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Resumo 

Este trabalho trata da estimação de conjugado eletromagnético e de carga com 

base em uma ferramenta matemática denominada Filtro de Kalman. Essa ferramenta 

estima variáveis de estado de um sistema com base em processos estocásticos, que 

consideram influência de ruídos – de medição e processo – na estimativa.  

Para tanto, dois filtros de Kalman são construídos a partir de modelos escolhidos, 

um filtro para cada estimador. Inicialmente, simulações são realizadas no software 

Simulink – Matlab considerando efeito de ruídos gaussianos e não gaussianos, tais como 

o erro de quantização do encoder, sobre o sistema para avaliar a sintonia dos 

parâmetros dos filtros. Em seguida, simulações são propostas a partir da variação de 

parâmetros dos estimadores para analisar a influência de erros cometidos ao calculá-los. 

Por conseguinte, dois testes experimentais são realizados em campo para 

validação dos filtros de Kalman. O primeiro teste corresponde a um conjunto de dados 

experimentados de uma bancada de moinho de bolas, cuja posição angular é medida por 

um encoder em quadratura, para validar o estimador de conjugado de carga. O segundo 

teste é realizado sobre uma bancada de máquinas de indução – sem utilizar encoder – 

para validar o estimador de conjugado eletromagnético. 
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Abstract 

This paper does the electromagnetic and load torque estimation based on a 

mathematical tool called Kalman Filter. This tool estimates system’s state variables 

based on stochastic processes, which consider influence of noises – measurement and 

process – in the estimative. 

Therefore, two Kalman filters are used from chosen models, one of them to each 

estimator. Firstly, simulations are realized in the software Simulink – Matlab considering 

effects of Gaussians and no Gaussians noises, such as the encoder quantization error, on 

the system to evaluate the tune of the filter parameters. After, simulations are proposed 

from estimators’ parameter variations to analyze the influence of mistakes made to 

calculate them. 

After, two experimental tests are executed in camp to validation of the Kalman 

filters. The first test corresponds to experimented date set from stand of ball mill, which 

position is measured by a quadrature encoder, to validate the load torque estimator. The 

second test is realized on induction machines mill – without using encoder – to validate 

the electromagnetic torque estimator. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Máquinas elétricas de indução são muito utilizadas em processos industriais, uma 

vez que elas possuem simplicidade de alimentação (única excitação), menores custos 

com manutenções (para os rotores de gaiola de esquilo) e maior eficiência comparadas à 

maioria das máquinas síncronas. No âmbito industrial, as máquinas de indução são mais 

comumente usadas na operação motora, a fim de que cargas mecânicas rotativas sejam 

acionadas pelas máquinas e realizem suas devidas funções. Além de indústrias, 

concessionárias de energia elétrica (como CEMIG) utilizam motor de indução em suas 

subestações para fechamento de mola em disjuntores de média e alta tensão. Como 

essas máquinas são amplamente usadas em indústrias, grande parte do seu consumo de 

energia elétrica deve-se a motores elétricos, além disso, as máquinas elétricas 

representam grande investimento inicial das indústrias. 

Sendo a máquina de indução muito importante nos processos industriais, 

representada em elevado custo operacional como consumo de energia elétrica (Leite & 

Martins, 2009), é importante que haja a monitoração da condição dessas máquinas. Ao 

mesmo tempo, a detecção de faltas em cargas mecânicas rotativas é também de extrema 

importância, pois ela diminui constantes manutenções corretivas, problemas na 

máquina elétrica por causa de faltas na carga, perda da carga ou até mesmo da máquina. 

Em geral, a monitoração demanda a instalação de sensores para mensurar 

variáveis da máquina (corrente e tensão elétrica, posição angular, velocidade mecânica) 

ou da carga (posição angular, velocidade mecânica, conjugado de carga, força aplicada 

no eixo). Alguns sensores usuais para medição dessas variáveis são sensores de efeito 

Hall (que podem medir tensão ou corrente elétrica, alternada ou contínua), 

transformadores de corrente (medem corrente elétrica), encoder (mede posição) e 

tacogerador (mede velocidade), extensômetros (medem força aplicada no eixo), entre 

outros exemplos. 
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Vários estudos a respeito de como realizar a monitoração e detecção de faltas já 

foram desenvolvidos em (Bras & Stopa, 2010) e (Stopa, 2011). No esquema de 

monitoração denominado M.C.S.A., do inglês Motor Current Signature Analysis, as 

componentes espectrais do sinal de corrente são comparados com valores de referência 

para diagnosticarem possíveis falhas ocorridas no processo. Em uma abordagem 

análoga, os sinais de corrente e tensão na máquina são utilizados para estimar o 

conjugado de carga da máquina e, a partir da sua análise espectral, é possível detectar 

falhas no processo. Esta técnica recebe o nome de L.T.S.A. (do inglês, Load Torque 

Signature Analysis, análise da assinatura do torque de carga) e foi proposta por (Stopa, 

2011). Na Figura 1.1 é apresentado um modelo genérico composto de um acionamento e 

um sistema de monitoração da condição e detecção de falta, explicitando a importância 

da monitoração de processos que envolvem máquina elétrica. 

 

Figura 1.1: Esquema de monitoração da condição do motor elétrico de indução e de detecção de faltas na 
carga mecânica. Fonte: (Stopa, 2011). 

 



 
 

13 
 

Primeiramente é suposto um processo qualquer, o qual contém um motor de 

indução trifásico (MIT) acionando uma carga mecânica rotativa. A carga, por exemplo, 

uma bomba, pode ser acometida por faltas como cavitação (variação brusca de pressão e 

formação de micro-jatos que deterioram partes da máquina), desalinhamento (a carga 

gira com outras componentes de velocidade), etc. Por conseguinte, sintomas são 

observados tanto na carga (por exemplo, variação da pressão) como no MIT (por 

exemplo, modulação em amplitude e em frequência da corrente). 

