolhendo-se um ponto específico de 

operação, com tensão, corrente e freqüência definidos, o valor da capacitância do banco 

é dado pela seguinte equação: 

 

  
 

       
                                                                                                                                (2.1) 

 

Apesar de ser a opção com menor custo e implementação mais simples, o banco 

de capacitores apresenta algumas desvantagens como: aplicação para uma estreita faixa 

de velocidades; inviabilidade de controlar a tensão de saída do gerador e variações de 

tensão com o nível de carregamento. 
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2.3.2 RCT-CF 

O uso de apenas um banco de capacitores, conforme abordado na Seção 2.3.1, 

mostra-se insuficiente para o controle da tensão de saída do gerador, uma vez que se 

limita a máquina a trabalhar em um determinado ponto de operação. 

Uma solução para esse problema é a conexão de vários bancos de capacitores de 

valores distintos, conectados ao gerador através de um sistema de chaveamento 

controlado. Com valores distintos de capacitância, consegue-se alterar o ponto de 

operação do sistema, controlando a tensão de saída. Entretanto, a frequência de 

chaveamento é baixa, e o controle mostra-se lento e discreto (Lyra, 1994).  

A estrutura RCT-CF consiste da conexão de um indutor em série com uma chave 

tiristorizada bidirecional em corrente, ambos em paralelo com o capacitor, conforme a 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Representação monofásica do RCT-CF (Fonte: Lyra, 1994) 

 

As chaves controlam a corrente drenada pelo indutor através da variação do 

ângulo de disparo do tiristor, variando a potência reativa consumida. Isso faz com que o 

gerador enxergue uma capacitância variável e de forma mais contínua.  

Esse sistema, porém, apresenta algumas limitações como: a atuação da chave 

tiristor só pode ser feita uma vez a cada semi-ciclo, ou seja, o sistema é dependente da 

freqüência da rede. Além disso, uma variação na freqüência pode causar um 

desequilíbrio nas correntes do capacitor e do indutor. 
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2.3.3 Compensador de reativos PWM 

O compensador de reativos surge como uma alternativa de melhorar o controle 

do gerador, por se tratar de uma estrutura de excitação que não depende da variação da 

freqüência do sistema e que apresenta uma atuação mais rápida e eficiente.  

Ele é composto basicamente por um inversor trifásico controlado por corrente, 

um elo CC que consiste em um capacitor e uma bateria CC, e indutores que conectam o 

dispositivo ao gerador, conforme ilustra a Figura 2.3. 

            

Figura 2.3 - Esquema de um compensador de reativos (Fonte: Lyra, 1994) 

 

A bateria é responsável por fornecer a potência ativa inicial que o sistema precisa 

antes de poder se auto-excitar. O compensador consome potência ativa do gerador para 

manter a tensão no elo CC e para suprir as perdas internas dos componentes. 

A corrente de saída do conversor             , conforme visto no diagrama fasorial da 

Figura 2.4, pode ser decomposta em duas componentes: uma componente        em anti-

fase com a tensão   , a qual representa a potência ativa consumida pelo compensador; e 

uma em quadratura        a qual é responsável pela potência reativa fornecida pelo 

compensador ao gerador. 
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Figura 2.4 - Diagrama vetorial das correntes do compensador de reativos PWM  

 

O compensador PWM garante freqüência constante nos terminais do gerador e 

provê a compensação da potência reativa na carga CA. Além disto, a energia armazenada 

no capacitor do elo CC é uma forma de armazenar energia com rápida disponibilidade de 

uso, resultando no aumento da robustez do sistema diante de transitórios de carga, tais 

como partida de motores e elevados incrementos de potência na carga (Marra, 1999). 

 

2.4. Conclusões 
 

Neste capítulo foram apresentadas discussões sobre o uso da máquina de indução 

operando como gerador de energia, destacando-se a operação isolada da rede elétrica. 

Tais estudos mostram que a máquina de indução apresenta vantagens em relação à 

máquina síncrona no que diz respeito à robustez e custos de construção e manutenção.  

Porém, a principal desvantagem da máquina de indução é a necessidade de 

fornecimento de energia reativa para sua excitação. Por esse motivo, foram 

apresentadas as principais topologias de excitação usadas em geradores de indução, 

dando destaque  para o compensador estático de reativos. 

Dentre as principais vantagens do uso deste compensador na excitação de 

geradores de indução, pode-se destacar: a possibilidade de implementação de um 

sistema de controle vetorial, o que aumenta a estabilidade do sistema; redução de 
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harmônicos e de perdas nas correntes de linha; ampla faixa de velocidade com operação 

estável; operação eficiente com fluxo constante e relação V/f também constante. 
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Capítulo 3 

Modelagem do sistema de excitação do Gerador de 
Indução 

3.1. Introdução  

 

Este capítulo apresenta o sistema de excitação do gerador de indução operando 

isolado da rede elétrica. O capítulo é dividido em seis seções: apresentação da visão 

geral do sistema de geração de energia; modelo dinâmico do gerador de indução, 

destacando-se as equações que regem o funcionamento da máquina; a apresentação do 

conversor de três níveis utilizado, destacando-se suas características, princípios de 

funcionamento e vantagens; sistema de controle utilizado, dando ênfase nas malhas de 

controle e estimador de fluxo utilizado. 

 

3.2. Visão geral do sistema de geração de energia  

 

Um diagrama do sistema de geração de energia elétrica utilizado neste trabalho é 

mostrado na Figura 3.1. Ele consiste basicamente de um gerador de indução de rotor em 

gaiola e um sistema de excitação baseado em um conversor PWM de três níveis. O 

gerador de indução é acionado por uma turbina eólica que é o órgão primário que 

fornece energia mecânica ao sistema. Os cálculos do modelo dinâmico do sistema, 

específicos desse capítulo, consideram uma carga trifásica resistiva acoplada ao gerador.  

O gerador de indução tem uma turbina eólica acoplada ao seu eixo, responsável 

pela geração de potência ativa. A potência reativa necessária para a manutenção do fluxo 

é fornecida através do compensador. A bateria tem a função de fornecer energia inicial 

ao sistema. O controle é feito através de um processador digital de sinais-DSP, o qual 

utiliza os parâmetros do fluxo da máquina e das tensões e correntes de saída do 

compensador. A partir do momento que o fluxo alcança um valor aceitável para o 

controle atuar, a bateria é desconectada do sistema e a energia ativa necessária ao 
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funcionamento do compensador é fornecida pelo gerador. O sistema passa então a 

funcionar de forma auto-excitado, ou seja, o gerador fornece a energia ativa necessária 

para a manutenção da tensão CC do inversor e, este último, injeta energia reativa no 

gerador necessária a manutenção do fluxo girante. As Seções 3.4 à 3.6 apresentam um 

maior detalhamento dos subsistemas que compõe o sistema. 

 

 

Figura 3.1 - Diagrama esquemático simplificado do sistema 

 

3.3. Modelo dinâmico do Gerador de Indução  

 

3.3.1 Equações dinâmicas da máquina em variáveis de fase 

 

As equações dinâmicas que regem o funcionamento de uma máquina assíncrona 

são funções das indutâncias da mesma, as quais dependem da velocidade do rotor, 

fazendo com que os coeficientes das equações diferenciais que descrevem o 

comportamento de tais máquinas variem no tempo exceto quando o rotor está parado 

(Krause, 2002). 
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Considerando o sentido das tensões e correntes da Figura 3.2, as equações de 

tensão em variáveis da máquina são expressas por: 

 

                                                                                            (3.1) 

                                                                                           (3.2) 

 

onde o sub-índice “s” indica variáveis e parâmetros relacionados ao estator da máquina 

e “r” ao rotor. O operador p indica derivada no tempo, d/dt. 

A Figura 3.2 apresenta o enrolamento de estator da máquina, onde    são as 

espiras,    é a resistência de estator,       são as tensões de fase e       são as correntes 

de fase. 

 

 

Figura 3.2 - Enrolamento de estator da máquina de indução 

 

 

Para um sistema magneticamente linear, o enlace de fluxo é dado pela seguinte 

equação: 

 

 
     

     
    

     

     
   

    
     

     
                                                               (3.3) 

 

As indutâncias dos enrolamentos    são dadas por: 
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                                               (3.4) 

 

     

                       

                       

                       

                                             (3.5) 

 

          

                  

 
           

 
 

          

 
                   

 
 

          

 
           

 
         

                             (3.6) 

 

onde     e     são, respectivamente, as indutâncias de dispersão e de magnetização do 

enrolamento do estator;      e      são, respectivamente, as indutâncias de dispersão e 

de magnetização do enrolamento do rotor e     é a amplitude da indutância mútua entre 

os enrolamentos de estator e rotor. 

