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Resumo 

Este trabalho constitui-se de uma do estudo da técnica de controle vetorial por 

orientação indireta de campo de motores de indução com filtro harmônico de entrada. 

Os motores de indução são amplamente aplicados na indústria devido à sua robustez, 

baixo custo de construção, de manutenção e confiabilidade. Para melhorar seu 

desempenho sob diversos modos de operação, utiliza-se inversor de frequência, que, 

neste trabalho, é comandado pela técnica de controle vetorial por orientação indireta de 

campo. No entanto, a onda de tensão de saída, modulada por largura de pulso, injeta 

harmônicos e uma alta taxa de variação de tensão no motor de indução. Uma série de 

problemas devido às harmônicas e variações de tensão elevadas é notada mais 

fortemente no acionamento por inversores de frequência de máquinas antigas e/ ou 

alimentadas por cabos longos (com a possibilidade de reflexão de ondas). Para 

minimizar esses problemas, é inserido um filtro passivo, visando otimizar o desempenho 

de motores de indução. Comparações são realizadas para o sistema com e sem o filtro de 

harmônicos, por meio de simulações computacionais. 
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Abstract 

This paper presents a performance evaluation of the induction motor drive 

system according to the indirect vector control technique with input harmonic filter. 

Induction motors are widely used in industry due to its robustness, low cost of 

construction, maintenance and reliability. To improve its performance under various 

operating modes, a frequency inverter is used and controlled by the technique of 

indirect vector control. However, this form of drive injects harmonics in and applies a 

high rate of change of voltage to the induction motor. Especially in the case of old 

machines and / or when IM are fed by long cables (with the possibility of wave 

reflection) is strongly noted a series of problems with the engine due to harmonics and 

high rate of voltage variations. To minimize these problems, a passive filter is inserted to 

optimize the performance of induction motors. Comparisons are made for the system 

with and without the filter of harmonics, using computer simulation. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema Sob Investigação 

Atualmente, acionamentos elétricos em corrente alternada empregam muito 

frequentemente inversores de frequência com diversas vantagens sobre outras formas 

de alimentação de máquinas CA. O uso do método de controle vetorial melhora ainda o 

desempenho dinâmico e estático de motores de corrente alternada, estabelecendo uma 

resposta satisfatória durante os transitórios de velocidade e carga. Contudo, a utilização 

de inversores de frequência no acionamento de máquinas antigas e/ ou alimentadas por 

cabos longos (com a possibilidade de reflexão das ondas) gera uma série de problemas 

para o motor devido às harmônicas e altas taxas de variação da tensão, como 

amplamente relatado na literatura (Skibinski, et al., 1997), (Skibinski, 2002). O emprego 

de filtros passivos reduz simultaneamente os harmônicos e as taxas de variação de 

tensão aos quais os motores de indução trifásicos são submetidos. 

A máquina de indução foi originalmente construída para ser alimentada por 

tensões senoidais, entretanto a tensão aplicada a elas por inversores de frequência é 

pulsante. Essa tensão possui conteúdo harmônico e variações bruscas de tensão aos 

quais as máquinas não são naturalmente planejadas, principalmente as mais antigas. 

Embora a taxa de distorção harmônica na corrente de entrada seja usualmente menor 

que 5%, a tensão de alimentação contém componentes de alta frequência causadas pela 

frequência de chaveamento da modulação por largura de pulso (PWM) (Blasko, et al., 

1997). Essas frequências elevadas podem causar operação inadequada tanto para a 

máquina quanto para outros equipamentos mais sensíveis, devido à interferência 

eletromagnética. 

Para contornar os problemas da injeção de harmônicos e de variações abruptas 

de tensão, é necessária a utilização de filtros na entrada de alimentação do motor de 



 
 

11 
 

indução, para que se possam obter correntes e tensões mais próximas possível de uma 

senóide pura.  

1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema 

de acionamento que apresente bom desempenho na operação do motor de indução 

utilizando inversor de frequência, pela técnica de controle vetorial indireta, com filtro de 

harmônicos de entrada, para que se possam realizar comparações entre os sistemas com 

e sem o filtro. 

Para isso, alguns objetivos específicos foram definidos: 

• Realizar revisão bibliográfica sobre os temas em investigação, que incluem a 

máquina de indução, o inversor de frequência com modulação PWM, a técnica de 

controle vetorial e filtros passivos para alta potência; 

• Projetar o filtro passivo para mitigação de harmônicas; 

• Realizar o controle vetorial indireto de um motor de indução. 

• Simular computacionalmente oo controle completo do sistema (motor de 

indução, inversor de frequência, filtro de harmônicos e malhas de controle) sob 

diversas condições de operação, de modo a comparar o desempenho com e sem o 

filtro passivo de entrada. 

• Comprovar as possíveis vantagens do sistema por meio das simulações 

computacionais. 

1.3. Organização do Texto 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2 apresenta-se uma breve descrição das máquinas de indução, 

apontando suas vantagens em vista às outras máquinas elétricas. É colocado também em 

destaque o controle vetorial por orientação indireta de campo para a máquina de 

indução. 
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No Capítulo 3 é apresentado o inversor de frequência, destacando a importância 

da modulação PWM e sua modelagem. 

No Capítulo 4 No Capítulo 5 são apresentados filtros passivos de alta potência e 

comparações das topologias em questão. 

No Capítulo 6 são apresentadas as simulações computacionais do controle escalar 

e vetorial, com e sem o filtro. 

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido e as 

propostas de continuidade. 
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Capítulo 2 

O Controle Vetorial da Máquina de Indução Trifásica 

Neste Capítulo é apresentado o modelo dinâmico da máquina de indução trifásica 

e o controle vetorial por orientação indireta de campo para a máquina. É realizada ainda 

uma comparação entre os métodos de controle vetorial e escalar. 

2.1. Introdução 

O motor de indução é bastante atrativo para aplicações industriais, devido a sua 

elevada robustez e baixo custo, representando a maior parcela dentre os motores 

elétricos para aplicações desse tipo. 

O motor de indução é o tipo de motor elétrico mais utilizado e difundido, tanto 

para acionamentos de sistemas, quanto para processos industriais. Sua principal 

vantagem é a eliminação do atrito de todos os contatos elétricos deslizantes e uma 

construção bastante simples (como o caso do tipo rotor em gaiola de esquilo). Essa 

característica possibilitou sua construção a um custo ainda mais baixo, sendo que as 

máquinas de indução são fabricadas para uma grande variedade de aplicações e para 

uma larga faixa de potências. Este tipo de máquina, além de ser robusta em termos de 

operação, proporciona vantagens econômicas consideráveis tanto na aquisição, quanto 

na manutenção (Cad, 2000). 

Mesmo com essas vantagens, os motores de indução não tinham muita 

importância até alguns anos atrás, ficando restritos a aplicações de baixo desempenho 

dinâmico devido à complexidade de seu controle. Para aplicações com velocidade 

variável, todas as tentativas neste sentido necessitavam de um equipamento adicional, 

ou então, sofriam grandes perdas de potência. Em virtude dessa dificuldade, eram muito 

empregados os motores de corrente contínua, em que se tem a independência do 

controle de fluxo (corrente de campo) e do controle de conjugado (corrente de 

armadura). Embora fossem investigados os problemas da eficácia de controlar a 
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velocidade dos motores de indução durante décadas, todas as soluções realizáveis até 

alguns anos atrás eram muito complexas e/ou caras.  

Uma primeira solução foi obtida com a partir das técnicas de modelagem, com o 

propósito de se obter um conjunto de equações dinâmicas mais simples e voltadas a 

aplicações de controle, contudo sua implementação exigia grande esforço 

computacional, ou os conversores de potência eram inexistentes ou de desempenho 

insatisfatório.  

Somente com o progresso recente da tecnologia de semicondutores que puderam 

ser construídos, também, conversores estáticos de frequência que, associados e 

acionados por microprocessadores de alto desempenho, possibilitaram a construção de 

servossistemas com motores de indução a baixo custo. 

Os progressos obtidos principalmente nas áreas da eletrônica de potência e da 

microeletrônica tornaram possível a utilização de motores de indução em aplicações de 

alto desempenho dinâmico (Perin, 1974). 

Os acionamentos industriais de alto desempenho que utilizam motores de 

indução empregam, entre outras técnicas, o controle vetorial. Esta técnica de controle 

utiliza correntes para comandar o sistema, fazendo-se necessário adicionar uma malha 

de realimentação para o controle da corrente da máquina.  

2.2. O Modelo Dinâmico da Máquina de Indução Trifásica 

Regime dinâmico é definido como o intervalo de tempo em que alterações 

abruptas no sistema excitam certas variáveis, que sofrem alterações em seus valores 

(podendo estas ser de forma oscilatória ou não). Enquanto há alteração destas variáveis 

há regime dinâmico. A dinâmica do sistema se encarrega de buscar novos equilíbrios, o 

que nem sempre pode ocorrer (Almeida, 2010). 

Para o caso da máquina de indução, nesse intervalo variações na velocidade 

rotórica (existência de aceleração) são acompanhadas por variações no fluxo magnético 

na máquina. 

Para iniciar o equacionamento, seguem as Equações (2.1) e (2.2) das tensões em 

referencial arbitrário (ω) sem qualquer análise (Krause, et al., 2002). 
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 ����� =	��	���� + 	����� + ����� (2.1) 

 �����	� =	���	����� + �� −	�������� + ������  (2.2) 

Na forma expandida, as tais equações podem ser escritas por como mostram as 

Equações (2.3) a (2.8). 

 ��� =	��	�� + 	���� + ��� (2.3) 

 ��� =	��	�� − 	���� + ��� (2.4) 

 ��� =	��	�� + ��� (2.5) 

 ���� = ���	��� + �� −	������� + ����  (2.6) 

 ���� = ���	��� − �� −	������� + ����  (2.7) 

 ���� =	���	��� + ����  (2.8) 

Em que 

vqs é a tensão de fase de eixo em quadratura do estator 

vds é a tensão de fase de eixo direto do estator 

v0s é a tensão de sequência zero do estator 

v’qr é a tensão de fase de eixo em quadratura do rotor 

v’dr é a tensão de fase de eixo direto do rotor 

v’0r é a tensão de sequência zero do rotor 

rs é a resistência dos enrolamentos do estator (por fase) 

r’r é a resistência dos enrolamentos do rotor referida ao estator (por fase) 

λds é o enlace de fluxo magnético de eixo direto do estator 

λqs é o enlace de fluxo magnético de eixo em quadratura do estator 

λ0s é o enlace de fluxo magnético de sequência zero do estator 

λ’dr é o enlace de fluxo magnético de eixo direto do rotor 

λ’qr é o enlace de fluxo magnético de eixo em quadratura do rotor 

λ'0r é o enlace de fluxo magnético de sequência zero do rotor 

ω é a velocidade angular de um referencial arbitrário. 
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As equações de tensão mostram o acoplamento cruzado dos eixos d e q, que se 

deseja eliminar para haver independência no controle de conjugado e velocidade. 

As equações para os enlaces de fluxo expressas na forma expandida são 

mostradas nas Equações(2.9) a (2.14) (Krause, et al., 2002). 

 ��� =	���	�� +	���	�� +		��� � (2.9) 

 ��� =	���	�� +	���	�� +		��� � (2.10) 

 ��� =	���	�� (2.11) 

 ���� =	���� 	��� + ���	�� +		��� � (2.12) 

 ���� =	���� 	��� + ���	�� +		��� � (2.13) 

 ���� = ���� 	���  (2.14) 

Em que 

LM é a indutância de magnetização 

Lls é a indutância de dispersão por fase do estator 

L’lr é a indutância de dispersão por fase do rotor referida ao estator 

iqs é a corrente de eixo em quadratura do estator 

ids é a corrente de eixo direto do estator 

i0s é a corrente de sequência zero do estator 

i’qr é a corrente de eixo em quadratura do rotor 

i’dr é a corrente de eixo direto do rotor 

i’0r é a corrente de sequência zero do rotor. 