Deste modo um sistema de medição montado para análise de variáveis elétricas 

(corrente, tensão) e mecânicas (posição, velocidade) do MIT monitora e registra essas 

variáveis e determina características associadas ao processo, como potência 

instantânea, valores de corrente e tensão eficazes, espectro de frequência (de tensão, 

corrente, conjugado de carga) entre outras. A partir daí, faz-se a detecção de falta 

usando alguma ferramenta, tal como análise de tendência ou assinatura (L.T.S.A. ou 

M.C.S.A.). No caso da ferramenta L.T.S.A., com a obtenção do espectro de frequência do 

conjugado de carga, comparam-se frequências específicas com base em valores de 

referência e determina-se o diagnóstico da falta e a ação de controle correspondente. 

Dessa maneira, a presença de uma ferramenta adequada para monitoração do 

processo é desejada, pois por meio dela é possível verificar faltas e planejar atuações no 

processo que minimizem ou extinguem a falta. Nesse mesmo contexto, pelo fato de em 

indústrias haver muitos motores de indução, o sistema de monitoração geralmente é 

destinado a máquinas mais caras e mais robustas (máquinas de indução trifásicas acima 

de 250 cv cuja alimentação é feita a partir de média tensão). Essa montagem é 

dispendiosa (sensores caros e montagem muitas vezes complexa), mas necessária, pois 

visa a preservação da máquina, do processo, dos operadores e a longa duração da 

máquina. 

Tendo em vista que nem todas as variáveis de interesse são mensuráveis por 

sensor, estimadores de estados permitem recuperar a variação temporal das grandezas 

de interesse dentro de certas condições, as quais dependem da qualidade do estimador, 

definida pelo modelo representativo do sistema e pelo erro cometido na estimação. 

Alguns exemplos de estimadores já desenvolvidos são estimador de Luenberger, citado 

em (Orlowska, 1989) para estimação da constante de tempo, e a topologia de estimador 

usado por (Stopa, 2011) para detecção de falhas, inspirada também em Luenberger para 
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compor a ferramenta L.T.S.A.. Contudo, novos estimadores continuam a ser 

desenvolvidos em conjunto de ferramentas capazes de melhorar a estimação. 

Ambientes industriais são marcados pela presença de muitos tipos de ruídos que 

penetram nos sistemas de medição, assim como o ruído de 60 Hz. A partir daí, tem-se a 

necessidade de usar filtros, a fim de atenuar esses sinais indesejados, os quais 

geralmente são de alta frequência. Há também outros tipos de filtros com diferentes 

funcionalidades, assim como o Filtro de Kalman (KF, do inglês, Kalman Filter), o qual é 

uma ferramenta matemática fundamentada em estatística e composta de equações 

recursivas. Existem várias modificações do KF original de 1960 para aplicação em 

sistemas contínuos e não lineares, mas todas elas são pautadas no mesmo princípio: 

predição (estimação de estados) e atualização (correção de estados estimados). De 

modo geral, o filtro combina a primeira estimativa da variável para depois melhorá-la a 

partir da medição (usando sensor) das variáveis de saída do estimador. O resultado 

atualizado da variável obtida é mais correto em relação ao retornado apenas pela 

predição. 

1.1. Objetivos do Trabalho 

O principal objetivo deste trabalho é estimar variáveis elétricas e mecânicas do 

MIT. Destaca-se que o conjugado eletromagnético (𝑇𝑒) e de carga (𝑇𝐿) e o fluxo no 

entreferro não podem ser medidos diretamente por sensores. Dessa forma, o uso de 

estimadores é de extrema importância. Esta é 1ª etapa do desenvolvimento do trabalho, 

a qual é realizada por simulações via Simulink – Matlab para validação da ferramenta 

(KF). A partir do sucesso obtido na estimativa do 𝑇𝑒 , a 2ª etapa consiste na aplicação de 

𝑇𝑒 para estimar a variável 𝑇𝐿 . Para isto, são usados dois KF, um para cada estimativa, via 

Simulink - Matlab. 

Por conseguinte, são realizados experimentos com uma bancada contendo um 

MIT e uma carga mecânica, gerada por outra máquina de indução. 
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1.2. Organização do Trabalho 

Com o intuito de promover uma idéia geral sobre transformação de eixos de 

referência, no capítulo de MIT é realizada uma revisão teórica, já que a análise dos 

circuitos do MIT torna-se mais simples após a adoção do sistema de eixos referência. 

Logo após é introduzido o capítulo de Filtro de Kalman, cujo objetivo é estimar estados 

conforme topologias escolhidas, os quais são comparados com os valores de referência 

(gerados pelas equações da máquina nos eixos de referência apresentados no capítulo 2 

de MIT) para validação da ferramenta. 

Por meio de uma bancada de testes, contendo duas máquinas elétricas de indução 

acopladas, é montado um sistema de medição composto de sensores e condicionadores, 

cujos resultados são monitorados e armazenados via software Labview. As variáveis do 

MIT, condicionadas pelo sistema de medição e armazenadas, são aplicadas à entrada dos 

estimadores no ambiente Simulink para monitorar conjugados. 
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Capítulo 2 

Máquina de Indução 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o modelo dinâmico da máquina de 

indução e uma breve revisão teórica sobre sistemas de eixos de referência, os quais 

facilitam a análise da dinâmica da máquina. Embora a abordagem principal esteja 

voltada para máquina de indução, a teoria de eixos de referência é aplicável a ambas as 

máquinas síncronas e assíncronas (de indução). 