Quando se expressam as equações de tensão em função das variáveis da máquina, 

é conveniente referir todas as variáveis do rotor para o estator, usando as relações de 

espiras de cada um dos enrolamentos (Krause, 2002): 

 

          
  

  
                                                                                           (3.7) 

  
      

  

  
                                                                                           (3.8) 

  
      

  

  
                                                                                           (3.9) 

 

A matriz de indutância mútua entre os enrolamentos do rotor e do estator, 

referida ao estator, pode ser definida como: 

 

  
    

  

  
          

                  

 
           

 
 

          

 
                   

 
 

          

 
           

 
         

          (3.10) 

A relação entre as indutâncias de magnetização de rotor e de estator é a relação 

quadrática das espiras, logo: 
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                                                                                        (3.11) 

 

Já a relação entre as indutâncias de dispersão do rotor e a mesma referida ao 

estator é dada por: 

 

  
     

  

  
 

 

                                                                                          (3.12) 

 

Então, a matriz de indutâncias do rotor referida ao estator, a qual é importante 

para se determinar a relação entre tensão e corrente da máquina, é dada por: 

 

  
    

  
        

 
      

 
    

  

 
      

        

 
    

  

 
      

 
      

      

                                                (3.13) 

 

O que leva à seguinte relação entre tensão e corrente (em variáveis de fase) da 

máquina: 

 

 
     

  
    

    
          

  

    
   

   
      

 
    

     

      
                                                       (3.14) 

 

onde    
    

  

  
 

 

                                                                                            (3.15) 

 

3.3.2 Equações da máquina em sistema de eixos dq0 arbitrários 

 

É importante determinar as equações da máquina em um sistema de eixo de 

referência arbitrário, uma vez que a partir deste, pode-se obter as equações em qualquer 

sistema de eixo de referência.  

O Apêndice A contém a teoria da transformação de variáveis dos eixos abc para 

os eixos em quadratura dq0. Esse tópico apresenta as equações da máquina em função 

de suas variáveis em um eixo em quadratura arbitrário. As equações descritas podem 

ser modificadas para qualquer eixo de referência, desde que a velocidade angular seja 

ajustada de acordo com a referência escolhida. 
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A Figura 3.3 apresenta um sistema de eixo dq0 arbitrário, o qual serve de base 

para a obtenção das variáveis que descrevem o comportamento dinâmico da máquina. 

 

Figura 3.3- Sistemas de eixos abc e dq arbitrário 

 

As equações de tensão da máquina em sistema de eixos dq0 para o sistema de 

eixos arbitrários descritos pela Figura 3.3, são determinadas por: 

 

                                                                                   (3.16) 

  
        

                   
         

                                    (3.17) 

 

onde          
                                                                                    (3.18) 

               
    

      
       

                                                                    (3.19) 

 

Na forma expandida, tem-se que: 

 

                                                                                       (3.20) 

                                                                                      (3.21) 

                                                                                                (3.22) 

  
      

                 
         

                                             (3.23) 

  
      

                 
         

                                             (3.24) 
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                                                                         (3.25) 

 

Os enlaces de fluxo são determinados por: 

 

                                                                                                  (3.26) 

                                                                                                  (3.27) 

                                                                                                 (3.28) 

                                                                                                 (3.29) 

 

onde: 

                                                                                                 (3.30) 

                                                                                                (3.31) 

 

3.4. Conversor de três níveis 

Durante as últimas décadas, a tecnologia de eletrônica de potência tem crescido 

juntamente com a rápida evolução tecnológica. Diversas topologias, técnicas de 

acionamento, controle e comando de conversores estáticos tem sido propostas por 

pesquisadores de todo o mundo, com objetivos comuns de contribuir para o bem estar e 

a segurança da sociedade (Novaes, 2000). E é nesse cenário que surge o inversor de 

freqüência de três níveis, introduzido em 1980 por (Nabae, 1981), o qual juntamente 

com a técnica de controle dos interruptores por modulação por largura de pulso (PWM) 

é o foco deste trabalho. 

 

3.4.1 Função, características, vantagens e aplicações 

 

O inversor CC/CA deve fornecer uma tensão (ou corrente) alternada, com 

freqüência, forma e amplitude definidas por algum sistema de controle. Em princípio, a 

saída deve ser independente de eventuais alterações na alimentação CC, na carga 

(situação de operação isolada da rede) ou na rede CA.  
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Dado que a grande maioria das cargas é alimentada em corrente alternada, a 

aplicação destes conversores se dá tanto em sistemas isolados quanto nos interligados 

com a rede.  No primeiro caso, o inversor deve ser capaz de fornecer uma tensão de 

qualidade aceitável (cuja característica pode variar segundo o tipo de carga).  

Na operação interligada à rede, dado que a tensão é definida pelo sistema, o 

inversor é responsável pela injeção (ou absorção) de corrente e, conseqüentemente, de 

potência na rede. 

A Figura 3.4 mostra o diagrama de blocos do esquema de funcionamento de um 

conversor. A tensão CC obtida no barramento intermediário é obtida através da 

retificação da alimentação CA através de diodos retificadores e filtragem do sinal. O 

chaveamento responsável por transformar a tensão CC em uma tensão CA – 

normalmente senoidal – para a alimentação da carga se dá geralmente através de 

chaves-transistor, as quais são controladas por um circuito separadamente. 

 

 

Figura 3.4 - Diagrama de blocos típico de um inversor. (Fonte: Silva, 2005) 

 

O conversor mostrado na Figura 3.4 pode operar como conversor e como 

inversor, uma vez que o fluxo de potência é reversível, ou seja, pode fluir em ambas as 

direções, dependendo apenas do modo de operação da máquina. 

Quando a máquina conectada ao conversor estiver trabalhando como gerador, o 

fluxo de potencia é o contrário, ou seja, flui da carga para a fonte, e o conversor passa a 

agir como retificador (Mohan, 2003). 

Este trabalho investiga o inversor de três níveis, o qual possui esse nome devido à 

tensão na carga possuir três possíveis valores: +V/2, 0 e –V/2. A máxima tensão sobre os 

interruptores é a metade da tensão de entrada V. Quanto maior o número de níveis do 

inversor, melhor é o espectro harmônico da tensão de saída, porém maior é o número 
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das células de comutação. Como conseqüência, a tensão aplicada sobre os interruptores 

reduz à medida que o número de níveis aumenta. 

A tecnologia de três níveis foi inicialmente introduzida por (A. Nabae, I. 

Takahashi e H. Akagi em 1980 e publicado em 1981). Com essa configuração de circuito, 

o stress de tensão nos componentes de chaveamento de potência é metade do 

encontrado nos inversores convencionais de dois níveis. Devido a essa característica, 

esse circuito é normalmente aplicado em inversores de média e alta tensão. As mais 

recentes aplicações incluem indústrias siderúrgicas e área de tração elétrica para 

ferrovias (Grazia, 2004). 

Além da capacidade de atuar com alta tensão, o inversor de três níveis tem 

características favoráveis como: tensão fase-fase e de modo comum com pulsos de 

menor amplitude de tensão, portadora com maior quantidade de pulsos de tensão por 

ciclo e menor ripple na corrente de saída para a mesma freqüência portadora.   

Devido ao nível de tensão aplicado sobre os interruptores ser a metade da tensão 

de entrada, o inversor de três níveis pode processar maior capacidade de energia do que 

os inversores de dois níveis, possibilitando a elevação da tensão de barramento ou da 

freqüência de comutação (Novaes, 2000). 

Dentre as principais vantagens do inversor de três níveis em relação aos 

convencionais, podem-se destacar: a forma de onda da corrente, o ripple da corrente nos 

inversores de três níveis é menor que nos inversores convencionais devido à menor 

amplitude de tensão dos pulsos do PWM; a freqüência portadora do PWM pode ser 

reduzida mantendo-se a mesma qualidade de corrente dos inversores de dois níveis, 

porém com a vantagem adicional de poder reduzir as perdas por efeito Joule nos IGBT´s 

em conseqüência da redução do número de chaveamentos por ciclo; transientes de 

tensão nos terminais dos motores, a amplitude dos pulsos de tensão dos inversores de 

três níveis é metade da amplitude dos pulsos de tensão dos inversores de dois níveis, 

desta forma os transientes de tensão nos terminais do motor são significantemente 

menores que nos motores acionados por inversores convencionais, o que diminui os 

danos na máquina e, conseqüentemente, aumenta sua vida útil; o ruído audível do motor 

também é reduzido em virtude dos pulsos de menor tensão (Grazia, 2004). 

Baseados nestas vantagens, incluindo controles mais precisos de torque, 

velocidade e melhor dinâmica, existem diversas aplicações em potencial para o inversor 

de três níveis. Algumas aplicações típicas são inversores usados em sistemas de geração 
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de energia isolados da rede, o acionamento de bobinadeiras e desbobinadeiras; 

elevadores de passageiros; elevação de cargas; acionamentos de bombas em unidades 

de tratamento de água e/ou esgoto onde o motor é normalmente instalado a longa 

distância do inversor; pontes rolantes com longas distâncias de cabos; áreas onde o 

inversor deve ser instalado longe do motor em virtude da área ser agressiva, com grande 

concentração de poeira, calor, água e/ou umidade como o caso de siderúrgicas, 

petroquímicas, papel, celulose e etc. O fato dos inversores de três níveis produzirem 

menor ruído audível, o permite ser utilizado em aplicações internas a prédios comerciais 

e residenciais onde o ruído não é aceitável. Aplicações típicas nesse caso são o 

acionamento de bombas e ventiladores para unidades de ar condicionado, elevadores, 

máquinas comerciais para lavagem de roupas e outras (Grazia, 2004). 