 

As equações de enlace de fluxo estão relacionadas às indutâncias de 

magnetização LM e as de dispersão do estator Lls e do rotor referida ao estator L’lr. 

As equações de tensão e de enlace de fluxo sugerem um circuito equivalente tal 

qual o mostrado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Circuito equivalente do modelo dinâmico da máquina de indução trifásica (Krause, et al., 
2002) 

A equação para o conjugado eletromagnético em um referencial arbitrário é dada 

pela Equação (2.15). 

 �� = �32� ��2� ����	�� −	���	��� (2.15) 

Em que Te é definido positivo para a operação motora. 

 

Os referenciais comuns são (Krause, et al., 2002): 

1. Referencial estacionário (ω = 0) 

2. Referencial rotórico (Transformação de Park, ω = ωr) 

3. Referencial síncrono (ω = ωe) 

4. Orientação segundo o enlace de fluxo de rotórico 

Cabe então aplicar o valor de ω nas equações de referencial arbitrário que mais 

for conveniente para os propósitos de análise e simulação. 

Uma informação que vai além do circuito equivalente em regime permanente é a 

lei de Newton do movimento rotacional, escrita na Equação (2.16), onde Tm é o 



 
 

18 
 

conjugado eletromagnético desenvolvido pelo motor, TL é o conjugado de carga, J e B são 

o momento de inércia da carga e o coeficiente de atrito viscoso, respectivamente.  

 �� − �� 	= 	 !
!" ��"� + #��"� (2.16) 

 

Para que, em regime permanente, a máquina gire com velocidade constante, o 

conjugado desenvolvido pelo motor deve se igualar ao conjugado de carga e aos esforços 

devidos ao atrito e ventilação. 

2.3. Controle Escalar e Controle Vetorial 

O controle de máquinas de indução se apresentam de dois: escalar e vetorial.  

No caso do controle escalar, conhecido também por V/f (Tensão / Frequência = 

constante), o inversor de frequência possibilita o controle da velocidade do motor CA 

pela variação da frequência elétrica. Entretanto, também realiza a variação da tensão de 

saída para que seja respeitada a característica V/f do motor, mantendo o fluxo 

magnético de entreferro, não produzindo aquecimento excessivo quando o motor opera 

em baixas rotações. Nos inversores escalares, a curva V/f = constante é fixada 

(parametrizada), tomando como base o tipo de regime de trabalho em que o inversor irá 

operar. A característica principal dos inversores escalares é que a precisão da regulação 

de velocidade para uma dada frequência de acionamento do motor é função do 

escorregamento, o qual por sua vez varia em função da carga. A carga também pode 

variar (ou não) em função da velocidade. Com um conversor de frequência de modo 

escalar, é possível se obterem elevadas velocidades, porém se observam grandes 

variações no conjugado. 

Existe, porém, uma condição problemática que é justamente o ponto crítico de 

qualquer sistema de acionamento CA: as baixas rotações. O sistema CA não consegue um 

bom conjugado em velocidades baixas, devido ao próprio rendimento do motor de 

indução. Para solucionar esse problema, desenvolveu-se a técnica de controle vetorial. 

Muito mais complexo que o escalar, o inversor de frequência vetorial não funciona com 

uma curva V/f pré-fixada (parametrizada). Na verdade, o inversor vetorial varia tensão e 

frequência, de modo a otimizar o conjugado para qualquer condição de rotação (baixa 
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ou alta). O inversor vetorial controla a máquina através das correntes de “magnetização” 

(corrente em eixo direto – d) e “rotórica” (corrente em eixo de quadratura – q) da 

máquina. O controle vetorial é um método de controle, com uma visão da máquina e dos 

seus modelos dinâmicos, que toma em consideração tanto a amplitude das grandezas 

como a sua fase, fazendo utilização de "vetores espaciais", cujas projeções são as 

variáveis trifásicas. Com o controle vetorial, consegue-se o controle de fluxo magnético e 

de conjugado desenvolvido pela máquina independente da velocidade de rotação 

(Novotny, et al., 1996). 

A técnica de Controle por Orientação de Campo (Field OrientedControl – FOC) é 

largamente utilizada para permitir alto desempenho dinâmico de conjugado e 

velocidade no acionamento de máquinas de indução. Os regimes dinâmicos mais comuns 

da máquina são envolvidos, e o modelo obtido é similar ao das máquinas de corrente 

contínua e, portanto, de fácil controle, atendendo à dependência linear entre conjugado 

e corrente. Portanto, esta modalidade de controle visa à obtenção da relativa facilidade 

do controle do comportamento dinâmico da máquina de corrente contínua com 

excitação independente para o motor de indução trifásico.  

A máquina de corrente contínua com excitação independente possui uma 

estrutura de controle muito simples, baseada na ortogonalidade dos eixos associados ao 

fluxo de campo e a força magnetomotriz de armadura. Devido às características 

construtivas, estes eixos, conjugado e fluxo, estão desacoplados, facilitando projetos de 

acionamento com alto desempenho dinâmico, através do controle da corrente de 

armadura.  

Na máquina CA, esta ortogonalidade não existe diretamente, tornando as 

interações dinâmicas bastante complexas, ou seja, o fluxo e a FMM não são estacionários 

e assumem variações em seus valores com diferentes velocidades, dependendo assim do 

estado dinâmico da máquina.  

O controle vetorial possibilita atingir um elevado grau de precisão e rapidez no 

controle tanto do conjugado quanto da velocidade do motor. O nome vetorial advém do 

fato que, para ser possível este controle, é feita uma decomposição vetorial da corrente 

enviada à máquina nos vetores que representam o conjugado e o fluxo magnético, de 

forma a possibilitar a regulação independente do conjugado e do fluxo. 

O controle vetorial exige intensa computação em tempo real e maior velocidade 

de processamento, quando comparado ao controle escalar (Polli, 2012). 
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O controle vetorial supera as desvantagens do controle escalar e pode assegurar 

elevados desempenhos dinâmicos e de conversão energética.  

A característica fundamental da estratégia de controle vetorial é o 

desacoplamento entre as componentes das correntes: a responsável pela produção de 

fluxo magnético e a responsável pela produção do conjugado eletromagnético.  

O controle vetorial das tensões e correntes da máquina de indução possibilita o 

controle da orientação espacial dos campos magnéticos, visando o alinhamento do fluxo 

do rotor com o eixo direto do sistema de coordenadas síncrono, no caso da orientação 

pelo fluxo de rotor (Polli, 2012). Dessa maneira, o fluxo magnético de rotor de eixo em 

quadratura será nulo. Em consequência disso, alcança-se o desacoplamento entre o 

controle do fluxo magnético e o controle do conjugado da máquina de indução (Vas, 

1990).  

Tradicionalmente o controle vetorial utiliza a estratégia de matrizes de 

transformação do sistema de três eixos (grandezas trifásicas) para um sistema de dois 

eixos (transformadas de Clark e Park - eixo direto (d) e em quadratura (q)).  A estrutura 

de regulação recebe, assim, duas constantes como referência: a componente da corrente 

que controla o conjugado (sobre o eixo q) e a componente da corrente que controla o 

fluxo (sobre o eixo d).  

A Figura 2.2 ilustra a orientação dos sistemas trifásicos e d-q no plano complexo. 

A utilização do sistema d-q, de duas dimensões, facilita a implementação para os 

softwares e o entendimento de acoplamento/desacoplamento entre os controles de 

velocidade e conjugado, como abordado na filosofia do controle vetorial (Blasko, et al., 

1997). 
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Figura 2.2 – Orientação dos sistemas trifásicos e d-q no plano complexo  

Uma explicação muito detalhada dessas transformações se encontra na referência 

(Vas, 1990). 

2.4. O Controle Vetorial Indireto 

Os métodos de controle vetorial se dividem quanto à orientação e quanto à 

implementação, podendo ser direto ou indireto.  

Para o controle vetorial implementado na forma indireta, não há medição de 

fluxo magnético na máquina. O controlador baseia-se em um sistema de realimentação 

em avanço, feedforward, para gerar as variáveis de controle necessárias à obtenção do 

desacoplamento, caracterizando-se, deste modo, pelo desconhecimento da posição real 

do vetor fluxo rotórico controlado. Os controles do fluxo do rotor e do conjugado são 

realizados de forma indireta, a partir das componentes da corrente do estator.  

A orientação do campo do rotor é obtida por meio da medição da posição do 

próprio rotor e de uma relação de escorregamento entre o campo magnético girante do 

estator e a velocidade do rotor (Polli, 2012). O cálculo da frequência de escorregamento 

é fortemente dependente dos parâmetros da máquina. Por isso, para um bom 

desempenho do método de controle vetorial indireto, é necessário um bom ajuste entre 

os parâmetros da máquina e os utilizados na malha de controle (Gomes, 2008).  

Portanto, alterações de temperatura, saturação e o efeito pelicular podem fazer 

com que os parâmetros da máquina apresentem variações, fazendo com que o controle 
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não tenha um bom desempenho (Araújo, 2011). Neste método a constante de tempo do 

rotor é um ponto crítico que reduz sua robustez. 

Já quando o controle vetorial é realizado de modo direto, há uma malha de 

realimentação de fluxo, caracterizando-se pela necessidade de medição ou estimação do 

vetor fluxo, que pode ser rotórico, estatórico ou de entreferro, dependo da orientação do 

controle. A obtenção deste vetor fluxo é o ponto crucial no controle vetorial direto, e há 

diversas maneiras e métodos para mensurá-lo. As técnicas de medição mais utilizadas 

são: sensores de efeito hall, bobinas exploradoras, estimadores de fluxo, observadores 

de fluxo, entre outras. Dessa forma, o controle vetorial direto é menos sensível às 

variações dos parâmetros da máquina de indução e aos efeitos de saturação magnética 

(Polli, 2012).  

Ambos os métodos de controle vetorial, indireto e direto, podem ainda ser 

classificados de acordo com os vetores espaciais de enlace de fluxo escolhido: estator, 

rotor ou de entreferro. Assim, cada método de controle vetorial, direto ou indireto, pode 

ser orientado de acordo com o fluxo escolhido, gerando as seguintes técnicas de 

orientação pelo campo: orientação pelo fluxo do rotor, orientação pelo fluxo do estator e 

orientação pelo fluxo mútuo (Vas, 1990).  

2.5. Reguladores de Corrente 

Embora controladores por orientação de campo que provêm comandos em 

tensão sejam viáveis, a maioria dos sistemas promovem comandos em corrente e, assim, 

requerem conversores de potência com funções tais como de uma fonte de corrente 

controlável (Novotny, et al., 1996).  

A razão básica para se utilizar corrente como a variável de controle é a mesma 

como para o caso de máquinas de corrente contínua; as dinâmicas do estator (efeitos da 

resistência, indutância e força eletromotriz induzida) são limitadas. Assim, pelo fato do 

regulador de corrente funcionar como uma fonte de corrente ideal, a ordem do sistema 

sob controle é reduzida e a complexidade do controle é significativamente simplificada 

(Novotny, et al., 1996). 

Reguladores de corrente para dispositivos CA são mais complexos que os 

reguladores para dispositivos CC, porque um regulador de corrente alternada necessita 
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controlar ambas a amplitude e fase da corrente de estator. Outro detalhe importante é 

que as correntes de regime permanente são correntes alternadas, então a aplicação 

straightforward do controlador proporcional-integral (PI) como os empregados em 

dispositivos de corrente contínua não terá o mesmo desempenho. Assim como nos 

dispositivos DC, o regulador de corrente alternada forma uma malha (loop) no interior 

do controlador geral. Como tal, o regulador precisa ter a mais extensa largura de faixa de 

frequências do sistema e um erro em regime permanente nulo ou muito próximo de 

zero. Alcançar esses objetivos em reguladores de corrente alternada representa um 

desafio, e apenas recentemente técnicas satisfatórias têm sido desenvolvidas.  