2.1. Aplicações do MIT e a importância da sua monitoração 

A principal diferença entre as duas classes de máquinas CA anteriores está na 

natureza das correntes presentes no enrolamento de campo. O campo da máquina 

síncrona é alimentado por uma fonte de potência de corrente contínua (CC) separada 

(exceto para máquinas a ímã permanente), enquanto a máquina de indução possui uma 

alimentação única, a qual produz corrente nos enrolamentos do rotor através do 

fenômeno da indução (similar a um transformador) (Stephen, 2013). 

O MIT possui vastas aplicações (principalmente em indústrias), sendo assim, 

torna-se necessário realizar a monitoração da condição destas máquinas, em especial 

daquelas que são essenciais à continuidade do processo na empresa, reduzindo assim a 

possibilidade de defeitos e impacto do dano à continuidade do processo. 

A fim de realizar a monitoração da máquina é necessário conhecer a dinâmica do 

sistema, realizar medições e realizar a estimação de seus estados. A partir da 

monitoração, o controle na máquina pode ser alcançado, tendo como objetivo o controle 

de velocidade de operação e duração de transitório sejam atendidos. As principais 

variáveis do MIT envolvidas no controle são velocidade, posição, corrente e tensão. Os 

sensores geralmente utilizados para a medição dessas variáveis são tacômetro e 

tacogerador (velocidade), encoder (posição e velocidade), sensor de efeito Hall (corrente 

e tensão), transformador de corrente (corrente). Além disso, por meio da monitoração 
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do motor é possível estimar parâmetros mecânicos (velocidade rotórica, fluxo, 

conjugado de carga) e elétricos (corrente elétrica, tensão, conjugado eletromagnético), a 

fim de detectar faltas baseadas no espectro de frequência de algum parâmetro estimado, 

assim como nas ferramentas M.C.S.A. (corrente) e L.T.S.A. (conjugado de carga). Dessa 

forma, estimadores, como o de Luenberger (Stopa, 2011), foram desenvolvidos para 

monitorar grandezas do tipo fluxo, velocidade e conjugado de carga, possibilitando a 

detecção de falhas em cargas mecânicas rotativas acionadas por MIT conforme (Stopa, 

2011), em que, inspirado pelo trabalho de Luenberger, propôs a ferramenta L.T.S.A. para 

detecção de faltas. 

 No geral, as ferramentas de monitoração da máquina visam garantir 

confiabilidade do seu funcionamento para controle e detecção de faltas. 

2.2. Partes construtivas da máquina de indução com rotor de gaiola 

A Figura 2.1 ilustra as principais partes constitutivas do MIT com rotor de gaiola 

(WEG, 2015). 

 

Figura 2.1: Vista explodida de um motor de um MIT em rotor de gaiola. Fonte: (WEG, 2015). 

 

Dentre as partes constitutivas representadas na Figura 2.1, é possível destacar as 

seguintes: estator bobinado (parte estática em relação a um referencial externo à 
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máquina), a carcaça do motor (estrutura que contém todos os itens da máquina), eixo 

(estrutura que conecta o motor na carga mecânica), barras e anéis de curto-circuito 

(chamados de enrolamentos do rotor de gaiola, que não são feitos de cobre e sim de 

barras de alumínio curto-circuitadas nas extremidades por dois anéis). Além destes, há a 

tampa dianteira (com acesso ao mancal e ao enrolamento do estator), ventilador (faz a 

refrigeração interna do motor através de pás), tampa defletora (acesso ao ventilador), 

caixa de ligação (acesso aos terminais de ligação), tampa da caixa de ligação (protege os 

terminais de ligação) e rolamentos (mancais).  

Na Figura 2.2 é apresentado um rotor bobinado com suas correspondentes partes 

constitutivas. 

  

Figura 2.2: MIT com rotor bobinado. Fonte: (WEG, 2015). 

 

A principal diferença entre as estruturas ilustradas na Figura 2.1 e Figura 2.2 está 

no fato de que o rotor bobinado tem uma carcaça mais estendida na direção do eixo que 

aloja os três anéis coletores para acessar externamente os enrolamentos do rotor. 

Geralmente, nesses anéis são conectados resistores externos para a realização de 

controle de partida, a fim de que esta não influencie significativamente no 

funcionamento de outras cargas conectadas à mesma rede. Por meio do curto-circuito 

dos três anéis, o rotor bobinado pode ser utilizado como rotor de gaiola, mas caso eles 

não estejam conectados entre si e, com isto, deixam aberto o circuito do rotor, não há 

circulação de corrente pelos enrolamentos do rotor, existindo apenas tensão induzida. 
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2.3. Processo de produção de conjugado eletromagnético no rotor  

Considerando a operação motora da máquina de indução, os enrolamentos do 

estator são alimentados por fonte externa de modo a fluir uma corrente elétrica cuja 

frequência elétrica é a mesma da fonte de externa. Com isto, aparece uma densidade de 

campo magnético de estator (𝐵𝑠) ou campo magnético girante (CMG) que varia tanto no 

tempo como no espaço, uma vez que a alimentação é alternada. Este campo de estator 

gira com uma velocidade elétrica (em relação a uma máquina de 2 polos) e mecânica 

(para uma máquina com número de polos diferente de 2), a qual depende do número de 

pólos (P) da máquina (Stephen, 2013). De forma genérica a relação entre essas duas 

velocidades é dada por: 

 

𝜔𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜔𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙
= (

𝑃

2
) 

(2.1) 

 