 

3.4.2 Funcionamento 

 

Para a análise do funcionamento do conversor, considera-se o esquema do 

inversor trifásico de três níveis mostrado na Figura 3.5. 

 

 

               Figura 3.5 - Inversor trifásico de três níveis (Fonte: Bose, 2002) 

 

Como o funcionamento de cada fase é idêntico, analisa-se somente uma fase, 

resumindo o circuito conforme mostra a Figura 3.6. 

Na Figura 3.6, os interruptores S1 e S2 compõem o semi-braço positivo, enquanto 

que S3 e S4, o negativo. Os diodos grampeadores Dg1 e Dg2, juntamente com o comando 

adequado dos interruptores, fazem com que a tensão na saída do inversor assuma 
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apenas três níveis possíveis: +Vi/2, 0 e –Vi/2. A função dos capacitores C1 e C2 é criar 

um ponto comum com tensão 0V. 

 

 

Figura 3.6 - Esquema de um braço do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000) 

 

Consideram-se todos os componentes do sistema ideais e a carga sendo composta 

por um indutor em série com um resistor. O sistema é composto basicamente por cinco 

etapas, cada qual representada pelos estados dos interruptores S1 à S4, denominadas de 

t1 a t5. 

No instante t1, as chaves S1 e S2 fecham simultaneamente, fazendo com que a 

corrente flua através dos interruptores, e os diodos D1 e D2 permanecem bloqueando a 

corrente no sentido oposto. A tensão na carga é Vi/2 e a fonte entrega energia para a 

carga, conforme Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 - Instante t1 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). 
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No instante t2 a chave S1 é aberta e a corrente da carga flui através do diodo 

grampeador Dg1. A tensão de saída é 0V. Esta etapa termina quando a chave S2 abre. A 

Figura 3.8 ilustra esta etapa. 

 

 

Figura 3.8 - Instante t2 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). 

 

No instante t3, S2 é bloqueado e os interruptores S3 e S4 são fechados. Como a 

corrente iL(t) ainda não se inverteu, os diodos D3 e D4 entram em condução, 

possibilitando que a parte da energia armazenada no indutor seja devolvida à fonte. A 

tensão de saída é –Vi/2. A Figura 3.9 ilustra esta etapa. 

 

 

Figura 3.9 - Instante t3 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). 

 

A corrente iL(t) inverte de sentido no instante t4, bloqueando os diodos D3 e D4, 

colocando em condução os interruptores S3 e S4. A tensão de saída é -Vi/2 e a fonte 

entrega energia para a carga, conforme a Figura 3.10. 
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Figura 3.10 - Instante t4 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). 

 

Quando a chave S4 abre, a corrente flui através do diodo Dg2 e a tensão na carga 

é nula. Ao final desta etapa, a chave S3 é aberta e o ciclo se repete. A Figura 3.11 

representa esta última etapa. 

 

Figura 3.11 - Instante t5 do funcionamento do inversor de três níveis (Fonte: Novaes, 2000). 

 

A Figura 3.12 mostra a forma de onda da saída nos cincos instantes descritos, 

assim como o estado de cada chave. 

Uma observação importante é que a comutação dos interruptores se dá sob 

corrente nula, o que diminui o desgaste dos componentes. A modulação por largura de 

pulso único descrita anteriormente é a de mais fácil implementação, entretanto não 

apresenta uma taxa reduzida de distorção harmônica. A técnica de modulação utilizada 

neste trabalho é a modulação por largura de pulso por disposição de fase (PD-PWM), 

que apresenta uma melhor distorção harmônica. 
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Figura 3.12  - Forma de onda da tensão de saída do inversor 

 

 

3.4.3 Modulação por largura de pulso por disposição de fases 

 

Em aplicações de alta e média potência, em que a eficiente utilização da 

capacidade de condução dos interruptores é um dos fatores preponderantes, a escolha 

adequada do princípio de modulação a ser empregado torna-se relevante (Novaes, 

2000). O elevado conteúdo harmônico presente no tipo de modulação descrito 

anteriormente é indesejável na maioria das aplicações. Dentre as conseqüências de altos 

valores de harmônicas há o aquecimento excessivo de condutores, motores, geradores e 

transformadores; desarmes aleatórios de disjuntores e outros dispositivos de proteção; 

queimas inexplicáveis de fusíveis; ruídos excessivos em painéis elétricos, 

transformadores e motores (Silva, 2005). Assim, tem-se como objetivo adotar técnicas 

de modulação que tenham como característica inerente, a reduzida amplitude de 

harmônicas de baixa ordem. O fato de se adotar uma modulação a três níveis já implica 

em uma redução na amplitude das harmônicas de baixa ordem, quando comparada à 

modulação dois níveis. 

 



 
 

34 
 

A técnica de modulação adotada neste trabalho é a modulação por largura de 

pulso por disposição de fases (PD-PWM), a qual é normalmente usada no controle de 

conversores multiníveis. Nesta estratégia de modulação as ondas portadoras são 

dispostas com a mesma fase. Cada uma possui também a mesma amplitude e a mesma 

frequência. Existe apenas uma diferença de nível CC entre elas. O número de portadoras 

é definido como sendo o número de níveis desejados menos uma unidade, ou seja, se a 

saída de determinado conversor apresenta três níveis, a modulação possuirá duas 

portadoras. Geralmente estas portadoras são ondas triangulares de alta frequência que 

são comparadas com um sinal senoidal. A Figura 3.13 ilustra os sinais das portadoras e o 

sinal senoidal de referência para este tipo de estratégia de modulação. 

               

Figura 3.13 - Modulação por largura de pulso por disposição de fases (PD-PWM) 

 

Conforme observado em simulações realizadas, nota-se que os harmônicos de 

baixa ordem, os quais são mais difíceis de serem filtrados, têm sua amplitude reduzida. 

As harmônicas de maior amplitude são deslocadas para a freqüência de comutação. 

3.5. Sistema de controle do Gerador de Indução 

A técnica de controle do gerador utilizada neste trabalho é o controle vetorial por 

orientação do fluxo de estator. Diferente do controle escalar, o controle vetorial 

possibilita o controle do módulo e do ângulo de fase de uma variável, a qual é 

representada por um vetor. Ou seja, determina-se a posição angular e a amplitude do 
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vetor a ser controlado, fazendo com que este tipo de controle apresente melhor 

desempenho se comparado com o controle escalar (Lyra, 1994). Este alto desempenho é 

obtido através do controle independente do conjugado eletromagnético e do fluxo. 

O controle vetorial pode ser do tipo direto ou indireto. No controle direto, a 

variável é medida e controlada. Já no controle do tipo indireto, o controle é feito em uma 

variável auxiliar que se relaciona de forma indireta com a variável que se deseja 

controlar. 

A Figura 3.14 mostra o diagrama de blocos do sistema de controle do gerador de 

indução estudado neste trabalho. 

 

 

Figura 3.14 - Diagrama de blocos do sistema 

 

As tensões e correntes no gerador são medidas para alimentar a malha de 

controle de fluxo. Um estimador de fluxo fornece o valor da amplitude do fluxo de 

estator, bem como os valores de         e        , a partir dos valores de tensão e 

corrente de estator e de velocidade mecânica no gerador. O detalhamento do estimador 

de fluxo é apresentado na Seção 3.6. O módulo do fluxo obtido é comparado com o valor 

de referência do fluxo desejado, gerando um sinal de erro que alimenta um controlador 

PI, o qual fornece na saída o valor de corrente de referência    . Essa corrente é 
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responsável pela componente de potência reativa fornecida ao gerador. A Figura 3.15 

ilustra a malha de fluxo estatórico.  

 

  

Figura 3.15 – Detalhe do controlador de fluxo 

Este trabalho utiliza a técnica de orientação pelo campo segundo o vetor fluxo de 

estator   , uma vez que este permite uma melhor interação entre o controle do fluxo no 

gerador e o controle do compensador de reativos PWM. O controle mantém o fluxo no 

gerador em seu valor nominal, independente da freqüência, evitando-se assim a 

saturação excessiva do gerador, o aumento nas perdas, perda de excitação e 

instabilidade nos transitórios de carga. Mantendo-se o fluxo no valor nominal, garante-

se o ponto ótimo de utilização do material magnético da máquina e, assim, aumenta-se a 

eficiência e estabilidade do gerador (Lyra, 1994). 

Utilizar a equação de rotor como referência é vantajoso uma vez que esta 

apresenta um número reduzido de variáveis sem perdas significativas de exatidão 

(Paiva, 2007). A estimação através desse referencial necessita apenas das correntes de 

fase do estator e da velocidade mecânica. 