Ambos os inversores por fonte de corrente (CSI) e os inversores por PWM podem 

ser operados nos modos de corrente controlada. O CSI é uma fonte de corrente “natural” 

e pode ser prontamente adaptado à operação com controle de corrente. Já os inversores 

por PWM requerem maior complexidade nos reguladores de corrente, mas oferecem 

uma largura de banda potencialmente maior e eliminação de correntes harmônicas, em 

comparação com os CSI. Devido ao atraso na comutação de fase e às formas de onda 

retangulares, os controladores de corrente CSI possuem sérias limitações como fontes 

de corrente de alto desempenho (Novotny, et al., 1996). 

2.5.1. O Inversor PWM regulado por corrente 

Um inversor PWM regulado por corrente operado com uma frequência de 

chaveamento na faixa dos kHz pode funcionar como uma fonte de corrente regulada com 

tensão para boa resposta dinâmica e baixo conteúdo harmônico. Ele é o conversor mais 

comumente usado da pequena à média faixa de potência para dispositivos de alto 

desempenho (Novotny, et al., 1996). 

Opostamente ao CSI, o PWM é uma fonte de tensão natural e a conversão para 

operação em fonte de corrente requer um controle em malha fechada com 

realimentação diretamente das correntes alternadas controladas. Os controles para 

realimentação devem ter, portanto, uma extensa largura de faixa de frequências, da mais 

baixa frequência fundamental para ser controlado (usualmente CC) a algo acima da 

frequência da portadora do PWM. A Figura 2.3ilustra o sistema básico. Usualmente 

apenas dois sensores de corrente são empregados, desde que não haja conexão com o 
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neutro, resultando-se que a soma das três correntes seja zero. De fato é vantajoso o uso 

de apenas dois sensores, pois se evitam sinais de erro contendo uma componente de 

sequência zero resultante dos erros dos sensores. A corrente de saída consiste na 

reprodução da corrente de referência superposta com um ripple PWM de alta frequência 

(Novotny, et al., 1996). 

 

 

Figura 2.3 – Sistema PWM com regulação de corrente para produzir uma fonte de corrente trifásica 
controlável (Novotny, et al., 1996) 

 

O sistema tem algumas diferenças fundamentais em relação aos CSI (Novotny, et 

al., 1996): 

1. Requer uma referência instantânea no domínio do tempo (forma de onda) invés 

da amplitude e fase de referência requeridas no CSI; 

2. A possibilidade de redução de harmônicas a pequenos valores com o aumento da 

frequência do PWM; 

3. Necessidade de um regulador de corrente operando com sinais de corrente 

alternada, em oposição aos reguladores CC do CSI; 

4. Necessidade de sensores de corrente com extensa largura de faixa de frequência. 

 

Enquanto os sensores e desenvolvimento de bons reguladores têm requerido 

esforços consideráveis, a excelente resposta e baixo conteúdo harmônico do sistema 

PWM fazem dele a melhor fonte de corrente controlada. 
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Basicamente o regulador deve converter sinais de erro de corrente no domínio do 

tempo para sinais de ativação do inversor PWM. A função dual de processamento de 

erro e a subsequente conversão para sinais do gate dos dispositivos da eletrônica de 

potência é requerida em todos os tipos de reguladores. 

O assunto relativo a reguladores de corrente é um tópico de intensa atividade. Em 

geral, os reguladores de corrente podem ser classificados em três grupos: regulação 

histerese, comparação em rampa e controladores preditivos, que são explorados na 

referência (Novotny, et al., 1996). 

O regulador por histerese é o mais simples dos reguladores de corrente PWM. O 

controlador simplesmente aplica o sinal de erro a um elemento de histerese, cuja saída 

fornece o sinal lógico ao gate do semicondutor positivo ou negativo, invertendo o 

elemento de chaveamento. Embora esse sistema seja muito simples e promova bom 

controle de amplitude da corrente, o regulador de histerese tem como maior 

desvantagem a produção taxas de chaveamento de PWM altamente variáveis. Baixas 

frequências aparecem no espectro próximas à frequência de chaveamento, que são 

indesejáveis e difíceis de eliminar. 

Atualmente, a maioria dos sistemas empregam outras formas de reguladores de 

corrente que possuem frequência de chaveamento constante ou pelo menos conhecidas 

e sob controle eficiente. Frequência de chaveamento constante pode ser mais facilmente 

obtida pelo chamado controlador por comparação com rampa. O controlador por 

comparação com rampa é uma direta transferência dos reguladores de corrente da 

máquina de corrente contínua, empregando transistores bidirecionais ou ponte H. 

A operação básica do controlador por comparação com rampa é muito simples; O 

sinal de erro de corrente processado é comparado a uma forma de onda triangular e, se 

a saída do amplificador de erro for maior (ou menor) que a onda triangular, o inversor é 

chaveado para a polaridade positiva (negativa). O inversor chaveia à frequência da onda 

triangular e produz uma saída de tensão que é proporcional ao sinal de saída do 

amplificador de erro (assumindo que a tensão de saída é bem menor que a tensão do 

barramento DC do inversor) (Novotny, et al., 1996). 
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2.5.2. O controlador PI em referencial síncrono 

No caso das máquinas de corrente contínua, a resposta em regime estacionário é 

caracterizada por erro zero de corrente devido à ação integral dos controladores PI. 

Entretanto, para os controladores em corrente alternada, a condição de regime 

permanente requer uma saída senoidal na frequência de referência e claramente a ação 

integral do controlador PI não produz erro zero na corrente, devido à dependência com 

a frequência dos controladores desse tipo. 

Nessa perspectiva, um referencial síncrono é especialmente apropriado, fazendo 

com que as correntes de regime permanente sejam contínuas e um simples controlador 

PI irá resultar em erro zero em regime estacionário. O sistema se torna mais complexo e 

requer mais hardware para implementação, uma vez que se devem transformar as 

correntes medidas para o referencial síncrono e em seguida transformar o erro para o 

referencial síncrono para aplicar ao dispositivo regulador. Essas transformações exigem 

explícito conhecimento da frequência de estator ωe.  

O sistema em referencial síncrono equivalente do regulador em referencial 

estacionário possui um acoplamento entre os eixos d e q dependente da frequência. Se o 

regulador é construído no referencial síncrono, tal acoplamento não existirá. 

Há três importantes efeitos da existência do acoplamento entre os eixos d,q 

(Novotny, et al., 1996): 

1. Para a operação em regime permanente, o acoplamento dos eixos d e q 

produz uma resposta no canal cruzado que aumenta em importância 

conforme a frequência se eleva, isto é, a corrente de eixo em quadratura não 

será zero mesmo quando o comando q for zero se houver um comando não 

nulo para o eixo direto. 

2. Para a operação em regime estacionário, existe um erro no canal direto que 

aumenta com a frequência, uma vez que o acoplamento cruzado realimenta 

dentro dos canais originais, resultando em que a corrente de eixo em 

quadratura não siga o comando em eixo q.  

3. Há possibilidade de um fenômeno de forte ressonância, já que os próprios 

termos de acoplamento cruzado formam um oscilador local na frequência ωe. 
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Os dois primeiros efeitos são completamente ausentes no regulador em 

referencial síncrono, já que não existe acoplamento dos eixos no regulador síncrono. Já 

em relação ao terceiro efeito, durante o período transitório as oscilações podem ser 

iniciadas e se atenuarem de acordo com as propriedades de amortecimento do 

regulador. Entretanto, alguma pode possibilitar um pequeno sinal de ressonância e 

baixas frequências para o regulador em referencial estacionário. 

Todos os três efeitos mencionados são ausentes no regulador em referencial 

síncrono. O desempenho do regulador em referencial síncrono é, portanto, muito 

superior ao regulador em referencial estacionário em todos os aspectos. Entretanto, 

como notado anteriormente, é necessário consideravelmente mais hardware, exigindo 

duas transformações entre variáveis de referencial estacionário e síncrono (Novotny, et 

al., 1996). 

2.6. Implementação da Orientação Indireta de Campo em Máquina 
de Indução 

A Figura 2.4 ilustra a estrutura básica de uma orientação indireta de campo 

usando um inversor PWM regulado por corrente.   

As correntes de comando I*qs e I*ds são convertidas para as correntes referidas ao 

estator através da transformação síncrona para estatórica. O ângulo de campo θrf é 

gerado pela soma do sinal de posição do rotor e o sinal de posição de escorregamento. A 

informação da posição do rotor é obtida diretamente de um encoder e a posição de 

escorregamento é derivada de um calculador de escorregamento implementando a 

Equação(2.17).  

A conversão do sinal de escorregamento para um ângulo descrevendo a posição 

do campo de rotor relativo ao rotor (θ*s) e a somatória das suas posições angulares θ*s e 

θré normalmente implementada digitalmente para evitar o drift e promover a exatidão 

necessária.  
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Figura 2.4 – Orientação indireta de campo usando um CRPWM (inversor PWM regulado por corrente) 
(Novotny, et al., 1996) 

A orientação indireta de campo é baseada na relação de escorregamento, descrita 

na Equação(2.17), aqui em notação d,q. 

 $�� =	
� %
&'
�(��

� %
%)*&'

�(��
	 (2.17) 

Em que Ids e Iqs são as correntes de referência, envolvidos na implementação do 

controle vetorial, e τr é a constante de tempo de rotor estimada. 

A Figura 2.5 apresenta um esquemático para o cálculo do escorregamento, 

necessário para geração da frequência elétrica de referência e do ângulo de referência 

utilizado nas transformações abc/dq e vice-versa. 
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Figura 2.5 – Cálculo de Escorregamento para geração da frequência elétrica de referência e do ângulo de 
referência (Novotny, et al., 1996) 

 

Este método faz uso do fato de que, satisfazendo-se a relação de escorregamento, 

alcança-se uma condição necessária e suficiente para produzir a orientação de campo, 

ou seja, a relação de escorregamento sendo satisfeita, Ids será alinhada ao fluxo de rotor, 

tanto em condições de regime permanente e transitório (Novotny, et al., 1996). 

2.6.1. A compensação Feedforward  

Na perspectiva da teoria de controle, os reguladores podem ser agrupados em 

três categorias (Novotny, et al., 1996): 

1. Compensação Série 

2. Compensação Feedback (Realimentação) 

3. Compensação Feedforward 

O método da compensação feedforward é um tipo de controle em malha aberta, 

pois a quantidade a ser regulada não é medida ou realimentada para a entrada. 

Quando todos os parâmetros da máquina são precisamente conhecidos, é 

possível, a princípio, regular as correntes estatóricas com alguma realimentação das 

correntes do motor usando um compensador feedforward que é exatamente o inverso da 

função de transferência do motor. Tal esquema é apresentado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Diagrama de blocos do controlador das correntes do motor de indução com compensação 
feedforward ideal.  O símbolo ‘^’ denota uma estimativa da grandeza (Novotny, et al., 1996) 

Infelizmente, o regulador de corrente será inaceitavelmente pobre devido à 

incerteza dos parâmetros do motor. Na Figura 2.6, o bloco superior na sequência do 

comando de corrente sintetiza a força eletromotriz e o bloco inferior, a queda de tensão 

do estator. A maior dificuldade desse esquema é a computação envolvida para se obter o 

enlace de fluxo de rotor a partir da corrente de estator. Esse problema pode ser 

eliminado calculando o enlace de fluxo rotórico por alguma outra variável. Por exemplo, 

a taxa de variação do fluxo de entreferro pode ser medida a partir de bobinas 

posicionadas em torno dos slotes do estator. Porém esse processo de medição introduz 

uma dificuldade prática. 

Como o Conversor utilizado nas simulações deste trabalho é controlado por 

tensão, é necessário realizar o desacoplamento existente entre os eixos, devido à 

indutância transitória da máquina, para se ter uma saída em tensão para as entradas em 

corrente, que são controladas vetorialmente. Este acoplamento já foi mostrado nas 

equações do Capítulo 2. De outra forma, a referência (Novotny, et al., 1996)sintetiza esse 

acoplamento em função das correntes e tensões em eixo direto e quadratura, definindo a 

indutância transitória pela Equação(2.18). 