Como ocorre variação de fluxo magnético estatórico nos enrolamentos do rotor 

ao longo do tempo, uma vez que o CMG variável atravessa a área formada pelos 

enrolamentos do rotor, pela lei de Faraday aparece tensão induzida nos enrolamentos 

do rotor. Por conseguinte, aparece uma corrente elétrica induzida (caso o circuito do 

rotor esteja fechado) e, ao mesmo tempo, é gerada a densidade de campo magnético 

rotórico (𝐵𝑟), a qual também varia no tempo e no espaço. Pelo fato de o CMG ser 

adiantado em relação à 𝐵𝑟 e pela tendência dos dois campos de se alinhar, o sentido de 

giro do CMG define o sentido de giro espacial do rotor. A produção de torque depende da 

existência dos dois campos, sendo que para o campo do rotor é necessária uma 

diferença relativa entre a velocidade do CMG e do rotor. Esta diferença é definida como 

escorregamento (s), o qual é dado por: 

 

𝑠 =
𝜔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝜔𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝜔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟
 (2.2) 

 

sendo 𝜔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 a velocidade do CMG em rad/s e 𝜔𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 a velocidade rotórica em rad/s. 

Inicialmente ocorre a variação do escorregamento (seja na partida ou na 

alteração de carga no eixo) até atingir um determinado valor constante chamado de 
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ponto de operação, o qual corresponde à velocidade rotórica adequada para o 

funcionamento da carga aplicada no eixo. 

2.4. Sistemas de eixos de referência 

A fim de facilitar o entendimento e visualização a respeito dos eixos espaciais de 

referência, é apresentada a Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Eixos espaciais de referência (qs e ds) e eixos espaciais do estator (as, bs e cs). Fonte: (Paul, 
Oleg, & Scott, 2002). 

 

A Figura 2.3 contém a indicação de cinco eixos espaciais, sendo que três são do 

estator da máquina de indução (as, bs e cs), melhor definidos como eixos magnéticos do 

enrolamento de estator, e os outros dois do novo sistema de referência (qs e ds). Os eixos 

qs e ds são sempre ortogonais, enquanto entre bs e cs ou as e cs há um ângulo de 120° 

espacial. Na verdade esse ângulo de 120° é obtido conforme a disposição espacial dos 

enrolamentos do estator. Geralmente, o ângulo 𝜃 é definido a partir do eixo as no sentido 

anti-horário. As letras a, b e c correspondem às fases do estator trifásico e a variável f é 

uma variável trifásica, a qual pode ser tensão (v), corrente (i), fluxo concatenado (𝝀) ou 

carga elétrica do capacitor (q). 

Tendo em vista que o sentido positivo do CMG é anti-horário e considerando o 

eixo as como referência, o CMG passa primeiramente pelo eixo as, depois pelo bs e, por 
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fim, pelo cs, sendo esta a ordem com que efeitos do CMG acontecem nos enrolamentos. 

Por outro lado, as equações temporais das variáveis f que alimentam o estator da 

máquina de indução dependem exclusivamente da fonte de alimentação, a qual 

geralmente é um gerador e possui a mesma disposição espacial dos seus enrolamentos 

do estator. Caso essas variáveis estejam equilibradas (ondas senoidais de mesma 

amplitude e defasadas temporalmente de 120°), a fase fbs está atrasada de 120° de fas e 

a fase fcs está adiantada de 120° de fas no tempo. 

Para o estudo de sistemas de eixos de referência, as equações de estator da 

máquina de indução trifásica (como de corrente, tensão e fluxo) são descritas tomando 

os eixos espaciais do estator (as, bs e cs), ou sistema 𝑎𝑏𝑐𝑠, como referência. Mas nem 

sempre trabalhar com as equações da máquina usando apenas o sistema 𝑎𝑏𝑐𝑠 é 

vantajoso, uma vez que existe dependência entre indutância mútua e posição do rotor, o 

que gera cálculos mais laboriosos (Lipo & Novotny, 1996). Nesse contexto aparece o 

estudo sobre sistemas de eixo 𝑞𝑑0, os quais representam espacialmente eixos em 

quadratura, direto e zero, respectivamente, além do eixo em quadratura estar 

espacialmente 90° adiantado em relação ao direto, mesmo que as variáveis do estator 

não estejam balanceadas. As principais vantagens no uso do sistema de eixos de 

referência qd0 em relação ao abc são apresentadas a seguir: 

 

 Notação mais compacta: Através do uso de vetores espaciais complexos 

para escrever variáveis espaciais é possível compactar mais ainda as 

expressões de eixos qd0; 

 Não há acoplamento magnético entre eixos D e Q: visto que o acoplamento 

depende do seno do ângulo espacial entre elementos desses eixos e o seno 

de 90° é zero; 

 O complicador  referente à dependência entre a indutância mútua 

(indutância de magnetização) e a posição rotórica é contornada de forma 

mais simples e rápida; 

 Menor custo computacional para máquinas com conexão em delta ou 

estrela (sem terra): utilizam-se duas equações (fd e fq) ao invés de três 

(fa, fb e fc), o que garante respostas simuladas mais rápidas. 
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Para que um sistema de referência seja alterado para outro sistema, basicamente 

deve-se multiplicar a matriz coluna de variáveis do antigo sistema por uma matriz de 

transformação, a qual reescreve o antigo sistema em outro, também obtido em forma de 

matriz coluna.  

A seguir é apresentado o equacionamento dos sistemas de eixos de referência 

para um MIT, com o objetivo de aplicá-lo a entradas dos estimadores desenvolvidos no 

capítulo 4 a fim de estimar 𝑇𝑒 e 𝑇𝐿 (Paul, Oleg, & Scott, 2002) e (Lipo & Novotny, 1996). 