Parte-se então da análise da equação do rotor e das equações do modelo 

dinâmico abordadas na seção 3.3 (Krause, 2002): 

 

                                                             (3.32) 

                                                                                 

onde: 
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Isolando os termos em    e   , tem-se: 

 

                                                                       (3.33) 

 

Considerando o diagrama vetorial da Figura 3.16, tem-se que: 

 

 

Figura 3.16  - Diagrama vetorial do método direto de orientação pelo campo 

 

                                                                                                                                                  (3.34) 

                                                                                                                                               (3.35) 

 

onde: 

                                                                    

                                    

                                     

                                                                                     

                                                            

 

Separando-se a parte real e imaginária da equação 3.33, chega-se a: 
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                                                                    (3.36) 

                          
                                                                                  (3.37) 

 

onde: 

   
  

  
                              

  
  

  

  
                                                        

 

Isolando o termo         da equação 3.37 e substituindo em 3.36, tem-se que: 

 

               
          

    
  

         
   

    
                                                                    (3.38) 

 

O controle do fluxo no gerador se dá a partir da corrente de eixo direto     Porém, 

através da equação 3.38, observa-se que há um acoplamento entre o conjugado e o fluxo, 

uma vez que tanto a componente reativa quanto a componente ativa da corrente no 

gerador influenciam no valor do fluxo de estator. A desmagnetização de fluxo devido à 

corrente ativa fornecida à carga ou consumida pelo compensador provoca perturbações 

no controle de fluxo, uma vez que a ação de controle consiste apenas da componente 

reativa de corrente (Lyra, 1994). 

Para contornar este problema, é utilizado um circuito desacoplador, o qual tem a 

função de cancelar o efeito da componente de corrente ativa     sobre o fluxo estatórico, 

conforme o diagrama de blocos da Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 - Diagrama de blocos do controlador de fluxo com desacoplador 



 
 

39 
 

Considerando   
       , onde    é a corrente de saída do desacoplador, tem-se 

a seguinte equação: 

 

               
              

         
    

  

         
   

    
                                     (3.39) 

 

Para cancelar o efeito do último termo da equação 3.39, a corrente de saída do 

desacoplador deve possuir a seguinte relação: 

 

   
      

 

         
 

(3.40) 

 

A corrente de referência de eixo direto   
  é estabelecida através da malha de 

controle do fluxo. Essa corrente é responsável pelo controle do módulo do fluxo de 

estator. Já a corrente   
 em quadratura com o fluxo é gerada a partir da malha de 

controle de tensão. Essa corrente é responsável pelo controle da tensão do elo CC do 

conversor e flui do gerador para o conversor. A Figura 3.18 apresenta o diagrama de 

blocos da malha de tensão. 

 

 

 

 

A tensão     é a tensão do elo CC do conversor, a qual é medida e comparada com 

a referência de tensão    
  assim que o fluxo é estabelecido e a bateria desconectada do 

sistema. Essa referência é calculada a partir da velocidade    do rotor do gerador, 

multiplicada por um fator K de 1,897.  

As correntes de referência   
  e   

 , juntamente com o ângulo de referência 

obtido através do fluxo de estator, alimentam o regulador de corrente. Este último faz 

uma comparação entre as correntes    
  com as correntes reais de saída do conversor, 

Figura 3.18 – Detalhe do controlador de tensão tensão do elo CC 
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gerando um sinal de erro e alimentando outro controlador PI. O regulador de corrente 

gera em sua saída sinais de referência de tensão    
  para o PWM. 

Considera-se as seguintes equações de tensão entre a saída do inversor e o 

estator do gerador: 

 

         
   

  
                                                                                                             (3.41) 

         
   

  
                                                                                                             (3.42) 

         
   

  
                                                                                                              (3.43) 

 

onde   ,    e    são as tensões nas fases de saída de inversor; 

   ,    e    são as tensões nas fases do estator do gerador de indução; 

R e L são respectivamente as resistências e indutâncias entre o inversor e o 

gerador. 

Em coordenadas dq girantes, tem-se: 

 

         
   

  
                                                                                                  (3.44) 

         
   

  
                                                                                                  (3.45) 

 

A Figura 3.19 apresenta as malhas de controle do regulador de corrente. 

 

Figura 3.19 - Malha de controle de corrente em eixos direto e em quadratura 

 

Vale ressaltar que as correntes de saída do conversor não são puramente 

senoidais, uma vez que possuem harmônicos. A tensão a ser medida deve ser filtrada 

para a realização do controle. Porém, o filtro passa-baixa provoca uma defasagem no 

sinal filtrado, que deve ser compensado para a determinação correta da variável medida. 
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3.6. Estimador de Fluxo 

 A principal exigência do controlador vetorial empregado é o conhecimento do 

valor exato da magnitude e da posição do fluxo girante. Este fator gera a necessidade do 

uso de sensores de fluxo colocados no interior da máquina, o que em determinados 

sistemas é inviável pela dificuldade de acesso ou pelo alto custo desses sensores.  

Uma forma de contornar essas limitações é utilizar estimadores de fluxo 

baseados no modelo vetorial da máquina. Os modelos representados em coordenadas 

estacionárias de fluxo do estator e de entreferro permitem a estimação de fluxo e 

velocidade mecânica através da leitura das correntes e tensões nos enrolamentos da 

máquina.  

O fluxo é estimado através da integração da força eletromotriz do gerador. 

Porém, o uso de um integrador puro para a estimação do fluxo possui problemas de 

estabilidade e de saturação. Para solucionar esse problema, usa-se um filtro passa-

baixas no lugar do integrador puro (Myoung-Ho, 2000). 

O princípio de funcionamento do estimador usando-se o filtro passa-baixas é 

descrito a seguir.  

Em um sistema de eixos estacionários -, o fluxo de estator é dado pela Equação 

3.46. 

                  (3.46) 

    
 

 
  

 

  
         

 

   
                                   (3.47) 

 

Substituindo o integrador puro  
 

 
  por um filtro passa-baixas 

 

   
, resolvem-se 

os problemas de saturação e instabilidade. 

  
   

 

   
                                                   (3.48) 

 

O ganho do sistema e o atraso de fase é dado pelas Equações 3.49 e 3.50. 

 

         
   

 
                                                     (3.49) 
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 (3.50) 

 

Quando a freqüência do motor é menor do que a freqüência de corte do filtro, o 

erro causado pelo filtro é maior. Logo, o filtro deve possuir baixa freqüência de corte 

(Myoung-Ho, 2000).  

A compensação de ganho e de fase é feita multiplicando-se um compensador de 

ganho e de fase, respectivamente, ao sistema, conforme as Equações 3.51 e 3.52. 

 

       
    

    

     
 (3.51) 

             

onde                        ,          
     

    
    

  e  sen(   
 

    
    

 (3.52) 

 

A Figura 3.20 apresenta o diagrama vetorial do estimador de fluxo e do 

integrador puro. 

 

Figura 3.20 - Diagrama vetorial do estimador de fluxo e do integrador puro 

Uma característica importante do estimador de fluxo é o fato da localização do 

polo “a” ser proporcional a velocidade do motor. Isso ocorre, pois o sistema requer o 

polo perto da origem (velocidade pequena) para uma boa precisão na estimação do 

ângulo síncrono e computação da velocidade, e polo longe da origem para realizar um 

controle rápido e estável na regulação do fluxo e do torque. 
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 onde k é uma constante. (Nesse trabalho, k=3) (3.53) 

 

Logo, o diagrama de blocos do estimador de fluxo projetado é conforme 

apresentado na Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 - Diagrama de blocos do estimador de fluxo projetado 

 

3.7. Conclusões 

Este capítulo apresentou o modelo dinâmico da máquina de indução, 

apresentando as principais equações que regem seu funcionamento em variáveis de fase 

e em eixos dq0. As equações foram importantes para definir o sistema de controle 

utilizado, ou seja, a orientação do vetor fluxo de estator. 

Também foi apresentado o conversor de três níveis utilizado, demonstrando seu 

funcionamento e suas aplicações.  

Após análise, é possível concluir os benefícios de implementar o inversor de 

freqüência com modulação 3 níveis. O controle a 3-Níveis foi desenvolvido para reduzir 

a necessidade da instalação de componentes adicionais para prover: redução de 

rompimento de isolação do motor, problemas de rolamentos, dispersão de corrente, 

redução de ruídos audíveis. Estima-se que o custo de um inversor 3 níveis seja em torno 

de 30% maior que um inversor 6 pulsos e 15% maior que um inversor 12 pulsos, ambos 

em 2 níveis. Por outro lado, ao se utilizar inversores PWM 2-Níveis normalmente é 

necessário adicionar componentes como filtros, supressores e reatores, cabos especiais, 

que representam custos adicionais à aplicação (Silva, 2005). 
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O sistema de controle baseia-se nas correntes    e    na saída do compensador 

para controlar o fluxo no gerador e a tensão de elo CC do inversor, respectivamente. 

Além disso, as correntes são responsáveis por gerar sinais de tensão, os quais servem de 

referência para a modulação PWM. 

Finalmente, conclui-se que o estimador de fluxo utilizado apresenta resultados 

muito próximos entre fluxo real e estimado, conforme os resultados encontrados em 

(Myoung-Ho, 2000) usando essa topologia de estimador de fluxo, assim como os obtidos 

neste trabalho, conforme mostrado no Capítulo 4. 
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Capítulo 4 

Simulação e análise dos resultados 

4.1. Introdução 

Conforme descrito na Seção 1.2, um dos principais objetivos deste trabalho é 

analisar o sistema para diferentes tipos de cargas, principalmente cargas indutivas e 

desbalanceadas, além de desenvolver um algoritmo de estimação de fluxo.  