 �′.	 =	�. −	�/2

��
	 (2.18) 

A Figura 2.7 apresenta o diagrama do desacoplador da dinâmica da máquina de 

indução, que representa a componente do controle feedforward, que será somada à saída 

do controlador PI de cada malha de corrente. As entradas são o fluxo rotórico de 
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referência e as correntes de referência de eixo direto e de quadratura, que são obtidas 

da saída dos controladores PI do fluxo rotórico e da velocidade, respectivamente. 

A “força contra eletromotriz” do motor de indução representa uma perturbação 

para o filtro, sendo também necessária a sua compensação. Através do desacoplamento 

desse sinal, é possível obter uma significativa melhora ao comportamento dinâmico do 

sistema, uma vez que não é preciso esperar que esse “indesejado” sinal de tensão, devido 

à máquina de indução, afete a adversamente a corrente que será imposta a ela, para que 

um sinal de correção seja, então, fornecido pela malha de corrente, que é a mais rápida 

(Arruda, 1999). 

 

 

Figura 2.7 – Computação dos comandos de tensão para uma topologia com orientação de fluxo controlada 
por tensão em máquinas de indução (Desacoplador da dinâmica da máquina de indução) (Novotny, et al., 

1996) 

O desacoplamento entre os eixos d e q reduzem a planta de controle de corrente 

no referencial síncrono a um sistema de primeira ordem com delay e aumenta a 

capacidade dos reguladores de corrente. Isso simplifica a análise e permite a derivação 

de expressões analíticas para os reguladores de corrente (Blasko, et al., 1997). 

Ainda assim, devido à grande dependência do controle feedforward com a 

precisão dos parâmetros, são colocados controladores proporcional-integral na malha 
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das correntes em eixo d-q, que são controladores feedback. No entando, o feedforward é 

essencial para haver o desacoplamento necessário e para agir em conjunto com o 

controlador PI, que apenas age na presença de erros, não é capaz de rastrear sem erros 

perfis arbitrários de velocidade nem de rejeitar determinados tipos de conjugado. 

Há também controladores PI nas malhas de fluxo e de velocidade, que geram, 

respectivamente, a corrente de referência de eixo direto e de eixo em quadratura. 

 

 

2.7. Conclusão 

O controle vetorial regula tanto o módulo como o ângulo do vetor fluxo 

magnético do motor, sendo mais complexo e mais sofisticado que o controle escalar. O 

controle vetorial indireto será utilizado neste trabalho, por ser mais simples e com 

menor custo, embora o controle vetorial direto possua vantagens sobre o indireto, 

requerendo mais tecnologia e dificultando a montagem prática, como o posicionamento 

dos sensores. 

A utilização do referencial síncrono faz com que as correntes em regime 

permanente sejam contínuas, possibilitando a operação adequada dos controladores 

proporcional-integral (PI). A aplicação do referencial síncrono juntamente com a 

compensação feedforward possibilita o desacoplamento entre as componentes em eixo 

direto e em quadratura das correntes, conseguindo-se controlar separadamente fluxo e 

conjugado do motor de indução, independentemente da velocidade de rotação. 
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Capítulo 3 

Inversores de Frequência 

Neste Capítulo são apresentadas as características do acionamento do motor de 

indução por meio de inversor de frequência. O circuito básico do inversor de frequência 

trifásico é explorado, com e sem modulação para explicitar a diferença da onda de 

tensão de saída. 

3.1. Introdução  

 

O inversor de frequência é um dispositivo chaveado capaz de gerar uma tensão e 

frequência trifásicas ajustáveis, com a finalidade de controlar a operação (velocidade e 

conjugado, em especial) de um motor de indução trifásico. 

O ponto de operação (conjugado, velocidade) do motor depende da curva de 

conjugado da carga. Para cada frequência tem-se uma característica de conjugado 

eletromagnético x velocidade. Variando-se a frequência, obtém-se um valor diferente 

para a velocidade de rotação, caracterizando um controle de velocidade por meio do 

inversor de frequência. Na Figura 3.1, por exemplo, a carga tem uma característica 

exponencial, então o escorregamento diminui com a diminuição da frequência de 

estator. 

 

 

Figura 3.1–Característica conjugado x velocidade de uma máquina de indução 
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Em frequências de operação acima da nominal, o acionamento se dá com perda 

de conjugado, o que também é apresentado na Figura 3.1. O inversor promove a 

elevação na frequência sem, entretanto, promover o aumento no valor da tensão 

aplicada. Isto faz com que haja uma redução no fluxo do motor, trazendo como 

consequência uma redução no conjugado disponível. Esta região de operação é 

conhecida como região de enfraquecimento de campo em função da redução do fluxo ou 

campo do motor. 

Esses equipamentos possuem a vantagem de melhorar o fator de potência e de 

permitir que o motor tenha um conjugado de partida maior ou superior ao nominal, 

mantendo a corrente limitada. 

Grande parte das aplicações, como bombas, ventiladores e máquinas simples, 

necessitam apenas de variação de velocidade e partidas suaves, sendo atendidas 

plenamente com o uso de inversores com tecnologia Escalar. São aplicáveis em motores 

de indução de rotor bobinado e de rotor em gaiola. Representam um método que 

apresenta boa eficiência, pois trabalha com baixos escorregamentos. 

Entretanto os inversores de frequência apresentam a desvantagem de inserir 

harmônicos na rede elétrica e no motor. 

O inversor de frequência é construído através de elementos eletrônicos, como 

diodos, IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor), capacitores, indutores, e geralmente 

possuem uma IHM (Interface Homem – Máquina), que facilita os modos de programação 

e operação do equipamento (Braga, 2014). 

3.2. A Modulação por Largura de Pulso 

O surgimento no mercado de semicondutores da família dos transistores de 

potência, de tecnologia bipolar e MOS (que suportam características de corrente e 

tensão mais elevadas nos seus dois estados de utilização como chave, condução e 

bloqueio) permite repensar a composição das chaves de muitas estruturas e também 

seu modo de operar. Existe a possibilidade de produção de conversores diretos de 

frequência em alta velocidade de comutação forçada com modulações muito complexas. 

Nesse cenário, as modulações terão como função a minimização de harmônicos de baixa 
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ordem, difíceis de serem filtrados, além de regularem a frequência e a tensão (ou 

corrente) da saída (Perin, 1974). 

A evolução destas modulações tem um peso muito importante em conversores 

considerados de aplicação em cargas nobres, onde é imprescindível que a forma de onda 

das grandezas de saída seja senóides puras, por exemplo, alguns tipos de fonte 

ininterrupta de energia e de sistemas de geração de energia para redes de bordo de 

avião (Perin, 1974). 

3.3. Inversor de frequência trifásico sem modulação 

A Figura 3.2 apresenta o comando sem modulação do inversor de frequência 

trifásico. Este tipo de comando não permite regular a tensão de saída (Perin, 1974). 

 

 

 

Figura 3.2 – Inversor trifásico a ponto médio com neutro (a) e (b) o comando sem modulação (Perin, 
1974) 
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Neste caso, a tensão na carga apresenta harmônicas de baixa ordem com 

amplitudes elevadas, o que é bastante indesejável. Para se reduzirem as harmônicas da 

tensão aplicada à carga, pode-se empregar uma modulação de largura de pulso do tipo 

senoidal, o que será exposto na Seção 3.4. 

 

Para se variar a tensão na carga existem vários métodos (Perin, 1974): 

a) Variação da tensão contínua de alimentação E. 

b) Diminuição da largura dos pulsos de comando de cada chave. 

c) Modulação por largura de pulso (PWM). 

 

O método citado em (a) implica em um conversor para variar E que, dependendo 

da família de semicondutores empregados nas chaves, podem apresentar problemas a 

níveis de comutação. O segundo método torna o inversor com uma impedância interna 

variável em função da carga. Já o método do PWM apresenta a característica de, além de 

poder variar a tensão de saída do inversor, diminuir o conteúdo harmônico em 

frequências próximas do termo fundamental (Perin, 1974). 

 

Algumas estruturas trifásicas eliminam por si mesmas a terceira harmônica e sua 

múltipla. Este é o caso da ponte inversora trifásica quando não se utiliza o neutro, como 

a mostrada da Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Ponte Inversora Trifásica sem Neutro (Perin, 1974) 

As tensões nos pontos a, b e c possuem uma forma de onda a dois níveis idênticas 

e defasadas de 120°. As tensões Vab, Vbc e Vac não possuem a terceira harmônica e suas 

múltiplas mesmo se as tensões nos pontos a, b e as possuem.  
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3.4. Comando com modulação de largura de pulso senoidal a dois 
níveis 

A Figura 3.4 apresenta o comando com modulação de largura de pulso senoidal a 

dois níveis para um inversor de frequência trifásico. Neste caso, os sinais de comando 

das chaves Si são obtidos pela intersecção de três senóides VRi, defasadas entre si de 

120°, com um sinal triangular VT (Perin, 1974). 

Para se regular o termo fundamental da tensão de saída, é preciso que seja 

variada a amplitude das tensões senoidais de referência VRi. Entretanto, na prática 

existem algumas dificuldades de se obterem com circuitos analógicos estas três tensões 

senoidais com amplitudes variáveis. Sendo assim, um modo mais prático de se regular o 

termo fundamental da tensão de saída é obtido variando-se a amplitude da forma de 

onda triangular VT (Perin, 1974). 

 

Figura 3.4 – Comando com modulação senoidal para inversor trifásico (a) geração e (b) formas de onda de 
tensão (Perin, 1974). 

O aumento da frequência da forma de onda triangular VT aumenta o número de 

pulsos da tensão de saída Vab. A este número de pulsos está ligado o conteúdo harmônico 

da tensão Vab. Ou seja, com o aumento do número de pulsos as harmônicas de Vab vão 

para uma faixa de frequência de ordem mais elevada, se distanciando da frequência do 
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termo fundamental. Isso significa que, pelo fato de existir um maior número de pulsos da 

tensão VL da Figura 3.4.b, é mais fácil se obter uma onda senoidal neste caso do que 

naquele sem modulação da Figura 3.2.b (Perin, 1974).  A Figura 3.5 mostra o espectro de 

frequência da onda de saída do conversor, de fase e de linha, com PWM bipolar. O índice 

de modulação de frequência mf é a razão entre a frequência de chaveamento e a 

frequência fundamental. Esta figura mostra que quanto maior o índice de modulação de 

frequência ( e portanto a frequência de chaveamento), mais distante da componente 

fundamental estará o conteúdo harmônico. 

 

Figura 3.5 – Espectro de frequência da tensão de saída do conversor (a) de fase e (b) de linha (Mohan, et 
al., 1995) 

 

A tensão de linha, por ter três níveis, não tem harmônicos nas frequências 

múltiplas de fomf, mas possui nas bandas laterais em torno dessas frequências. Por isso, 

a taxa de distorção harmônica de uma onda de 3 níveis é melhor do que a de uma de dois 

níveis, que, neste caso, é a tensão de fase. 

É de se concluir que o ideal seria aumentar infinitamente a frequência da onda VT, 

para então se obter um número infinito de pulsos na tensão de saída antes de uma 
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filtragem. Todavia, na prática este número de pulsos é limitado pela máxima frequência 

de comutação que os semicondutores que constituem as chaves Si podem suportar, além 

das limitações quanto aos tempos mínimos de condução e de bloqueio que se podem 

efetivamente realizar (Perin, 1974).  

É importante destacar que, para que a tensão sobre a carga do inversor seja mais 

próxima de uma senóide possível, é necessária a utilização de filtro na saída do inversor 

de frequência, eliminando-se, assim, as harmônicas da tensão. Com a modulação, os 

filtros terão que eliminar harmônicas com frequências mais elevadas, o que retorna 

como redução do custo, volume e peso dos elementos passivos que constituem os filtros. 

3.5. Inversor Trifásico a três níveis 

A Figura 3.6 apresenta uma estrutura com três chaves adicionais para se obter o 

nível zero. 