A equação genérica usada para expressar variáveis trifásicas de elementos de 

circuito estacionário em outro sistema de referência é dada a seguir: 

 

𝒇𝑞𝑑0𝑠 = 𝑲𝑠𝒇𝑎𝑏𝑐𝑠 
(2.3) 

os índices 𝑞𝑠, 𝑑𝑠 e 0𝑠 do novo sistema significam respectivamente eixos em quadratura, 

direto e zero com referência no estator. As letras em negrito referem-se a matrizes. 

 

𝒇𝑞𝑑0𝑠 = [𝑓𝑞𝑠 𝑓𝑑𝑠  𝑓0𝑠]
𝑇

 (2.4) 

𝒇𝑎𝑏𝑐𝑠 = [𝑓𝑎𝑠 𝑓𝑏𝑠 𝑓𝑐𝑠]
𝑇 

(2.5) 

𝑲𝑠 =
2

3
[

𝑐𝑜𝑠𝜃 cos (𝜃 − 2𝜋/3) cos (𝜃 + 2𝜋/3)
𝑠𝑒𝑛𝜃 sen (𝜃 − 2𝜋/3) 𝑠𝑒𝑛(𝜃 + 2𝜋/3)
1/2 1/2 1/2

] 
(2.6) 

 

a matriz 𝑲𝑠 é a matriz de transformação com variáveis puramente reais, a qual leva um 

sistema do tipo 𝑎𝑏𝑐𝑠 ao 𝑞𝑑0𝑠 (eixos do novo sistema). Informações a respeito da 

determinação espacial dos coeficientes da matriz 𝑲𝑠 estão contidas na referência (Paul, 

Oleg, & Scott, 2002). Como as variáveis podem ser escritas tanto na referência do estator 

(𝑎𝑏𝑐𝑠) quanto do rotor (𝑎𝑏𝑐𝑟), há duas matrizes de transformação para cada caso, 𝑲𝑠 e 

𝑲𝑟 respectivamente, as quais são diferentes e levam o sistema de referência espacial 

antigo para um novo denominado de 𝑞𝑑0𝑠 e 𝑞𝑑0𝑟 , respectivamente, dependendo da 

origem das variáveis trifásicas. 

Por sua vez, o ângulo 𝜃 é o ângulo espacial do novo sistema de eixos de referência 

(definido a partir do eixo estático) e é dado por: 

𝜃 = ∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝜃(0) 
(2.7) 
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em que 𝜔 é a velocidade angular arbitrária do novo sistema e 𝜃(0) é a posição inicial. 

A velocidade angular 𝜔 pode ter três características distintas: 𝜔 = 0, 𝜔 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 e 𝜔 = 𝑔(𝑡). Caso 𝜔 = 0, o novo sistema é estacionário. Quando  𝜔 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 indica que os eixos do novo sistema giram com velocidade constante. Por fim, 

se 𝜔 = 𝑔(𝑡) a velocidade angular é variável com o tempo e é definida pela função 

genérica g(t). Para todos estes casos apresentados, a velocidade dos eixos 𝑎𝑏𝑐𝑠 é zero, 

uma vez que o subscrito s refere-se a eixo espacial estacionário. 

Caso o conjunto de variáveis do sistema 𝑎𝑏𝑐𝑠 seja equilibrado (ondas senoidais de 

mesma amplitude defasadas por um mesmo ângulo), percebe-se pelas equações (2.5) e 

(2.6) que 𝑓0𝑠 =
2

3
⋅

1

2
⋅ (𝑓𝑎𝑠 + 𝑓𝑏𝑠 + 𝑓𝑐𝑠) = 0. 

Utilizando-se a teoria de eixos 𝑞𝑑0 para representar as equações dinâmicas da 

máquina de indução chega-se à equação (2.8). 

 

𝑣𝑞𝑠 = 𝑟𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝜔𝜆𝑑𝑠 + 𝑝𝜆𝑞𝑠  

𝜆𝑥𝑠 = (𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑚)𝑖𝑥𝑠 + 𝐿𝑚𝑖𝑥𝑟
′   

𝑣𝑑𝑠 = 𝑟𝑠𝑖𝑑𝑠 − 𝜔𝜆𝑞𝑠 + 𝑝𝜆𝑑𝑠   

𝑣0𝑠 = 𝑟𝑠𝑖0𝑠 + 𝑝𝜆0𝑠  

𝑣𝑑𝑟
′ = 𝑟𝑟

′𝑖𝑑𝑟
′ − (𝜔 − 𝜔𝑟)𝜆𝑞𝑟

′ + 𝑝𝜆𝑑𝑟
′  (2.8) 

𝜆𝑥𝑟
′ = (𝐿𝑙𝑟

′ +𝐿𝑚)𝑖𝑥𝑟
′ + 𝐿𝑚𝑖𝑥𝑠  

𝑣𝑞𝑟
′ = 𝑟𝑟

′ 𝑖𝑞𝑟
′ + (𝜔 − 𝜔𝑟)𝜆𝑑𝑟

′
+ 𝑝𝜆𝑞𝑟

′
  

𝑣0𝑟
′ = 𝑟𝑟

′𝑖0𝑟
′ + 𝑝𝜆0𝑟

′   

 

Todas as equações anteriores foram associadas como equação (2.8), o sub-escrito 

x pode ser q ou d, enquanto o y corresponde ao d ou q, de forma que quando x é q, y 

equivale a d. O apóstrofo que aparece em cima de uma variável significa que esta está 

referida ao circuito de estator da máquina de indução. Já 𝐿𝑙𝑟
′ , 𝐿𝑙𝑠 e 𝐿𝑚 são 

respectivamente indutância de dispersão do rotor referida ao circuito do estator, 

indutância de dispersão do estator e indutância mútua ou magnetização entre o circuito 

do estator e do rotor. A letra p é um operador para derivada temporal (𝑑/𝑑𝑡), 𝜔𝑟 é a 

velocidade rotórica, 𝑟𝑠 e 𝑟𝑟
′  são respectivamente resistência do estator e do rotor referida ao 

estator. 