Este capítulo apresenta a simulação do sistema proposto, realizada no software 

MATLAB/SIMULINK®, além de toda a análise dos resultados encontrados, com o 

objetivo de validar o sistema proposto neste trabalho. O capítulo é dividido em quatro 

partes: a primeira apresenta o diagrama esquemático da simulação, mostrando o 

sistema de uma forma geral, ou seja, como cada bloco interage com os demais; a segunda 

parte apresenta os resultados obtidos durante a inicialização do sistema; a terceira parte 

mostra o comportamento do sistema durante um transitório de carga para diferentes 

tipos de cargas e, por último, tem-se a análise do sistema durante um transitório de 

velocidade. 

4.2. Diagrama esquemático do sistema 

A Figura 4.1 apresenta o diagrama de blocos do sistema de geração de energia 

implementado no software MATLAB/SIMULINK®. Os parâmetros dos elementos da 

simulação encontram-se no Apêndice C. 

O gerador de indução é conectado em série a uma carga, inicialmente resistiva. 

Em paralelo ao gerador e a carga tem-se o conversor de três níveis, o qual opera como 

um atuador do controle do gerador. O bloco “Velocidade” que alimenta o gerador 

representa a turbina eólica.  

O estimador de fluxo recebe os sinais de tensão e corrente de estator e, 

conhecendo-se a resistência de estator e a velocidade nominal da máquina, estima-se o 
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fluxo de estator conforme descrito na Seção 3.6. O módulo do fluxo de estator alimenta 

uma malha de controle de fluxo que gera a corrente    , responsável pela potência 

reativa entregue a máquina para excitá-la.  

 

 

Figura 4.1 - Diagrama esquemático da simulação do sistema em ambiente MATLAB/SIMULINK® 

 

A tensão do barramento CC do inversor é medida e, juntamente com sua 

referência, a qual é proporcional a velocidade do gerador, alimentam a malha de 

controle de tensão. A função dessa malha é gerar a corrente    , componente ativa de 

corrente responsável por manter a tensão no barramento CC do inversor. 

Ambas as correntes         alimentam a malha de controle de corrente, 

responsável por gerar tensões de referência para a modulação PWM. Os pulsos PWM 

controlam as chaves do inversor, gerando na saída do mesmo uma tensão chaveada e, 

conseqüentemente, fechando a malha do sistema. Na saída do inversor há um filtro 

composto por um indutor e um resistor, conectando o inversor ao gerador. 

Os dados de placa da máquina utilizada na simulação, assim como os parâmetros 

do seu circuito equivalente, encontram-se no Apêndice B. 
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4.3. Inicialização do sistema 

O sistema possui uma partida dividia em três partes: o gerador parte a vazio com 

uma velocidade mecânica de 33% do seu valor nominal, durante 125 milissegundos; em 

seguida o gerador é acelerado de forma linear até a sua velocidade nominal, durante 250 

milissegundos, atingindo a velocidade nominal. Turbinas eólicas normalmente possuem 

elevado valor de inércia, logo a partida em rampa do sistema se aproxima de forma 

satisfatória de uma partida por turbina. A Figura 4.2 apresenta a curva de velocidade de 

acionamento do gerador durante esse processo de inicialização. 

      

Figura 4.2 - Curva de velocidade de acionamento do gerador durante o processo de excitação 

 

Durante os primeiros 125 milissegundos, uma corrente magnetizante de 

freqüência 20Hz é forçada na saída do inversor para o gerador. A função dessa corrente 

é elevar o valor do fluxo até um valor aceitável para o estimador calcular o fluxo 

estimado e as malhas de controle começarem a atuar. Deve-se observar que as saídas 

dos controladores são fixadas em zero durante os primeiros 125 ms, uma vez que não há 

sincronização. A Figura 4.3 apresenta a corrente na fase A na saída do inversor. Já a 

Figura 4.4 apresenta a magnitude do fluxo de estator. Observa-se que durante os 

primeiros 125 milissegundos, o fluxo cresce até 20% do seu valor nominal. Enquanto o 

fluxo é estabelecido, a bateria continua conectada ao sistema, uma vez que ela é a 

responsável pela corrente forçada entregue ao gerador. 
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Figura 4.3  - Corrente na fase A na saída do inversor 

 

Figura 4.4 - Magnitude do fluxo de estator durante o processo de inicialização 

 

Conforme observado na Figura 4.3, a corrente forçada do inversor possui a 

mesma freqüência de giro do rotor da máquina, portanto o campo girante do rotor 

possui a mesma velocidade do campo girante do estator, fazendo com que o 

escorregamento da máquina seja nulo. A Figura 4.5 apresenta o conjugado 

eletromagnético da máquina nesse período de inicialização do sistema. Observa-se que 

durante os primeiros 125 milissegundos, o conjugado é nulo, comprovando o 

escorregamento também nulo durante esse período. Além disso, o conjugado 

eletromagnético negativo indica a ação geradora da máquina, conforme esperado. 
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Figura 4.5 - Conjugado Eletromagnético 

 

Na segunda parte da inicialização, quando a velocidade do gerador cresce de 33% 

até a velocidade nominal, as malhas de controle de fluxo e de tensão começam a atuar. 

Conforme mostra a Figura 4.6, a referência de tensão    
  cresce de 100V até 

aproximadamente 350V. A corrente de referência em eixo de quadratura    chega a 

saturar, mas quando a tensão no elo CC atinge a referência, a corrente se estabiliza para 

manter a tensão no elo CC do inversor controlada. 

Enquanto isso, o controlador de fluxo atua sobre a corrente de eixo direto    , a 

qual é responsável por estabelecer o fluxo do gerador em seu valor nominal de 

referência. A Figura 4.7 apresenta a corrente    e a magnitude do fluxo de estator. 

Observa-se que o fluxo atinge de forma satisfatória o valor de referência conforme 

esperado. 
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Figura 4.6 - a)Corrente de referência em quadratura iq.  b) Tensões vcc de referência e vcc medida no elo 
CC do inversor 

 

Figura 4.7 - a)Corrente de referência em eixo direto id.  b) Magnitude dos fluxos real e de referência 
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A Figura 4.8 mostra os fluxos real e estimado em eixo estacionário (  ). Pode-se 

observar que à medida que a freqüência aumenta, há uma melhora na estimação do 

fluxo. Isso ocorre, pois o polo do filtro é variável com a velocidade da máquina. 

 

Figura 4.8 - Fluxos real e estimado em eixo estacionário da máquina durante o processo de inicialização 

 

A tensão na fase A na saída do inversor pode ser vista na Figura 4.9. Observa-se 

que a tensão é chaveada devido à modulação PWM. O filtro na saída do inversor reduz o 

conteúdo harmônico da tensão. Pela Figura 4.9 também pode-se observar que a tensão 

de saída do inversor possui apenas 3 valores distintos: 
    

 
     

    

 
  . 

 

Figura 4.9 - Tensão na fase A na saída do inversor 
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A Figura 4.10 apresenta o espectro de frequência da tensão na saída do inversor. 

Pode-se observar que os harmônicos de maior amplitude encontram-se na frequência de 

chaveamento (4kHz), os quais são mais fáceis de serem filtrados em relação aos de baixa 

frequência. 

 

Figura 4.10 - Espectro de frequência da tensão de saída do inversor (fase A) 

4.4. Comportamento transitório para diferentes tipos de carga 

Uma vez estabelecido o fluxo no gerador, parte-se para a análise do sistema sobre 

algumas condições de transitório de carga. Primeiramente, analisa-se uma carga 

resistiva que faz circular no estator da máquina a sua corrente nominal. A carga é 

conectada ao sistema no instante t=1s na simulação. Todos os dados de carga da 

simulação encontram-se no Apêndice C. 

A Figura 4.11 apresenta o conjugado eletromagnético no gerador aumentando de 

valor (em módulo) com a aplicação da carga resistiva. Esse resultado era esperado, uma 

vez que o gerador deve fornecer a potência ativa demandada pela carga.  

Conforme citado na Seção 3.5, a corrente de carga tem um efeito desmagnetizante 

sobre o gerador. Mesmo com o desacoplador, não é possível eliminar totalmente o efeito 

de acoplamento entre as correntes de eixo direto e de quadratura, o que pode ser 

comprovado pela Figura 4.12. A magnitude do fluxo cai ligeiramente quando aplica-se a 

carga no sistema, mas rapidamente volta ao valor nominal devido a ação de controle da 

malha de fluxo, que eleva o valor da corrente de eixo direto   , conforme mostra a Figura 

4.13. 
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Figura 4.11 - Conjugado eletromagnético quando uma carga resistiva é inserida no sistema 

 

Figura 4.12 - Magnitude do fluxo de estator durante o transitório de carga resistiva 
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Figura 4.13- Corrente em eixo direto do inversor durante o transitório de carga resistiva 

 

As Figuras 4.14 e 4.15 mostram que a tensão no elo CC do compensador 

permanece praticamente constante com a aplicação da carga resistiva. 

 

 

Figura 4.14 - Tensão no elo CC do compensador durante o transitório de carga resistiva 

                

Figura 4.15 - Tensão no elo CC do compensador durante o transitório de carga resistiva (Zoom) 
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A Figura 4.16 apresenta a corrente na fase A na saída do inversor. Observa-se que 

há um aumento nessa corrente, conforme o esperado, uma vez que o inversor deve 

fornecer potência reativa ao gerador para compensar a queda de fluxo causada pela 

inserção da carga resistiva no sistema. 