 

Figura 3.6 – Ponte inversora trifásica para três níveis (Perin, 1974) 

As ondas nos pontos a, b e c são ondas a três níveis idênticas, mas defasadas de 

120°. As tensões de linha serão de cinco níveis (Perin, 1974). 

 
 A tecnologia 3-Níveis, também conhecida internacionalmente como “Neutral 

Point Clamped (NPC)” , foi inicialmente introduzido por A. Nabae, I. Takahashi e H. Akagi 

em 1980 e publicado em 1981. Com essa configuração de circuito, o valor de pico a pico 

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. Além da capacidade de 
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atuar com alta tensão, o inversor 3-Níveis têm 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 frequência portadora (Di Grazia, 2004).  

Essas características proporcionam significantes vantagens no acionamento de 

motores de indução em relação aos inversores de frequência convencionais de dois 

níveis, como a redução considerável do dano na isolação dos enrolamentos do motor, 

redução da corrente de fuga a terra e na corrente de circulação a terra através dos 

rolamentos e redução no ruído audível do motor. Combinado com sofisticados 

algoritmos PWM, torna-se possível a melhoria da performance dinâmica do 

acionamento através do emprego do método de “ Observador de Fluxo Dual” (Di Grazia, 

2004). 

Um ponto positivo no que se refere aos motores de indução é que, com três 

níveis, submete-se a máquina uma variação de tensão que é a metade daquela imposta 

por inversores de dois níveis. Ou seja, enquanto os inversores de dois níveis promovem 

uma variação muito rápida da tensão de um valor positivo a esse mesmo valor negativo, 

o inversor de três níveis, ao fazer essa comutação, zera a saída por um intervalo de 

tempo antes de realizar a reversão de polaridade. Então, submetendo-se o motor a uma 

variação menos brusca de tensão, obtém-se um melhor desempenho. 

A tensão de fase, de três níveis, terá um espectro de frequência semelhante ao 

mostrado na Figura 3.5 (b). A tensão de linha, de cinco níveis, terá um conteúdo 

harmônico menor e mais distante da frequência fundamental. 

3.6. Conclusão 

Os inversores de frequência possuem importante papel na operação de motores 

de indução, reduzindo a corrente de partida, controlando velocidade, conjugado e fluxo 

magnético separadamente (como no caso do controle vetorial). 

A utilização do PWM apresenta a característica de, além de poder variar a tensão 

de saída do inversor, diminuir o conteúdo harmônico em frequências próximas do termo 

fundamental. Com as harmonias mais distantes da frequência fundamental, torna-se 



 
 

41 
 

mais fácil realizar a filtragem, podendo-se empregar indutores e capacitores menos 

volumosos e pesados. 

Os inversores de três níveis têm a vantagem de reduzir a variação da tensão de 

fase e o conteúdo harmônico, em comparação com inversores de dois níveis. Existem 

ainda inversores de 7 e de 9 níveis, que são mais caros e complexos. Neste trabalho será 

utilizado um inversor de três níveis para as simulações e montagens. 

Como a modulação PWM promove harmônicos e uma elevada variação da onda 

de saída, o Capítulo 4 irá trazer possíveis topologias de filtros passivos de alta potência 

para mitigar esses efeitos.  
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Capítulo 4 

Filtros Passivos para Conversores de Três Níveis 

Este capítulo exibe os tipos de filtros passivos de alta potência e realizada 

comparações de desempenho no que se refere à resposta em frequência para tensão e 

corrente. A análise é feita tomando-se o conversor operando como retificador, em que o 

fluxo de potência se dá da rede elétrica para o conversor. A análise e os resultados 

podem ser aplicados ao caso do inversor acionando a máquina (sentido de potência 

inverso ao explorado neste capítulo). 

4.1. Introdução 

Operações que envolvem a modulação por largura de pulso geram conteúdos 

harmônicos indesejáveis. Esses efeitos indesejáveis incluem distorções em tensões e 

correntes, superaquecimento de elementos reativos (capacitâncias e indutâncias), 

deterioração do fator de potência global e interferência eletromagnética. Por muitos 

anos, os filtros passivos foram aplicados para redução do conteúdo harmônico na 

entrada de diferentes estruturas. Entretanto, os filtros requeridos para conversores de 

alta potência são muito diferentes daqueles para conversores/retificadores de baixa 

potência. As diferenças estão nas tecnologias dos semicondutores nos dispositivos de 

potência, que limitam a máxima frequência de chaveamento do conversor. Nos casos de 

alta potência, altas frequências de modulação levam o conteúdo harmônico a regiões de 

elevadas frequências, onde as respostas em frequência dos filtros passivos exibem 

elevada atenuação. Por outro lado, retificadores de alta potência, cujas frequências de 

chaveamento são limitadas em 500 a 1000Hz, produzem harmônicas com frequências 

próximas à fundamental em praticamente todas as estratégias de modulação. Devido a 

isso, essas harmônicas são de difícil eliminação. Neste contexto, os filtros devem atenuá-

las adequadamente para promover uma boa operação de conversão (Luiz, et al., 2008). 
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Geralmente, filtros passivos consistem de ramos de elementos reativos tanto em 

série como em paralelo, de acordo com alguma configuração (passa-baixas, passa-altas, 

dentre outras). Os elementos do filtro promovem um caminho de baixa impedância para 

as componentes de alta frequência, impedindo que elas interfiram na máquina de 

indução ou qualquer outro equipamento que se deseja proteger (Blasko, et al., 1997).  

A Figura 4.1 traz algumas das mais importantes configurações de filtros para 

conversores de alta potência da literatura. São eles: Filtro L de primeira ordem, o filtro 

LCL de terceira ordem, o filtro LCL’L sintonizado e o filtro LCL com “ramos ressonantes” 

para as frequências harmônicas (Luiz, et al., 2008). Essas topologias são descritas a 

seguir. 

Os valores de resistência, indutância e capacitância a serem escolhidos para os 

filtros são baseados no Método da Mínima Potência Reativa, explorado na referência 

(Luiz, et al., 2008). 

4.2. Filtro L de Primeira Ordem 

Genericamente, o filtro indutivo de primeira ordem consiste de uma única 

indutância por fase com um perfil de filtro passa-baixas. Representa a configuração mais 

comum para conversores com PWM. O filtro é composto por Lf e Rf, apenas. Na 

referência (Luiz, et al., 2008), é exposto o equacionamento para cada tipo de filtro 

passivo citado neste Capítulo. É mostrado que a atenuação da corrente harmônica é 

aumentada com a ordem da frequência harmônica e a indutância total (Lt = Lg + Lf). Já a 

atenuação da tensão harmônica depende apenas da relação de indutância Lg/Lt 

(tipicamente, cerca de 1 a 20%, desde que a indutância Lg seja pequena). Portanto, parar 

melhorar a atenuação da tensão harmônica, é necessário aumentar a indutância do filtro 

Lf, resultando em elementos volumosos e pesados (Luiz, et al., 2008). 

4.3. Filtro LCL de terceira ordem 

O filtro LCL é uma alternativa ao filtro L de primeira ordem. O mesmo consiste de 

uma configuração passa-baixas de terceira ordem com elementos reativos colocados em 

“T”. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.1 – Configurações para filtros de alta potência a) Filtro L de primeira ordem, b) filtro LCL de 
terceira ordem, c) filtro LCL’L sintonizado e d) filtro LCL com “ramos ressonantes” para as freqüências 

harmônicas (Luiz, et al., 2008) 

Na referência (Luiz, et al., 2008) é mostrado que a atenuação da tensão 

harmônica depende da relação Lg/(Lt + Lc), de aproximadamente o quadrado do produto 

ω1LeqCf , onde Leq = LtLc/(Lt + Lc), e da ordem da enésima harmônica. O filtro LCL introduz 

a indutância Lc como um novo elemento para contribuir com ambas as atenuações na 
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corrente e tensão, o que dá flexibilidade ao filtro e em geral resulta em elementos mais 

leves (Luiz, et al., 2008). 

Um resistor em série com o capacitor é utilizado para amortecer (amortecimento 

passivo) o pico de ressonância do filtro na região de altas frequências. Devido às perdas 

de potência ativa nessa resistência, e seu custo adicional, é vantajoso empregar apenas 

um filtro LC de entrada e utilizar algoritmos de controle do “amortecimento ativo”, como 

é sugerido e estudado na referência (Blasko, et al., 1997). O amortecimento passivo 

introduz perdas de potência, enquanto que o amortecimento limita-se à faixa de 

passagem, mas contribui efetivamente para eliminar as oscilações resultantes da 

ressonância do filtro (Arruda, 1999). 

Para simplificar a análise, neste trabalho, será aplicado o filtro LCL de terceira 

ordem com amortecimento resistivo (passivo). 

4.4. Filtro LCL’L sintonizado 

O filtro LCL’L sintonizado é outra importante configuração de filtros na literatura. 

É principalmente utilizado em retificadores de alta potência não controlados. Esta 

topologia consiste de elementos reativos montados em “T”, mas com um ramo 

ressonante em paralelo que pode ser sintonizado a uma frequência harmônica específica 

produzida pelo conversor. 

A análise mostrada na literatura evidencia que o ramo ressonante tem uma forte 

influência no comportamento do filtro. Novos termos nas equações do filtro, tais como 

ω1(Lr+Leq)Cf, melhoram a atenuação das correntes e tensões harmônicas e aumentam a 

flexibilidade do projeto do filtro. O produto n²ω1²LrCf aumenta a atenuação das 

harmônicas na faixa de baixas frequências.  

Por outro lado, a grande similaridade desta topologia com o filtro LCL conduz a 

uma independência das somas das indutâncias (Lt + Lc). No caso da atenuação da tensão, 

a relação de indutância Lg/(Lt + Lc) ainda afeta o desempenho do filtro. Entretanto, o 

desempenho do filtro se deteriora na faixa das altas frequências. 

A atenuação das correntes e tensões respectivamente dependem da ordem da 

enésima harmônica e de um valor constante, [Lg/(Lt + Lc)][ Lr/(Lr + Leq)] neste caso. Isso 

nos remete ao filtro indutivo de primeira ordem. Este é um problema clássico da 



 
 

46 
 

configuração LCL’L sintonizada, embora seu desempenho seja muito superior ao filtro L 

(Luiz, et al., 2008).  

4.5. Filtro LCL de terceira ordem com “ramos ressonantes” para as 
harmônicas 

Uma alternativa aos filtros descritos acima consiste em uma configuração LCL de 

terceira ordem com alguns ramos ressonantes sintonizados em harmônicas específicas 

geradas pelo conversor em paralelo com o ramo paralelo do filtro principal. O filtro 

principal possui novamente os elementos dispostos em “T”. O equacionamento para esta 

topologia é mostrado em (Luiz, et al., 2008) e é muito mais elaborada que a dos outros 

filtros descritos, o que confere grande flexibilidade ao projeto do filtro.  

Os ramos em paralelo adicionam os termos capacitivos Crk/(1-n²ω1²LrkCrk) (em 

que k = 1, 2, ..., nrr; e nrr é o número de ramos paralelos ressonantes adaptados ao 

projeto do filtro), ao capacitor do filtro principal Cf. Para as harmônicas de menores 

ordens, o caminho é Cf + ∑ Crk/(1-n²ω1²LrkCrk), que tende a Cf + ∑ Crk , e Cf para as 

harmônicas de altas frequências. Isso implica que o filtro LCL com “ramos ressonantes” 

para as harmônicas se comporta como um filtro LCL para a região de alta frequência. Por 

outro lado, o filtro desta topologia funciona como um LCL’L na faixa da baixa frequência. 

Esse aspecto confere ao filtro uma elevada relação de atenuação e seletividade, 

juntamente com boa resposta em alta frequência (Luiz, et al., 2008). 

4.6. Resposta em frequência dos filtros para alta potência 

Foram realizadas simulações para comprovar as características apresentadas 

neste capitulo para cada filtro. A Figura 4.2 traz as respostas em frequência ideais (sem 

amortecimento e sem perdas) dos quatro tipos de filtros relatados neste capítulo. A 

corrente ig é a corrente vinda da rede elétrica, as tensões v e u são as tensões nos 

terminais da rede elétrica e do conversor, respectivamente. O ganho na faixa passante 

para a corrente ig é de 10-1, devido à divisão de tensão entre as indutâncias da rede, Lg, e 

a do filtro, Lf. 
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Figura 4.2 – Resposta em frequência das configurações de filtros para alta potência (Luiz, et al., 2008). 