Essas equações podem dar origem aos circuitos apresentados na Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Circuitos equivalentes de uma máquina de indução simétrica em função do novo eixo de 
referência (qd0). Fonte: (Paul, Oleg, & Scott, 2002). 

 

Por conseguinte, considerando P o número de polos de uma máquina de indução, 

𝐿𝑚 e 𝐿𝑟 indutância de magnetização (mútua) e de rotor (mútua mais dispersão), 

respectivamente, determina-se o 𝑇𝑒 sendo (Hamdani, Touhami, Ibtiouen, Fadel, & 

Régnier, 2009): 

 

𝑇𝑒 = (
3

2
) (

𝑃

2
) (

𝐿𝑚

𝐿𝑟
) (𝑖𝑞𝑠𝜆𝑑𝑟 − 𝑖𝑑𝑠𝜆𝑞𝑟) 

(2.9) 

 

Na Figura 2.4 são apresentados os circuitos equivalentes em eixos dq0, em 

especial os dois primeiros de cima para baixo são chamados respectivamente de eixo 

direto e em quadratura. 

A partir da equação (2.8) percebe-se que ambos os circuitos de eixo direto e em 

quadratura necessitam de duas alimentações externas, uma no estator e outra no rotor, 

permitindo representar tanto um MIT com o rotor bobinado como de gaiola. Para que os 

circuitos funcionem como rotor de gaiola basta curto-circuitar os terminais das fontes 

𝑣𝑑𝑟
′  e 𝑣𝑞𝑟

′ . 
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Nas equações de tensão aparecem resistências de estator e de rotor – referida ao 

estator, que representam queda de tensão resistiva ao longo da malha. Por sua vez, as 

parcelas que aparecem com o fluxo concatenado multiplicando 𝜔, fluxo do estator, ou 

(𝜔 − 𝜔𝑟), fluxo do rotor, representam forças contra-eletromotrizes. Por fim, as parcelas 

de derivada do fluxo concatenado representam quedas de tensão na indutância própria 

e mútua. 

Os circuitos presentes na Figura 2.4 permitem analisar a resposta dinâmica da 

máquina, incluindo o transitório e regime permanente. A partir da manipulação da 

equação (2.8), é possível reduzir a Figura 2.4, composta de variáveis puramente reais, a 

uma só figura de variáveis complexas. Ao particularizar essa figura, para o caso de rotor 

de gaiola, fazendo 𝜔 = 0, e considerando regime permanentemente senoidal, chega-se 

ao conhecido circuito equivalente por fase baseado em escorregamento, apresentado na 

Figura 2.5: 

 

Figura 2.5: Circuito equivalente por fase do MIT baseado em escorregamento da máquina para regime 
permanente 

 

em que 𝑟𝑠 e 𝑟𝑟
′ são respectivamente resistência do enrolamento do estator e do rotor 

referido ao estator. Por sua vez, 𝑋𝑙𝑠, 𝑋𝑙𝑟
′𝑒 𝑋𝑚 são respectivamente reatância de dispersão 

do estator, dispersão do rotor referida ao estator e mútua (magnetização devido à 

corrente do rotor e estator). Por fim, 𝑉𝑠 é a tensão de alimentação do estator, 𝐼𝑠 e 𝐼𝑟
′  são 

as correntes de estator e rotor – referida ao estator, respectivamente. 

Na Figura 2.5, o rotor considerado é de gaiola, a velocidade do sistema arbitrário 

é zero e o MIT está em regime permanentemente fasorial, portanto, esse circuito só vale 

para regime permanente, sem considerar aplicação de tensão externa no rotor, 

enquanto a Figura 2.4 é genérica. 



 
 

26 
 

2.5. Considerações finais 

Neste capítulo foi abordada a importância da utilização das máquinas de indução, 

principalmente no âmbito industrial, destacando-se a necessidade da monitoração da 

condição do estado do conjunto MIT - carga mecânica. A partir daí, foram citados 

trabalhos que utilizam a ferramenta de estimação de estados, com número reduzido de 

sensores, a fim de obter variáveis não mensuráveis por sensores (como 𝑇𝑒) e monitorar 

o MIT, como é o caso da ferramenta M.C.S.A. e L.T.S.A.. 

Por conseguinte, apresentou-se um estudo sobre sistemas de eixos de referência 

com a finalidade de facilitar a manipulação das equações do MIT. Com base nestas 

equações foram apresentados circuitos de eixo direto e em quadratura da máquina de 

indução, possibilitando analisar a dinâmica da máquina tanto com rotor de gaiola como 

bobinado. Enfim, ilustrou-se o circuito equivalente por fase do MIT, o qual permite 

analisar, apenas, a resposta em regime permanente de variáveis do motor. 

 

  



 
 

27 
 

Capítulo 3 

Uma Visão Geral Sobre o Filtro de Kalman 

O KF (Kalman Filter) é um algoritmo capaz de estimar variáveis de estados a 

partir de modelo (para estimação de variáveis futuras com base em valores atuais) e 

medições. A teoria desse filtro é estabelecida considerando a existência de ruídos de 

processo e de medição. O KF foi proposto para sistemas lineares e discretos, mas desde 

1960 foram desenvolvidas novas versões desse filtro, inclusive para sistemas contínuos, 

sendo o KF ainda muito estudado.  