                

Figura 4.16 - Corrente na fase A na saída do inversor durante o transitório de carga resistiva 

 

A tensão     medida na saída do gerador tem uma ligeira queda devido ao 

aumento na corrente de estator e, consequentemente, da queda de tensão na resistência 

estatórica, conforme apresentado na Figura 4.17. Além disso, há uma redução no 

conteúdo harmônico da tensão quando aplicada a carga, conforme mostrado nas Figuras 

4.18 e 4.19. Isso ocorre devido a um aumento na frequência de corte do filtro na saída do 

inversor, que passa a bloquear os harmônicos mais elevados (Lyra, 1994).  

 

Figura 4.17  - Tensão Vab na saída do gerador no momento do transitório de carga resistiva 
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Figura 4.18 - Espectro de frequência da tensão de saída do gerador antes da inserção da carga 

 

Figura 4.19 - Espectro de frequência da tensão de saída do gerador após a inserção da carga 

 

A corrente na carga pode ser vista na Figura 4.20. Observa-se que a corrente 

apresenta um elevado conteúdo harmônico, principalmente componente de terceiro 

harmônico e na frequência de chaveamento, conforme mostrado na Figura 4.21. Por se 

tratar de uma carga resistiva – carga de iluminação, por exemplo – o conteúdo 

harmônico não chega a ser um problema relevante. 
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Figura 4.20 - Corrente na carga resistiva 

 

Figura 4.21 - Espectro de frequência da corrente na carga resistiva 

 

Quando o sistema alimenta uma carga indutiva, o compensador deve fornecer 

potência reativa para a excitação do gerador e para a carga, ou seja, parte da corrente de 

eixo direto    fica responsável por alimentar a carga. Isso pode prejudicar o controle do 

fluxo do gerador, caso o compensador não seja capaz de suprir tal demanda de potência 

reativa, além de exigir mais esforço e sobrecarga do inversor. 

Conforme abordado na Seção 1.1, um dos avanços deste trabalho em relação ao 

de (Costa, 2013) é o teste do sistema para cargas indutivas e desbalanceadas. 

Simulando o sistema com uma carga indutiva de fator de potência 0,78 – próximo 

ao nominal da máquina – obteve-se os resultados apresentados a seguir. A Figura 4.22 
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apresenta a corrente em eixo direto    do conversor. Observa-se que a corrente aumenta 

quando é inserida a carga (instante t=1s), uma vez que esta é responsável pela potência 

reativa que deve ser fornecida ao gerador e a carga. 

 

Figura 4.22 - Corrente de eixo direto de referência e na saída do inversor 

 

A corrente na carga pode ser vista na Figura 4.23. Observa-se que a corrente 

apresenta um menor conteúdo harmônico quando comparada com a carga puramente 

resistiva, comparando-se as Figuras 4.21 e 4.24. 

 

 

Figura 4.23- Corrente na carga indutiva 
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Figura 4.24- Espectro de frequência da corrente na carga indutiva 

 

Mantendo-se o mesmo módulo da impedância, mas aumentando o ângulo da 

carga (de 68° para 78°), percebe-se que o sistema não consegue manter o fluxo  no 

gerador no seu valor nominal. Isso ocorre devido ao fato do conversor não conseguir 

suprir a energia reativa necessária à carga e à excitação do gerador. A Figura 4.25 

mostra o fluxo no gerador quando a carga indutiva com baixo fator de potência é 

inserida ao sistema, no instante t=2s. 

 

Figura 4.25 - Fluxo de estator no momento do transitório de carga indutiva de baixo fator de potência 

 

Observa-se que o fluxo cai, uma vez que o conversor não consegue suprir a 

energia reativa para manter esse fluxo no valor nominal. Isso mostra que o sistema 

possui um limite para cargas indutivas. 
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Finalmente, analisa-se o sistema operando durante um transitório de cargas 

desbalanceadas. Os valores das cargas encontram-se no Apêndice C. Pelos resultados 

encontrados em simulação, conclui-se que o sistema proposto opera normalmente para 

este tipo de carga. As cargas simuladas neste trabalho estão dentro do limite de energia 

reativa que o sistema consegue entregar. A Figura 4.26 apresenta as correntes 

absorvidas pela carga desbalanceada. 

 

                   

Figura 4.26 - Corrente na carga desbalanceada 

4.5. Transitório de velocidade 

Como última análise, avalia-se o funcionamento do sistema durante um 

transitório de velocidade, operando sem nenhuma carga em seu eixo. Uma vez 

estabelecido o fluxo, o sistema tem a velocidade de acionamento do gerador diminuída 

de 100% até 33% de seu valor nominal, durante um período de tempo de 250 

milissegundos. A Figura 4.27 apresenta a curva de velocidade do sistema. 
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Figura 4.27 - Curva de velocidade do rotor em rad/s 

 

A corrente de eixo direto    tem por objetivo manter o fluxo do gerador no seu 

valor nominal. No controle direto, a corrente    cresce, uma vez que o fluxo cai com a 

diminuição de velocidade do gerador. Como o valor máximo para a corrente está fixado 

em 9A, há a saturação da corrente e, portanto o fluxo cai, não alcançando o seu valor 

nominal. A Figura 4.28 mostra a corrente em eixo direto e o fluxo de estator. 

 

 

Figura 4.28 - a)Corrente de referência em eixo direto id.  b) Magnitude dos fluxos real e de referência 
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A tensão de referência    , que é proporcional a velocidade do gerador, cai de 

300V para 100V. Como o fluxo já está estabelecido no gerador, a tensão no elo CC 

acompanha a referência de forma satisfatória, conforme a Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 - a)Corrente de referência em quadratura iq.  b) Tensões vcc de referência e vcc medida no elo 
CC do inversor 

A Figura 4.30 apresenta a corrente na fase A na saída do inversor. Observa-se que 

há uma redução na freqüência, uma vez que a velocidade do gerador cai. Além disso, há 

o crescimento da corrente entregue ao gerador para manter o fluxo no seu valor 

nominal. 

 

Figura 4.30 - Corrente na fase A na saída do inversor 
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A tensão de estator também cai com a redução de velocidade da turbina, 

conforme o esperado. A Figura 4.31 ilustra essa situação. 

 

                  

Figura 4.31 - Tensão vab de estator durante o transitório de velocidade 

 

Finalmente, observa-se que o estimador de fluxo utilizado apresenta um bom 

desempenho, uma vez que o fluxo estimado se aproxima muito do fluxo real. A Figura 

4.32 apresenta a comparação dos dois fluxos em eixo estacionário   . 

 

                    

                 Figura 4.32 - Comparação entre o fluxo real e o estimado em eixo estacionário 
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4.6. Conclusão 

Este capítulo apresentou os resultados da simulação do sistema de geração de 

energia baseado em geradores de indução operando isolados da rede elétrica. Pode-se 

concluir que os resultados encontrados nas simulações foram satisfatórios, uma vez que 

o sistema de controle do gerador possui uma resposta rápida e precisa para diferentes 

situações de carga e velocidade pelo qual o gerador pode operar. 

  



 
 

65 
 

Capítulo 5 

Conclusão 

Este trabalho apresentou um sistema de geração de energia utilizando-se uma 

máquina de indução trifásica isolada da rede, a qual é excitada por um compensador de 

reativos baseado em um inversor de três níveis. A força mecânica de entrada do sistema 

é captada por uma turbina eólica de velocidade variável. A carga que o sistema alimenta 

foi considerada neste trabalho inicialmente como sendo puramente resistiva, a fim de 

facilitar os cálculos e enfocar o trabalho na análise do controle de fornecimento de 

potência reativa por parte do compensador, através do controle orientado pelo fluxo de 

estator, em seguida analisou-se o sistema operando com cargas indutivas e 

desbalanceadas. 

Pode-se concluir que apesar da máquina de indução não ser largamente usada 

como gerador, ela apresenta características vantajosas no que diz respeito à robustez, 

custo e simplicidade de manutenção.  

Em relação ao inversor de três níveis, vê-se que o mesmo apresenta diversas 

vantagens em relação aos convencionais devido à capacidade de gerar na sua saída uma 

tensão mais senoidal, ou seja, com os harmônicos de baixa ordem, os quais são mais 

difíceis de filtrar, com menor amplitude. Além disso, o mesmo proporciona menor stress 

nos componentes de chaveamento devido ao fato de possuir uma tensão menor em cima 

dos interruptores. Outra vantagem importante em relação à topologia de dois níveis é o 

fato do inversor a três níveis possuir variação de tensão (dv/dt) reduzida, o que o 

possibilita operar em plantas onde a instalação da máquina é distante do inversor. 

A técnica de controle apresentada, juntamente com o conversor de três níveis 

com modulação por largura de pulso PWM, permitem que o sistema opere com 

independência em relação à velocidade do gerador, fazendo com que o mesmo possa 

operar em diversas áreas além da energia eólica como, por exemplo, a termoelétrica. 