Como é esperado, o filtro L exibe uma resposta para a corrente harmônica típica 

de primeira ordem, cerca de -20dB/década, contudo sua atenuação para a tensão é 

insuficiente (constante para toda a faixa de frequência).  
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O filtro LCL de terceira ordem tem uma melhora de desempenho, porém além da 

ressonância sua atenuação para a faixa das baixas frequências não é tão significativa. 

O filtro LCL’L é melhor que os anteriores devido à presença de um ramo de 

ressonância, que pode ser sintonizado em uma harmônica específica de baixa 

frequência. O inconveniente desta topologia é a deterioração de sua resposta em alta 

frequência a uma característica de filtros de primeira ordem, ou seja, para a corrente e 

para a tensão a atenuação é de -20dB/década e constante, respectivamente (Luiz, et al., 

2008).  

Finalmente, a Figura 4.2 também mostra as vantagens do filtro LCL com “ramos 

ressonantes” para as harmônicas, que podem ser citadas: 

• Elevada relação de atenuação das frequências harmônicas devido aos 

“ramos ressonantes”; 

• Atenuação de duas ou mais harmônicas de baixa frequência de acordo 

com as especificações de projeto; 

• Sem deterioração de sua resposta em alta frequência devido ao ramo 

sintonizado independente; 

• Bom desempenho para ambas as regiões de alta e baixa frequência. No 

primeiro caso, esta topologia incorpora as vantagens do filtro LCL, e, no 

segundo caso, a capacidade de atenuação a baixas frequências do filtro 

LCL’L. 

• Em geral, oferece melhor atenuação em comparação com as outras 

topologias apresentadas, promovendo bons resultados e se mostra bem 

adaptado a praticamente todas as técnicas de modulação (tanto para 

bandas laterais de componentes harmônicas bem definidas em torno das 

múltiplas da frequência de chaveamento, quanto para harmônicas 

específicas não-eliminadas resultantes de pulsos padrões pré-calculados) 

(Luiz, et al., 2008).  

4.7. Conclusão 

São notáveis as vantagens do filtro LCL com “ramos ressonantes” para as 

harmônicas diante das outras topologias abordadas no capítulo. Por eles serem mais 
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complexos e mais caros, este trabalho empregará um filtro mais simples, o filtro LCL de 

terceira ordem com amortecimento resistivo (passivo), que ainda possui resposta em 

frequência interessante para o propósito deste estudo. 
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Capítulo 5 

Simulações Computacionais 

Por meio do software Matlab® 2013, foram realizadas as simulações 

computacionais visando a comparação de desempenho do motor de indução com e sem 

a introdução do filtro de entrada. Foram simulados os controles escalar e vetorial. 

Características como a dinâmica da velocidade, do conjugado eletromagnético, fluxo 

magnético de rotor, tensão de fase, tensão de linha e correntes de linha são analisadas 

nas simulações para embasar as comparações. 

5.1. Controle Escalar 

O desempenho do controle escalar foi avaliado inicialmente. A frequência de 

chaveamento do PWM é de 1080Hz. 

O motor de indução simulado é de grande porte, e seus parâmetros são 

mostrados na Tabela 5.1. 

Parâmetros da Máquina de Indução Trifásica 
Potência Nominal 5 MVA Resistência Estatórica 0.0355 Ω 
Tensão Nominal 4160 V Resistência Rotórica 0.0269 Ω 

Corrente Nominal 700 A Reatância de Dispersão Estatórica 0.2766 Ω 
Frequência nominal 60Hz Reatância de Dispersão Rotórica 0.2766 Ω 

Velocidade Nominal 
1786 
rpm Reatância de Magnetização 15.9577 Ω 

Número de Pólos 4 Inércia 
63.87 
kgm² 

Potência Nominal no eixo 6100 cv Coeficiente de Atrito Viscoso 0.1 Nm/s 

Tabela 5.1 – Parâmetros da Máquina de Indução Trifásica utilizada nas simulações 

O Conjugado de carga nominal da máquina é de 23,982kNm. Um degrau de carga 

é dado aos 2 segundos de simulação, após a máquina atingir a velocidade nominal de 

rotação. 
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A referência de velocidade que o motor deve seguir é composto de uma rampa 

que vai do zero à velocidade nominal, primeiramente em 1,5 segundos, em seguida se 

mantém constante no valor nominal por 2 segundos. Nesse momento a velocidade cai 

até o valor nominal negativo, com o mesmo módulo da inclinação da rampa de 

aceleração, porém na desaceleração esta rampa tem inclinação negativa. Esse comando 

vai se repetindo. 

O fluxo rotórico nominal da máquina é dado pela Equação (5.1). 

 �01/ = 	 234��
*56�

4,44	.		��:�� ≅ 9,0	>?	 (5.1) 

5.1.1. Controle Escalar sem Filtro Passivo de Entrada 

No controle escalar, é mantida uma relação V/f constante. Entretanto, em baixas 

frequências a tensão  tenderia a zero, o que reduzirá o fluxo magnético da máquina. 

Como existe queda de tensão na resistência e indutância de estator da máquina, foi 

necessário estabelecer um limite mínimo para a tensão, em cerca de 5% de seu valor 

nominal. A Figura 5.1 mostra como foi realizada a implementação da relação V/f 

constante com a limitação da tensão. 

 

Figura 5.1 – Implementação da relação V/f constante e limitação da tensão 

A Figura 5.2 ilustra as ondas de fluxo magnético rotórico, velocidade e conjugado 

eletromagnético desenvolvidos pelo motor na simulação com controle escalar sem filtro 

de entrada. 
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Figura 5.2 – Fluxo magnético rotórico, velocidade e conjugado eletromagnético desenvolvidos pelo motor 
na simulação (Controle Escalar sem filtro de entrada) 

A máquina parte a vazio, e um degrau de conjugado de carga é dado na marca de 

2 segundos, no valor do conjugado nominal. São verificadas pequenas oscilações de 

fluxo, velocidade e conjugado eletromagnético no momento de aplicação da carga 

nominal. 

A característica de velocidade mostrada na Figura 5.2 indica que o motor de 

indução seguiu razoavelmente os comandos de velocidade. Entretanto, oscilações mais 

fortes são percebidas na reversão de sentido de velocidade, especialmente em torno de 

10 segundos. Essa situação é semelhante à da máquina partindo com carga nominal no 

eixo. O fluxo magnético também desenvolve grandes oscilações nesses momentos. Essas 

grandes variações provocam variações rápidas e altas nas correntes da máquina, o que é 

inaceitável em muitos casos.  

Quando a máquina se desacelera a partir da velocidade nominal, em 3,5 

segundos, a carga contribui para a redução de sua velocidade, portanto, a máquina de 

indução desenvolverá um conjugado menor que o da carga nominal.  

Em 6,5 segundos, a máquina se estabiliza na velocidade nominal negativa, 

entretanto com conjugado positivo, estando na região de operação de frenagem.  Em 8,5 

segundos, a máquina se acelera, seguindo a rampa de aceleração para voltar à 

velocidade nominal positiva. Então a máquina desenvolve um conjugado acima do 
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conjugado nominal, pois está se acelerando com carga nominal. Nessa situação, a 

corrente da máquina será maior que a nominal. 

A Figura 5.3 mostra o erro de fluxo rotórico em relação ao fluxo nominal da 

máquina. 

 

Figura 5.3 – Erro de Fluxo Rotórico em % (Controle Escalar sem filtro de entrada) 

A Figura 5.4 mostra o erro de velocidade em porcentagem da velocidade nominal. 

 

Figura 5.4 – Erro de Velocidade em % (Controle Escalar sem filtro de entrada) 

A Figura 5.5 mostra a tensão da fase Ea (medida em relação à referência do 

conversor), a tensão de linha Eab e a corrente de linha Isa aplicadas à máquina pelo 



 
 

54 
 

inversor de frequência. Não foram plotadas correntes e tensões trifásicas, para facilitar a 

visualização. 

 

Figura 5.5 – Tensão de fase, de linha  e corrente de linha aplicadas à máquina pelo conversor (Controle 
Escalar sem filtro de entrada) 

A corrente de partida do motor está elevada, pois ele não está partindo com fluxo 

magnético estabelecido. Portanto, deseja-se evitar essa situação. 

Como o inversor em simulação possui três níveis, a tensão de fase apresenta três 

níveis, e a de linha, cinco níveis, o que está de acordo com a Figura 5.5.  

Entretanto, foram observadas grandes oscilações no fluxo magnético de rotor, 

velocidade e conjugado eletromagnético. As correntes de linha drenadas pelo motor 

também sofrem elevadas oscilações, que são mais expressivas nos momentos de 

reversão de sentido de velocidade. A corrente alcança valores muito maiores que os 

nominais, como mostrado na Figura 5.5. Essa situação representa um risco tanto para o 

motor como para as instalações elétricas e sistema de proteção. 

Para observar os efeitos das harmônicas nas correntes, foi restringido um 

intervalo de tempo em que o sistema alcançava regime permanente após o degrau de 

carga, o que é ilustrado na Figura 5.6.  
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Figura 5.6 – Tensão de fase e de linha aplicadas ao motor pelo inversor de frequência e a corrente de linha, 
em intervalo restrito, regime permanente (Controle Escalar sem filtro de entrada) 

Observa-se que a correntes é próxima a uma senóide pura, uma vez que o motor 

de indução é uma carga fortemente indutiva. Porém, ainda possuem um ripple causado 

pelas harmônicas da tensão aplicada ao motor.  

A análise espectral das ondas de corrente e tensão mostra a distribuição de 

frequência dessas ondas e também a Taxa de Distorção Harmônica (THD). A Análise 

espectral foi realizada no mesmo intervalo restrito, após atingido regime permanente, 

durante dois ciclos. 

A Figura 5.7 apresenta o espectro de frequência da tensão de fase aplicada à 

máquina, que possui uma THD de 58,81%, bastante elevada, por se tratar de uma onda 

de apenas 3 níveis. Foi notada expressiva presença de terceiro harmônico e do 

harmônico dominante, em 1080Hz, que é a frequência de chaveamento. 
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Figura 5.7 – Espectro de Frequência da Tensão de fase Eao (Controle Escalar sem filtro de entrada) 

A Figura 5.8 apresenta o espectro de frequência da tensão de linha aplicada à 

máquina, que possui uma THD de 34,01%, um pouco menor que a THD da tensão de 

fase, por se tratar de uma onda de 5 níveis. Os harmônicos dominantes se apresentam 

em torno de duas vezes a frequência de chaveamento, ou seja, em torno de 2160Hz. 

Como eles possuem uma amplitude relativamente baixa comparada à do harmônico 

dominante da tensão de fase, a THD da tensão de linha será menor que aquela 

constatada para a tensão de fase. 

 

 

Figura 5.8 – Espectro de Frequência da Tensão de linha Eab (Controle Escalar sem filtro de entrada) 

A Figura 5.9 apresenta o espectro de frequência da corrente de linha aplicada à 

máquina, que possui uma THD de 7,90%, pois a máquina de indução comporta-se como 

um filtro passa baixas. Entretanto, esse valor ainda é considerável. 
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Figura 5.9 – Espectro de Frequência da corrente de estator (Is) da máquina (Controle Escalar sem filtro de 
entrada) 

5.1.2. Controle Escalar com Filtro Passivo de Entrada 

É introduzido o filtro entre o inversor de frequência e a máquina de indução, com 

o objetivo de suavizar as ondas de tensão e corrente, reduzindo ao máximo possível o 

conteúdo harmônico e a variação de tensão (dv/dt). O filtro passivo é mostrado na 

Figura 5.10.  