3.1. Filtro de Kalman - 1960 para sistemas lineares e discretos 

O KF é baseado em ferramentas estatísticas (como variância, covariância, 

média, distribuição de probabilidade gaussiana), equações recursivas (para predição e 

atualização de estados), estimador em forma de espaço de estados e medição da 

saída do processo, a fim de que a associação desses quatro itens proporcione a 

estimação de estados de maneira mais precisa (valores menos contaminados por ruídos) 

e exata (valores estimados próximos do verdadeiro). Uma grande inovação dessa técnica 

é a filtragem de ruídos, que são diferenciados em ruídos de processo (presente na 

planta) e medição (inerente ao sensor usado). Devido à existência de ruídos na maioria 

dos processos e medição realizados, o KF retorna um estado mais limpo, ou seja, com 

menor efeito de interferência de ruído em relação ao estado proveniente apenas pelo 

estimador que não modela ruídos, como o estimador de Luenberguer (Stopa, 2011). 

A fim de ratificar que as variáveis de estado são mais bem estimadas usando o KF 

ao invés de só utilizar um modelo em espaço de estados de um sistema, (Faragher, 2012) 

apresenta graficamente duas funções densidade de probabilidade (do inglês, probability 

density function - PDF) em relação à variável posição de um trem, que se move ao longo 

de uma estrada de ferro. As variáveis de estado do sistema escolhido para representar o 

processo do trem são posição e velocidade, enquanto a variável medida é a posição. Uma 
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PDF refere-se a estimativas futuras de posição (predição) e a outra a medida de posição. 

A partir daí, é provada que a multiplicação de duas PDF’s gaussianas, uma referente à 

estimação da posição e outra à sua medida, retorna um valor mais exato, uma vez que a 

nova PDF gaussiana se encontra entre as outras duas. A qualidade do resultado está 

intrinsecamente associada ao fato de a multiplicação de PDF’s gerar um resultado 

gaussiano. Para melhor visualização dessa combinação de resultados, as PDF’s 

relacionadas à estimação, medição e combinação destas são apresentadas em um 

mesmo gráfico. 

Devido à importância dessa ferramenta, conforme explicitado em (Welch & 

Bishop, 2006), desde 1960 o KF é um assunto muito requisitado em diversas áreas 

(como pesquisas e aplicações extensivas), devido principalmente a avanços na 

computação digital. No trabalho de 1960 Kalman abordou apenas sistemas em tempo 

discreto para o caso linear, mas há também sua versão para sistemas contínuos e casos 

não lineares (Bitencourt, 2003). Esse filtro é totalmente baseado em operações 

recursivas e, pelo fato de ser recursivo, exige custo computacional, principalmente na 

inversão e transposição de matriz, portanto, um dos desafios na melhoria dessa 

filtragem digital é diminuir o esforço do hardware (Hilairet, Auger, & Darengosse, 2000).  

De forma geral, a eficiência do KF é obtida quando ele é usado para estimar 

estados desconhecidos de um sistema dinâmico linear representado por espaço de 

estados. Isto significa que, quanto menos linear for o sistema, pior será a estimativa do 

KF, visto que ele foi proposto em 1960 para sistemas lineares. Entretanto, há novas 

topologias derivadas dessa ferramenta cujo objetivo é trabalhar com sistemas não - 

lineares sem que a eficiência do filtro seja comprometida e responda de forma 

satisfatória nos mais variados problemas propostos para sua aplicação (Bitencourt, 

2003). 

3.2. Aplicações do KF em processos industriais 

O KF possui muitas aplicações na sociedade eletrônica industrial desde 1970 (10 

anos após a sua famosa publicação em 1960), tais como estimação de trajetória, 

predição de estados para controle ou diagnóstico, fusão de estados, entre outros 

exemplos (Auger, Hilairet, M., Monmasson, Orlowsca, & Katsura, 2013). Embora o KF 
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necessite de uma variável medida por um sensor para ser comparada com a variável de 

saída do modelo do sistema, há uma forte tendência no uso de estimadores de estados a 

fim de que a variável medida seja substituída pela estimada, com o intuito de reduzir 

custos com sensores, maior imunidade a ruído, menor manutenção e maior 

confiabilidade (eliminação do cabo de sensor), etc. A seguir são apresentadas algumas 

aplicações específicas do KF e de suas variações como o filtro de Kalman estendido 

(Extended Kalman Filter - EKF) com base em (Auger, Hilairet, M., Monmasson, Orlowsca, 

& Katsura, 2013): 

 

 Controle de máquina de indução sem sensor: Através do EKF (usado em sistemas 

não-lineares) vários trabalhos estimam fluxo rotórico, resistência do rotor e 

velocidade do motor de indução. Logo após, é injetado um sinal de baixa 

amplitude e alta frequência dentro do fluxo de referência no controle vetorial 

direto, a fim de que o controle seja refinado por meio das flutuações geradas no 

fluxo, torque e velocidade do motor. 

 Controle de máquina síncrona com ímã permanente: Por meio do processador 

digital de sinais (digital signal processor - DSP) é possível estimar posição e 

velocidade do rotor de máquinas síncronas sem escovas, incluindo estimação de 

resistência do estator por um algoritmo mais eficiente que o EKF para grandes 

aplicações. Este algoritmo, por sua vez, contém efeito de erros no fluxo de 

acoplamento devido à alteração da resistência, a qual se deve à mudança de 

temperatura do motor em operação contínua. Isto possibilita um controle mais 

eficiente, visto que a ação de controle identifica alteração de parâmetros da 

máquina (neste caso a resistência) e corrige sua atuação. 