Com um sistema de controle de alto desempenho, o gerador de indução mostra-se uma 
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excelente solução para geração de energia elétrica devido a sua simplicidade de 

manutenção e custo reduzido. 

Os resultados de simulação comprovaram que as malhas de controle de fluxo de 

estator e de tensão CC do conversor estão bem sintonizadas, permitindo um controle 

rápido e com bom desempenho do gerador de indução. Além disso, o sistema apresentou 

uma certa robustez, operando normalmente com cargas indutivas e desbalanceadas que 

exigiram do mesmo uma maior corrente do gerador e do compensador. Porém, o 

sistema apresenta certo limite no que diz respeito a cargas com baixo fator de potência. 

Isso se deve ao fato do compensador não conseguir fornecer reativo para a carga e para 

a excitação do gerador. 

O uso do estimador de fluxo se mostra uma forma simples e eficiente de realizar o 

controle vetorial do gerador, uma vez que o fluxo estimado se aproxima de forma 

satisfatória do fluxo real da máquina, conforme comprovado em simulação. 

Como melhorias para trabalhos futuros sugere-se a implementação do controle 

indireto do gerador, no qual as correntes impostas ao gerador são controladas por 

tensão. O fato de não ser necessário realizar uma medição de fluxo ou mesmo 

desenvolver um algoritmo de estimação para realizar o controle simplificaria a execução 

experimental do sistema.  

Em aplicações práticas, a resistência de estator varia com a temperatura, logo, o 

fluxo estimado terá uma ligeira dispersão em relação ao fluxo real devido à essa 

mudança. Outra sugestão seria a implementação de um algoritmo que fosse capaz de 

corrigir em tempo real a resistência de estator para que seja possível uma melhor 

estimação de fluxo de estator. 

Finalmente, sugere-se a implementação prática e experimental do sistema, 

avaliando o comportamento do compensador de reativos de três níveis para condições 

reais de operação e a viabilidade do uso do gerador de indução na geração de energia 

elétrica. 
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Apêndice A 

Transformação abc-dq0 

A.1. Mudança de variáveis 

A transformação abc-dq0 nada mais é do que uma mudança de variáveis cujo 

objetivo é reduzir a complexidade das equações de um determinado sistema. Esta se 

baseia em referenciar as variáveis da máquina para um sistema de coordenadas de 

referência o qual gira a uma determinada velocidade angular (Krause, 2002). 

Uma mudança de variáveis que formula a transformação das variáveis de um 

elemento de circuito estacionário trifásico para um sistema de referência é expressa por: 

 

                                                                                                 (A.1) 

 

onde           
                                                                                  (A.2) 

                   
                                                                                  (A.3) 

 

 

                   
 

 
   

              
  

 
        

  

 
 

              
  

 
        

  

 
 

         

                       (A.4) 

 

                              onde    
  

  
                                                            (A.5)              

 

A transformação inversa é dada por: 

 

    
      

               

       
  

 
        

  

 
  

       
  

 
        

  

 
  

                                              (A.6) 
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Nas equações acima, “f”“ pode representar tanto tensão, corrente, fluxo ou carga 

elétrica. O sub-índice “s” indica que as variáveis ou parâmetros estão associadas com um 

circuito estacionário. 

A Figura A.1 abaixo mostra a relação trigonométrica entre as variáveis abc e dq0. 

 

 

Figura A.1 - Relação trigonométrica entre os eixos abc/dq0 (Fonte: Krause, 2002) 

 

A potência total instantânea expressa em variáveis abc e dq0 é dada por: 

 

                                                                                (A.7) 

              
 

 
                                                     (A.8) 

 

A.2. Variáveis de um circuito estacionário transformadas para um 
sistema de referência arbitrário 

Elementos resistivos 

Para um elemento trifásico resistivo, tem-se: 
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                                                                                              (A.9) 

A partir da equação A.1, tem-se que: 

                  
         

A matriz de resistência    associada com o sistema de referência arbitrário é igual 

à matriz de resistência associada às variáveis atuais se cada fase do circuito possuir a 

mesma resistência. Caso contrário, o valor das resistências será função senoidal 

dependente de   , exceto quando  = 0. 

Elementos indutivos 

Para um elemento trifásico indutivo, tem-se: 

                                                                                             (A.10) 

onde p é o operador d/dt. Partindo das transformações, tem-se que: 

                  
                                                              (A.11) 

Utilizando-se relações trigonométricas vistas em (Krause, 2002), chega-se à: 

                                                                                                  (A.12) 

Na forma expandida, tem-se: 

                                                                                                       (A.13) 

                                                                                                     (A.14) 

                                                                                                                     (A.15) 

Para um sistema magnético linear, o fluxo acoplado pode ser expresso por: 

                                                                                            (A.16) 

Onde a matriz de indutância para máquinas síncronas e máquinas de indução é 

comumente da forma: 
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                                      (A.17) 

 

onde Lls e Lms são, respectivamente, as indutâncias de acoplamento e de 

magnetização do enrolamento do estator; Lls e Lms  são para o rotor. Lrs é a amplitude da 

indutância mutua entre os enrolamentos de estator e rotor. 

 

A.3. Eixos de referência comumente usados  

Para realizar a transformação para os eixos dq0, pode-se escolher diferentes 

eixos como referência, cada qual girando a uma determinada velocidade. Os mais 

comumente escolhidos são: eixos arbitrários, eixos estacionários, eixos de rotor, e 

síncrono. 

Tabela A.1 - Sistemas de referência 

Velocidade de 

referência 
Interpretação Transformações 

  
Variáveis do circuito estacionário referida para um 

sistema de referência arbitrário 
   

  
Variáveis do circuito estacionário referida para um 

sistema de referência estacionário 
  

 
 

   
Variáveis do circuito estacionário referida para um 

sistema de referência fixo no rotor 
  

 
 

   
Variáveis do circuito estacionário referida para um 

sistema de referência na velocidade síncrona 
  

 
 

 



 
 

71 
 

Apêndice B 

Parâmetros do modelo equivalente                                             
da máquina de indução 

Para tornar a simulação o mais próximo de um sistema real, os parâmetros da 

máquina utilizados no modelo do Matlab/Simulink® foram obtidos através de ensaios 

em uma máquina do CEFET. Os dados de placa da máquina encontram-se na Tabela B1. 

 

Tabela B1 - Dados de placa da máquina de indução utilizada 

Modelo Motor tipo gaiola, trifásico 

Potência (cv) 2 

Velocidade Nominal (RPM) 1720 

Categoria N 

Fator de Serviço 1,15 

Classe de Isolação B 

Tensão Nominal (V) 220/380 

Corrente Nominal (A) 6,90/3,99 

Rendimento (%) 77,60 

Fator de Potência 0,78 

 

Foram realizados quatro ensaios, cada qual com a finalidade de encontrar os 

parâmetros do circuito equivalente da máquina. O primeiro ensaio foi o de medição de 

resistência de estator, o qual é realizado a frio, ou seja, com a temperatura ambiente 

(25°C). Uma tensão CC é aplicada nos terminais de estator da máquina e, através da 

relação da lei de Ohm, calcula-se os valores de resistência. Os valores encontrados nesse 

ensaio encontram-se na Tabela B2. 
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Tabela B2 - Resistências de estator medidas através do ensaio de corrente contínua 

Rab () 2,423 

Rbc () 2,418 

Rca () 2,416 

Rmédio () 2,419 

 

Como o modelo de circuito equivalente representa o circuito por fase do estator, 

ou seja, modelo em estrela, deve-se dividir por dois o valor de Rmédio encontrado para 

a resistência de estator ao se realizar os cálculos. A Figura B.1 apresenta o modelo do 

circuito equivalente da máquina de indução. 

 

 

Figura B.1 - Modelo do circuito equivalente da máquina de indução 

 

O segundo ensaio realizado foi o ensaio de rotor bloqueado, o qual tem por 

objetivo determinar a resistência rotórica    e as reatâncias de dispersão        . Aplica-

se uma tensão reduzida no estator da máquina suficiente para que circule a corrente 

nominal em seus enrolamentos. Como o rotor está parado, o escorregamento é máximo 

(s=1). Além disso, |            o que simplifica o circuito, de acordo com a Figura 

B.2. 
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Figura B.2 - Circuito equivalente do ensaio de rotor bloqueado 

 

Os dados obtidos nesse ensaio encontram-se na Tabela B3. 

 

Tabela B3 - Medições do ensaio de rotor bloqueado 

Tensão Vab (V) 37,8 

Tensão Vbc (V) 37,3 

Tensão Vca (V) 37,2 

Ia (A) 6,91 

Ib (A) 6,93 

Ic (A) 6,85 

Potência ativa medida (W) 319 

 

Fazendo-se a média das tensões e correntes por fase, tem-se que: 

 

    
  

  
             

    
         

(B.1) 

                   
          

 
        

(B.2) 

 

A potência ativa medida no ensaio representa as perdas no cobre dos 

enrolamentos, podendo ser determinada pela lei de Joule, de acordo com a Equação B.3. 