 

Figura 5.10 – Filro Passivo LC Delta 

Os valores dos resistores, indutores e capacitores constituintes do filtro, 

calculados pelo método da mínima energia reativa, são: 
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Rc=10mΩ; 

Lc=0.91381mH; 

Cf=0.76303mF, (Cfd=Cf/3); 

Rd=0.7Ω; 

Em casos de acionamentos que envolvam alta potência, trabalhar com chaves 

com elevada frequência de comutação pode se tornar inviável. Portanto, a frequência de 

chaveamento para o PWM e o conversor será de 1080Hz (mf = 18), uma frequência 

relativamente baixa, visto que comercialmente os conversores já operam com 

frequências de 2520Hz ou mais, para potências não tão elevadas. Frequências de 

chaveamento baixas implicam em harmônicas muito próximas à frequência fundamental 

(60Hz), o que dificulta o projeto dos filtros. 

A resistência Rd representa um amortecimento passivo, necessária para reduzir o 

pico de ressonância da resposta em frequência do filtro, mas que possui a desvantagem 

de dissipar energia na forma de calor. Essa forma de amortecimento pode ser 

substituída pelo amortecimento ativo, de forma controlada (Blasko, et al., 1997), mas 

que não foi explorada neste trabalho. 

A função de transferência para o filtro da Figura 5.10 é dada pelas equações (5.2) 

e (5.3). 

 

 @�.� = 	 A�	B3	. + 1
.²�6B3 	+ .�A� +	A6�B3 + 1		

 

(5.2) 

 @�.� = 	 	766.02	�. + 1872�
	.² + 777. + 1,434H10I		

 

(5.3) 

 

A resposta em frequência do filtro adotado é mostrada na Figura 5.11. Para a 

frequência de 1080Hz, a atenuação do filtro é de aproximadamente -18dB, o que é 

satisfatório para a mitigação das harmônicas. A ressonância ocorre na frequência de 

170Hz, próxima à frequência de 60Hz. 
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Figura 5.11 – Resposta em frequência do filtro 

Para que o filtro apresentado na Figura 5.10 fique idêntico à topologia LCL de 

terceira ordem da Figura 4.1, faltariam os elementos Lf e Rf, que, neste caso, são 

equivalentes aos próprios parâmetros do motor de indução, que pode ser modelado por 

uma carga RL e uma força contraeletromotriz para transitórios rápidos. A montagem em 

delta dos capacitores permite que se empreguem valores menores de capacitância (um 

terço da capacitância da ligação em estrela). 

Foi realizado um “boost” de tensão de 20% do valor nominal, para compensar as 

quedas da resistência Rc e na indutância Lc. 

A Figura 5.12 exibe as respostas de fluxo magnético rotórico, velocidade e 

conjugado eletromagnético desenvolvidos pelo motor na simulação com controle escalar 

com filtro de entrada. 
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Figura 5.12 – Fluxo magnético de rotor, velocidade e conjugado eletromagnético desenvolvidos pelo 
motor na simulação (Controle escalar com filtro de entrada) 

Observa-se que as respostas para enlace de fluxo rotórico, velocidade e 

conjugado são semelhantes às obtidas para o controle vetorial sem filtro, mostrados na 

Figura 5.2. Para os dois casos, as respostas são insatisfatórias, devido às grandes 

oscilações de conjugado, velocidade e fluxo rotórico. Novamente, os momentos mais 

críticos ocorrem na reversão do sentido de velocidade, que, sobretudo, ocorrem com 

carga plena. O controle escalar implementa uma onda de tensão a V/f constante, que 

apresenta resultados mais oscilatórios em baixas velocidades, que implicam baixas 

frequência e tensão de estator. O boost de tensão do barramento, de 20%, a limitação 

mínima da tensão de saída do conversor em 5% de seu valor nominal permitiram à 

máquina desenvolver o conjugado e fluxo necessários para a operação nesses momentos 

críticos. 

O controle escalar não realiza o controle de corrente, como é o controle vetorial. 

Além disso, foi verificado que o fluxo rotórico se elevou com a introdução do 

filtro, indicando que o capacitor do filtro pode estar magnetizando a máquina de 

indução. 

A Figura 5.13 mostra a tensão de fase, de linha, nos terminais do conversor e da 

máquina, queda de tensão no filtro por fase, correntes de saída do conversor, corrente 

da máquina e corrente que desce ao capacitor do filtro por fase para o caso do controle 

escalar com filtro.  
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Figura 5.13 – Tensão de fase, de linha, nos terminais do conversor e da máquina, queda de tensão no filtro 
por fase, correntes de saída do conversor, corrente da máquina e corrente que desce ao capacitor do filtro 

por fase (Controle Escalar com filtro) 

A Figura 5.14 apresenta as mesmas grandezas restritas a um pequeno intervalo 

de tempo após a entrada em regime permanente. As tensões de linha se aproximaram 

muito a uma senóide pura, ainda mais que as de fase, uma vez que possuem 5 níveis.  

 

Figura 5.14 – Tensão de fase e de linha aplicadas ao motor pelo inversor de frequência e a corrente de 
linha das três fases, em intervalo restrito,  regime permanente (Controle escalar com filtro de entrada) 
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As tensões de linha e de fase dos terminais do inversor e da máquina estão em 

fase. Entretanto, foi verificado um defasamento entre a corrente do conversor (Ic) e a 

corrente da máquina (Is), devido ao capacitor do filtro, cuja corrente (If) é adiantada de 

90 graus da tensão. Observa-se que não está fluindo pelos capacitores do filtro apenas a 

corrente relacionada às harmônicas. A corrente do capacitor ainda tem uma 

componente de 60Hz, uma vez que ela é a diferença entre a corrente Ic e a corrente Is, 

naturalmente defasadas.  

A Figura 5.15 apresenta o espectro de frequência da tensão de fase aplicada à 

maquina, que possui uma THD de 45.75%, um pouco menor que a obtida na situação 

sem filtro (58,81%). Esse valor ainda é grande, pois a tensão de fase possui 3 níveis. 

 

Figura 5.15 – Espectro de Frequência da Tensão de fase aplicada à máquina (Controle escalar com filtro de 
entrada) 

 

A Figura 5.16 apresenta o espectro de frequência da tensão de linha aplicada à 

máquina, que possui uma THD de 2,90%, muito menor que a obtida sem o filtro 

(34,01%). 
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Figura 5.16 – Espectro de Frequência da Tensão de linha aplicada à máquina (Controle escalar com filtro 
de entrada) 

A Figura 5.17 apresenta o espectro de frequência da corrente de linha aplicada à 

máquina, que possui uma THD 3,32%, menos da metade da THD obtida para a corrente 

de linha da máquina sem filtro (7,90%). 

 

 

Figura 5.17 – Espectro de Frequência da corrente de estator da máquina (Controle escalar com 

filtro de entrada) 
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Portanto, a introdução do filtro reduziu drasticamente o conteúdo harmônico das 

tensões e correntes.  

Entretanto, mesmo com esses resultados positivos no que se refere à mitigação 

das harmônicas, o comportamento dinâmico da máquina acionada com controle escalar 

não foi satisfatório sem e com o filtro. Será realizado o controle vetorial, na sequência, 

com o objetivo de se obterem bons resultados em regime transitório e estacionário.  

5.2. Controle Vetorial 

O controle vetorial se baseia da decomposição das correntes trifásicas em duas 

correntes: eixo direto (responsável pela produção de fluxo magnético) e eixo em 

quadratura (responsável pela produção de conjugado). As malhas de controle mais 

internas são as de corrente, pois são mais rápidas. O controlador proporcional-integral 

para as malhas de corrente de eixo direto (e dos controladores das outras grandezas) e 

em quadratura foram projetados de acordo com a técnica de cancelamento de pólo 

dominante e de amortecimento ótimo, conforme descreve a referência (Stopa, 1997). A 

Tabela 5.2 traz os valores dos ganhos dos controladores PI empregados nas malhas de 

corrente (eixo direto e eixo em quadratura), na malha de fluxo magnético e na malha de 

velocidade. Foi realizado ajuste nos valores dos ganhos proporcional e integral do 

controlador de velocidade para regular a oscilação de conjugado. 

Controladores PI empregados nas malhas de: 
  Corrente Fluxo Velocidade 

Ganho Integral 236,1261 73,7871 2,04E+04 
Ganho Proporcional 5,5868 118,1220 3,83E+03 

Tabela 5.2 – Ganhos dos Controladores PI empregados no Controle Vetorial 

A referência de corrente de eixo direto é a saída do controlador PI de fluxo 

rotórico, que recebe o erro de fluxo magnético rotórico, sendo a diferença entre a 

referência de fluxo (9Wb) e o fluxo rotórico estimado pela corrente de eixo direto 

medida, pois o controle vetorial é indireto. 

A referência de corrente de eixo em quadratura é a saída do controlador PI de 

velocidade, que recebe o erro de velocidade, sendo a diferença entre a referência 

trapezoidal de velocidade e a velocidade medida desenvolvida pela máquina. 
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5.2.1. Controle Vetorial sem Filtro Passivo de Entrada 

A Figura 5.18 ilustra as ondas de fluxo magnético rotórico, velocidade e 

conjugado eletromagnético desenvolvidos pela máquina na simulação com Controle 

Vetorial sem filtro de entrada. 

 

Figura 5.18 – Fluxo magnético rotórico, velocidade e conjugado eletromagnético desenvolvidos pelo 
motor na simulação (Controle vetorial sem filtro de entrada) 

São plotadas juntas as curvas de fluxo magnético rotórico medida, que é uma 

facilidade da simulação, e a de fluxo rotórico estimado, que se apresentou como uma boa 

estimativa. A característica de fluxo magnético e velocidade mostrada na Figura 5.18 

indica que o motor de indução seguiu muito satisfatoriamente a referência de velocidade 

e de fluxo rotórico. A Figura 5.19 mostra o erro de fluxo rotórico em relação ao fluxo 

nominal da máquina, para o fluxo real medido e para o fluxo rotórico estimado.  
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Figura 5.19 – Erro de Fluxo Rotórico em % (Controle vetorial sem filtro de entrada) 

A mostra Figura 5.20 o erro de fluxo rotórico excursionando em uma pequena 

faixa de valores para melhor visualização do erro em regime permanente. 

 

Figura 5.20 – Erro de Fluxo Rotórico em % ampliado (Controle vetorial sem filtro de entrada) 

A Figura 5.21 mostra o erro de velocidade em porcentagem da velocidade 

nominal. 
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Figura 5.21 – Erro de Velocidade em % (Controle vetorial sem filtro de entrada) 

A Figura 5.22 mostra o erro de velocidade em porcentagem da velocidade 

nominal excursionando em uma faixa de valores menor para melhorar a visualização. 

 

 

Figura 5.22 – Erro de Velocidade em % ampliado (Controle vetorial sem filtro de entrada) 

Portanto, o controle vetorial foi muito mais preciso que o controle escalar. 

A Figura 5.23 mostra a tensão da fase Ea (medida em relação à referência do 

conversor), a tensão de linha Eab e a corrente de linha Isa aplicadas ao motor pelo 

inversor de frequência.  
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Figura 5.23 – Tensão de fase, de linha  e corrente de linha aplicadas à máquina pelo conversor (Controle 
vetorial sem filtro) 

Observa-se uma elevação de cerca de 150% em relação ao valor nominal da 

corrente da máquina durante a partida, sendo que a máquina não partiu com fluxo 

rotórico estabelecido. A corrente de partida para o caso do controle vetorial sem filtro 

foi menor que a obtida pelo controle escalar sem filtro. 

Para observar os efeitos das harmônicas nas correntes, foi restringido um 

intervalo de tempo em que o sistema alcançava regime permanente após o degrau de 

carga, o que é ilustrado na Figura 5.24.  

 

Figura 5.24 – Tensão de fase e de linha aplicadas ao motor pelo inversor de frequência e a corrente de 
linha, em intervalo restrito, regime permanente (Controle Vetorial sem filtro) 
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Observa-se que as correntes e tensões são parecidas com as obtidas com controle 

escalar sem filtro. A análise da THD dessas ondas será feita com a colocação do filtro, 

comparando as tensões e correntes do inversor com aquela efetivamente impostas à 

máquina de indução.  

5.2.2. Controle Vetorial com Filtro Passivo de Entrada 

É introduzido o filtro entre o inversor de frequência e a máquina de indução, de 

forma que a corrente efetivamente fornecida pelo conversor não é mais exatamente a 

corrente que alimenta a máquina, pois parte dela fluirá pelos capacitores do filtro e por 

Rd. Além disso, é preciso levar em consideração a queda de tensão no resistor Rc e no 

indutor Lc, conectados à saída do conversor. 

A estratégia adotada foi controlar a corrente Ic. A referência Ic* será a corrente 

referência da máquina, Is* somada à corrente que flui por Rd em direção aos 

capacitores, If. Não foi necessário ajustar os ganhos dos controladores de corrente, 

devido ao comportamento observado da corrente. 

Da mesma forma como foi desenvolvido um desacoplador para a dinâmica da 

máquina de indução, foi desenvolvido um outro para o filtro. A equação (5.4) apresenta 

a tensão fornecida pelo inversor por fase em função dos parâmetros do filtro, da 

corrente fornecida pelo conversor (Ic) e da tensão terminal da máquina (Eabc). 

 J4K6 =	L4K6 + A6	(64K6 + �6
!(MN?M
!" 	 (5.4) 

Transformando as grandezas trifásicas para eixos d-q, conforme procedimento 

apresentado em (Arruda, 1999), chega-se aos resultados mostrados nas equações (5.5) e 

(5.6). 

 J� =	L� + A6	(6� + �6
!(M!
!" + �M��∗(6�		

 

(5.5) 

 J� =	L� + A6	(6� + �6
!(MP
!" − �M��∗(6�		

 

(5.6) 

Da mesma forma como mostrado na referência (Novotny, et al., 1996) para a 

máquina de indução, para o filtro também se tem um acoplamento entre eixos d-q, no 
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caso devido à indutância Lc. Então, o desacoplador para o filtro usa as tensões de eixo 

direto e em quadratura da saída do desacoplador da própria máquina de indução (aqui 

chamados de Ed e Eq). A entrada das correntes são as de referência. 

A Figura 5.25 sintetiza a forma como o desacoplador da dinâmica do filtro pode 

ser implementado em diagrama de blocos no Simulink. 

 

Figura 5.25 – Desacoplador da Dinâmica do Filtro 

Como o sistema de eixos é orientado pelo fluxo rotórico, a frequência de entrada 

nos desacopladores é aquela vinda do calculador de escorregamento somada à 

frequência de giro do rotor, que foi exibida na Figura 2.5. 

A Figura 5.26 exibe as respostas de fluxo magnético rotórico, velocidade e 

conjugado eletromagnético desenvolvidos pelo motor na simulação do controle vetorial 

com filtro de entrada. 
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Figura 5.26 – Fluxo magnético de rotor, velocidade e conjugado eletromagnético desenvolvidos pelo 
motor na simulação (Controle vetorial com filtro de entrada) 

Observa-se que o a máquina segue adequadamente as referências de fluxo 

rotórico e de velocidade, assim como obtido na simulação do controle vetorial sem filtro. 

 A Figura 5.27 mostra o erro de fluxo rotórico em relação ao fluxo nominal da 

máquina, para o fluxo real medido e para o fluxo rotórico estimado.  

 

Figura 5.27 – Erro de Fluxo Rotórico em % (Controle Vetorial com Filtro) 

A mostra Figura 5.28 o erro de fluxo rotórico excursionando em uma pequena 

faixa de valores para melhor visualização do erro em regime permanente. 
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Figura 5.28 – Erro de Fluxo Rotórico em % ampliado (Controle Vetorial com Filtro) 

A Figura 5.29 mostra o erro de velocidade em porcentagem da velocidade 

nominal. 

 

Figura 5.29 – Erro de Velocidade em % (Controle Vetorial com Filtro) 

A Figura 5.30 mostra o erro de velocidade em porcentagem da velocidade 

nominal excursionando em uma faixa de valores menor para melhorar a visualização. 
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Figura 5.30 – Erro de Velocidade em % ampliado (Controle Vetorial com Filtro) 

A Figura 5.31 mostra a tensão de fase, de linha, nos terminais do conversor e da 

máquina, queda de tensão no filtro por fase, correntes de saída do conversor, corrente 

da máquina e corrente que desce ao capacitor do filtro por fase, para o caso do controle 

vetorial com filtro.  

 

Figura 5.31 – Tensão de fase, de linha, nos terminais do conversor e da máquina, queda de tensão no filtro 
por fase, correntes de saída do conversor, corrente da máquina e corrente que desce ao capacitor do filtro 

por fase (Controle Vetorial com filtro) 

A Figura 5.32 apresenta as mesmas grandezas restritas a um pequeno intervalo 

de tempo após a entrada em regime permanente. As tensões de linha se aproximaram 

muito a uma senóide pura, ainda mais que as de fase, uma vez que possuem 5 níveis. A 
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corrente Is que alimenta a máquina também teve seu conteúdo harmônico muito 

reduzido.  

 

Figura 5.32 – Tensão de fase e de linha aplicadas ao motor pelo inversor de frequência e a corrente de 
linha das três fases, em intervalo restrito,  regime permanente (Controle Vetorial com filtro) 

Para comprovar a redução do conteúdo harmônico das tensões e correntes, 

foram analisados os espectros de frequência dessas grandezas. 

A Figura 5.33 apresenta o espectro de frequência da tensão de fase nos terminais 

do conversor e da máquina, que possuíram uma THD de 58,85% e 43.21%, 

respectivamente. 

 

Figura 5.33 – Espectro de Frequência da Tensão de fase nos terminais do conversor e da máquina 
(Controle Vetorial com Filtro) 
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A Figura 5.34 apresenta o espectro de frequência da tensão de linha nos 

terminais do conversor e da máquina, que tiveram uma THD de 37,32% e 2,79%, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.34 – Espectro de Frequência da Tensão de linha aplicada à máquina (Controle Vetorial com 
Filtro) 

A Figura 5.35 apresenta o espectro de frequência da corrente de saída do 

inversor de frequência e a corrente de linha aplicada à máquina, que possuíram uma 

THD de 10,55% e 1,56%, respectivamente. 

 

 

Figura 5.35 – Espectro de Frequência da corrente da saída do conversor (Ic) e de estator da 

máquina (Is) (Controle Vetorial com Filtro) 

 

Portanto, o filtro contribuiu de maneira muito eficaz para a mitigação de 

harmônico nas correntes e tensões, sem comprometer a dinâmica da máquina. 
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5.3. Conclusão 

A Tabela 5.3 mostra a THD das tensões e correntes para os controles escalar e 

vetorial com o filtro, contrastando esses valores para antes e depois do filtro, ou seja, 

nos terminais do inversor de frequência e nos terminais da máquina de indução. 

 

Taxa de Distorção Harmônica em % 

  Controle Escalar com Filtro 

Controle Vetorial Com 

Filtro 

  No inversor Na Máquina No inversor Na Máquina 

Tensão de Fase (Ua / Ea) 59,87 45,75 58,85 43,51 

Tensão de Linha (Uab / Eab) 35,32 2,9 37,32 2,79 

Corrente de Linha (Ic / Is) 9,22 3,32 10,55 1,56 

Tabela 5.3 - THD para os controles escalar e vetorial antes e depois do filtro (No inversor / Na máquina) 

Portanto, obteve-se uma grande redução do conteúdo harmônico das tensões e 

correntes entregues à máquina com a colocação do filtro passivo de entrada.  

Outro aspecto positivo é que, mesmo com a colocação do filtro, não foram 

necessários grandes ajustes nos ganhos dos controladores PI. As respostas de fluxo 

rotórico, velocidade e conjugado com a introdução do filtro foram muito satisfatórias e 

muito próximas das respostas obtidas para o controle vetorial sem filtro. 

Já no controle escalar, mesmo com a limitação mínima do valor de tensão 

aplicada à máquina, verificaram-se grandes oscilações de conjugado, velocidade e fluxo. 

O controle escalar apenas implementa a técnica V/f constante, sem haver um controle 

eficiente de correntes, como ocorre no controle vetorial. Por isso, o controle vetorial 

obteve mais sucesso com a introdução do filtro. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

As vantagens notáveis de se utilizar motores de indução em vista às outras 

máquinas elétricas, como robustez, baixo custo e eficiência, inspiram a criação de 

alternativas de controle para otimizar seu funcionamento sob diversos modos de 

operação. Em virtude disso, foi criado o Inversor de frequência, sobretudo o Controle 

Vetorial, que promove condições satisfatórias em situações como partida do motor, 

reversão de sentido de velocidade, controle de fluxo magnético e conjugado 

independentes da velocidade. O controle vetorial consegue atingir resultados muito 

interessantes, pois realiza o controle e o desacoplamento da corrente de eixo direto 

(responsável pelo fluxo rotórico) e da corrente de eixo em quadratura (responsável pelo 

conjugado eletromagnético desenvolvido pela máquina). 

Embora a utilização de inversores de frequência modulados por largura de pulso 

seja muito vantajosa, os mesmos injetam harmônicos na rede elétrica e nos motores, 

submetendo-os também a grandes variações de tensão. O resultado disso é a 

possibilidade de afetar equipamentos sensíveis nas proximidades, além de causar 

problemas em motores mais antigos e aqueles alimentados por condutores longos. Para 

reduzir esses problemas, este trabalho propôs a utilização de filtros passivos para 

mitigar os efeitos das harmônicas, com a topologia LCL de terceira ordem. 

As simulações computacionais com o controle escalar, a princípio sem filtro, 

comprovaram elevadas taxas de distorção das tensões de fase e linha aplicadas ao 

motor, já que o inversor possui apenas três níveis. A corrente de linha que o motor 

consome não tem uma taxa de distorção harmônica tão expressiva quanto as das 

tensões, uma vez que o motor é uma carga fortemente indutiva. Mas até mesmo a THD 

da corrente da máquina ainda pode ser reduzida. Ainda assim, este trabalho defendeu a 

utilização de filtros passivos para reduzir as harmônicas e a variação brusca da tensão, 

mostrando as topologias de filtros possíveis para realizar essa tarefa.  
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O controle escalar não se mostrou eficaz no controle de fluxo e conjugado para 

este caso, pois não realiza nenhum controle sobre as correntes da máquina de indução. 

Foram observadas  fortes oscilações de conjugado e fluxo magnético, sobretudo nos 

momentos de reversão de velocidade com carga nominal. 

Já o controle vetorial, muito mais sofisticado que o controle escalar, retornou 

respostas precisas de fluxo magnético rotórico, conjugado e velocidade com e sem o 

filtro passivo. Adicionalmente, a introdução do filtro promoveu uma forte redução do 

conteúdo harmônico das tensões e correntes que alimentam a máquina de indução. Não 

houve a necessidade de ajustes nos ganhos dos controladores, previamente 

determinados na simulação do controle vetorial sem filtro. Portanto, ainda com o filtro, 

foram obtidas satisfatórias respostas transitória e estacionária para a máquina de 

indução, no caso do controle vetorial por orientação indireta de campo.  

Mesmo com estes resultados satisfatórios, deixam-se como sugestões de 

trabalhos futuros: 

• Realização do amortecimento ativo da ressonância do filtro, excluindo-se a 

resistência Rd, responsável pelo amortecimento passivo, mas que 

representa perda de energia; 

• Utilização do filtro LCL de terceira ordem com ramos ressonantes nas 

frequências harmônicas cuja influência se deseja reduzir; 

• Controle do defasamento entre a corrente fornecida pelo conversor (Ic) e 

a corrente efetivamente entregue à máquina (Is), de forma que a corrente 

que flui pelo capacitor do filtro (If) não tenha componente fundamental de 

60Hz, que possui uma alta amplitude. A tentativa seria fazer com que If 

possua apenas correntes harmônicas. 
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