Foi usado um fator de correção de 1.2 na resistência de estator devido ao fato do ensaio 

ter sido realizado com a máquina a quente. 
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(B.3) 

(B.4) 

 

Por se tratar de uma máquina de categoria N, as reatâncias de dispersão podem 

ser consideradas iguais, ou seja,      . Logo, tem-se que: 

 

    
   

   
         

(B.5) 
  

        
                   

(B.6) 

      
   

 
         

(B.7) 

  

O terceiro ensaio realizado foi o ensaio a vazio, o qual se determina os elementos 

do ramo de magnetização da máquina. Aplica-se a tensão nominal nos terminais do 

estator da máquina e nenhuma carga mecânica é acoplada ao seu eixo. A Tabela B4 

apresenta as medições obtidas nesse ensaio. 

 

Tabela B4 - Medições do ensaio a vazio 

Vab (V) 218,9 

Vbc (V) 219,1 

Vca (V) 220,2 

Ia (A) 4,89 

Ib (A) 4,69 

Ic (A) 5,06 

Potência ativa (W) 323 

Potência reativa (Var) 1828 

Fator de potência 0,17 

Velocidade (RPM) 1797 

 

Fazendo-se a média das tensões e correntes por fase, tem-se que: 

 

    
  

  
             

    
          

(B.8) 
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(B.9) 

 

A potência ativa medida no ensaio representa as perdas totais, podendo ser 

dividida em perdas magnéticas, perdas no cobre e perdas mecânicas. Como a velocidade 

de rotação da máquina é próxima a velocidade síncrona, o escorregamento é quase nulo 

(s ≅ 0), o que simplifica o circuito equivalente para o mostrado na Figura B.3. 

 

 

Figura B.3  - Circuito equivalente do ensaio a vazio 

 

A impedância de magnetização         foi definida como mostra as equações 

B.10 à B.12. 

 

                               (B.10) 

    
    

            
         (B.11) 

    
    

            
          (B.12) 

 

As resistências de uma máquina de indução sofrem variações com a temperatura. 

A classe de isolação determina a temperatura no interior da máquina quando a mesma 

trabalha em condições nominais, necessitando se fazer uma correção nos valores de 

resistência, conforme a Equação B.13. 
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 (B.13) 

 

Logo, o circuito equivalente para a máquina utilizada possui como parâmetros os 

valores apresentados na Tabela B5. 

 

Tabela B5 - Parâmetros do circuito equivalente da máquina de indução 

Rs (Ω) Xs (Ω) Rr (Ω) Xr (Ω) Rc (Ω) Xm (Ω) 

1,652 1,098 1,068 1,098 184,0 24,88 

 

O quarto e último ensaio teve como objetivo traçar a curva de magnetização da 

máquina. Para isso aplicou-se tensões variando de 240V (tensão de linha) até tensão 

nula, medindo-se as correntes, potência ativa, aparente e fator de potência. A Tabela B6 

apresenta as medições feitas neste ensaio. 

 

Tabela B6 - Medições realizadas a vazio, com velocidade síncrona para a obtenção da curva de 
magnetização da máquina 

Vab Vbc Vca 
Vmedio  
por fase 

Ia Ib Ic 
Imedio 

KW kVA FP 

239,4 239,7 240,4 138,47 6,68 6,44 6,77 6,63 0,333 2,744 0,12 

238,4 238,6 239,5 137,89 6,54 6,32 6,70 6,52 0,312 2,699 0,12 

233,9 233,8 235,0 135,23 6,12 5,86 6,25 6,08 0,307 2,467 0,12 

228,8 228,6 230,4 132,37 5,72 5,41 5,91 5,68 0,225 2,256 0,10 

223,9 223,8 224,5 129,36 5,33 5,10 5,39 5,27 0,186 2,049 0,09 

218,5 218,6 219,6 126,38 4,87 4,68 5,02 4,86 0,200 1,842 0,11 

213,7 213,7 214,9 123,61 4,57 4,38 4,73 4,56 0,139 1,694 0,08 

208,7 209,0 209,5 120,70 4,25 4,16 4,36 4,26 0,176 1,541 0,11 

203,7 203,7 204,6 117,78 4,01 3,86 4,13 4,00 0,093 1,414 0,07 

198,7 198,5 199,7 114,87 3,80 3,60 3,91 3,77 0,085 1,300 0,07 

193,9 193,6 194,8 112,06 3,59 3,41 3,68 3,56 0,075 1,198 0,06 

189,6 189,0 190,6 109,54 3,47 3,22 3,53 3,41 0,058 1,120 0,05 

184,2 183,9 185,0 106,44 3,23 3,08 3,33 3,21 0,066 1,026 0,06 

179,6 179,0 180,6 103,77 3,13 2,89 3,17 3,06 0,106 0,954 0,11 

174,1 173,8 175,0 100,63 2,97 2,78 3,03 2,93 0,072 0,883 0,08 

169,1 168,9 170,3 97,82 2,86 2,67 2,96 2,83 0,041 0,830 0,05 
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163,9 163,8 164,3 94,69 2,72 2,62 2,77 2,70 0,034 0,768 0,04 

159,3 159,0 159,7 91,99 2,65 2,51 2,68 2,61 0,032 0,721 0,04 

154,2 154,0 154,8 89,10 2,54 2,42 2,58 2,51 0,030 0,671 0,04 

148,6 148,7 149,6 86,01 2,41 2,29 2,50 2,40 0,043 0,620 0,07 

143,9 143,8 145,0 83,27 2,34 2,19 2,41 2,31 0,032 0,579 0,06 

138,8 138,6 139,2 80,17 2,22 2,13 2,25 2,20 0,063 0,529 0,12 

134,1 133,9 134,5 77,46 2,16 2,07 2,18 2,14 0,062 0,498 0,13 

129,6 129,2 129,8 74,79 2,07 1,97 2,07 2,04 0,040 0,458 0,09 

123,6 123,8 124,5 71,57 1,96 1,88 2,02 1,95 0,024 0,419 0,06 

118,7 118,9 119,6 68,74 1,89 1,81 1,95 1,88 0,015 0,389 0,04 

114,0 114,0 114,8 65,97 1,82 1,74 1,86 1,81 0,017 0,358 0,05 

109,1 109,2 110,0 63,18 1,74 1,67 1,79 1,73 0,016 0,328 0,05 

104,3 104,0 104,7 60,24 1,66 1,59 1,67 1,64 0,015 0,297 0,05 

99,7 99,6 100,3 57,66 1,59 1,52 1,61 1,57 0,011 0,272 0,04 

94,7 94,3 94,8 54,62 1,51 1,45 1,51 1,49 0,013 0,244 0,05 

90,0 89,8 90,0 51,92 1,43 1,38 1,43 1,41 0,011 0,220 0,05 

84,5 84,8 85,1 48,96 1,33 1,30 1,37 1,33 0,009 0,196 0,05 

79,7 80,0 80,3 46,19 1,27 1,23 1,30 1,27 0,090 0,176 0,05 

74,9 74,5 74,8 43,15 1,20 1,15 1,19 1,18 0,080 0,153 0,05 

70,1 69,9 69,9 40,40 1,12 1,10 1,11 1,11 0,060 0,134 0,04 

64,5 64,8 64,6 37,32 1,02 1,02 1,04 1,03 0,005 0,115 0,05 

59,8 59,3 59,5 34,37 0,97 0,93 0,95 0,95 0,040 0,098 0,04 

55,0 54,8 55,1 31,74 0,90 0,86 0,90 0,89 0,040 0,084 0,05 

49,1 49,3 49,2 28,41 0,78 0,78 0,80 0,79 0,040 0,067 0,07 

45,5 45,0 44,9 26,06 0,73 0,71 0,69 0,71 0,040 0,056 0,06 

40,1 40,3 39,6 23,09 0,63 0,66 0,64 0,64 0,020 0,045 0,04 

36,0 35,2 35,1 20,46 0,60 0,58 0,54 0,57 0,001 0,035 0,04 

30,0 29,6 29,3 17,11 0,51 0,50 0,47 0,49 0,000 0,025 0,02 

25,7 25,1 24,6 14,51 0,46 0,46 0,39 0,44 0,001 0,019 0,07 

21,0 20,2 19,4 11,66 0,37 0,38 0,29 0,35 0,001 0,012 0,07 

15,6 14,9 14,9 8,74 0,30 0,28 0,25 0,28 0,000 0,007 0,06 

10,6 10,2 10,1 5,95 0,21 0,20 0,17 0,19 0,000 0,003 0,05 

5,6 4,8 4,8 2,93 0,14 0,11 0,08 0,11 0,000 0,001 *** 

2,7 2,6 2,4 1,48 0,07 0,07 0,04 0,06 0,00 0,00 *** 

1,5 1,3 1,2 0,77 0,04 0,05 0,02 0,04 0,00 0,00 *** 

0,3 0,6 0,6 0,29 0,02 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 *** 
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Figura B.4 - Curva de magnetização do Gerador de Indução 
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Apêndice C 

Parâmetros da simulação 

Este apêndice apresenta os parâmetros utilizados na simulação do sistema no 

software MATLAB/SIMULINK®. 

 

Dados do Gerador de Indução 

 

   
   

  
   

          

            

         

          

        
 

  
        

 

Dados obtidos dos ensaios 
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Elementos  do sistema 

 

         

    

           

        

          

          

                                     

                                 

Cargas: 

 

 

Ganhos dos controladores 
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