 Diagnóstico, PHM e controle tolerante a faltas: Um algoritmo baseado no KF foi 

desenvolvido para garantir operação eficiente e segura de sistemas de controle 

menos suscetíveis a falhas. Algumas técnicas usuais neste contexto, auxiliadas 

pelo KF, são: técnicas inteligentes e técnicas baseadas em observadores. Todos os 

processos reais são não-lineares e mesmo assim o KF pode ser usado através da 

linearização do sistema, entretanto, neste contexto é mais comum usar o EKF. 

Para o caso em que o sistema é fortemente não-linear é indicado o uso da 

ferramenta Unscented Kalman Filter (UKF), uma vez que esta preserva a 

característica do sistema, garantindo melhores estimativas. Do ponto de vista de 
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diagnóstico, no qual a matriz de covariância dos estados contém a qualidade da 

estimação, a escolha da ferramenta de trabalho (KF, EKF, UKF) influencia na 

qualidade do diagnóstico, uma vez que a matriz de covariância dos estados é 

alterada de forma diferente para cada ferramenta. Com base no diagnóstico 

realizado para um sistema é possível detectar uma possível falta e, por 

conseguinte, realizar um controle tolerante a faltas. Este controle é definido como 

tolerante devido à sua capacidade em atuar sobre faltas frequentes em processos 

industriais, sem a necessidade de parada do mesmo. Considerando que a 

ferramenta usada para diagnosticar o sistema seja adequada, os resultados 

obtidos estão de acordo com a falha ocorrida no processo (sem alarmes falsos na 

sua detecção) e pode ser devidamente resolvida. Outra maneira de detectar faltas 

de forma mais confiável é usar uma ferramenta chamada Prognostic Health 

Monitoring (PHM) para acelerar as estimações de faltas futuras, ou seja, prever a 

ocorrência de uma falha no processo. 

 Geração de energia distribuída e Microgrids: Na eletrônica de potência o KF é 

usado na malha de controle de corrente conectada à rede de inversores como 

uma forma de cancelar as correntes harmônicas que entram na rede. Além disso, 

na presença de distorção de tensão na rede, o KF pode ser usado para 

transformar os sinais de corrente em formas de onda senoidais ideais, reduzindo 

o efeito da distorção. 

 Aplicações na Instrumentação e em Processamento de sinais: O KF também é 

usado na instrumentação para fusão e calibração de sensores, medição de 

frequência, estimação do tempo de vôo ultra-sônico e sistemas de 

posicionamento global. Por sua vez, na área de processamento de sinais, vários 

estudos teóricos desenvolvidos focam na estimação de momentos estatísticos de 

primeira e segunda ordem de uma transformação não-linear de uma variável 

aleatória, a fim de estimar as variáveis de estado de sistemas não-lineares. 

 Redução da carga computacional do KF em aplicações industriais: A carga 

computacional do KF basicamente é definida pelo número de operações 

aritméticas para serem executadas em cada período de amostragem e a natureza 

destas (multiplicação, inversão de matriz, soma e subtração). A fim de reduzir a 

carga computacional, alguns artigos aproveitam a propriedade simétrica e 

esparsa de matrizes específicas envolvidas no algoritmo do KF. Entretanto, com o 
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aumento do tempo de simulação dessas matrizes é proposta a montagem de KF’s 

paralelos, a fim de que as tarefas subdivididas diminuam o tempo de execução 

das mesmas durante cada período de amostragem. Com isso, KF’s 

interconectados em dispositivos AC são ligados ao controle de velocidade sem 

sensor de máquinas de indução e ao controle tolerante a falta de máquinas de 

ímã permanente, de forma que a implementação do KF seja eficaz. 

 

Há também outras referências que utilizam KF, ou variações deste, para estimar 

variáveis, que podem ser medidas ou não, para um determinado fim. (Jafarzadeh, Lascu, 

& Fadali, 2012) utiliza o KF para estimar as variáveis 𝜆𝑠, 𝑖𝑠, 𝜔𝑟 e 𝑇𝐿 considerando 

variação lenta de conjugado ao longo do tempo e usando o UKF, uma vez que a não-

linearidade presente nas variáveis 𝜆𝑠, 𝑖𝑠, 𝑒 𝜔𝑟 influencia na precisão dos resultados. A 

escolha do UKF para estimação está no fato de ele realizar a predição garantindo 

características estocásticas de um sistema não linear. 

Por sua vez, em (Ondel, Boutleux, Blanco, & Clerc, 2012) é desenvolvida uma 

ferramenta de diagnóstico para manipular evoluções contínuas da máquina de indução 

dentro de diferentes condições de operação, inclusive em faltas. Nesse caso é utilizado o 

KF para estimar variáveis desconhecidas, como fluxo. 

 Outro estimador de velocidade e fluxo é proposto usando a ferramenta EKF, para 

comparação de erros grosseiros cometidos nas estimações usando Robust Reduced-

Order EKF (RROEKF) e Reduced-Order EKF (ROEKF), evidenciando que, dentre estas, o 

erro cometido com o RROEKF é menor (Yin Z. , Zhao, Liu, & Zhong, 2013). O ROEKF vale-

se de um modelo de 3ª ordem, variação temporal lenta de velocidade, máquina de 

indução como um sistema não-linear (necessidade do uso do EKF) e controle de 

correntes. Por outro lado, o RROEKF se diferencia no fato de estabelecer um limite de 

erro da função de transferência entre distúrbios externos (devido a ruídos de medição e 

processo) e erro de estimação. 

Já em (Yin Z.-g. , Zhao, Zhong, & Liu, 2014) é feito o controle vetorial de 

velocidade sem a utilização de sensor para a máquina de indução com estimação de 

velocidade e fluxo. Para isto são utilizados dois grupos denominados Interfacing 

Multiple-Model EKF (IMMEKF), um deles chamado de modelo ótimo e outro de modelo 

de ruído, sendo todos advindos de modelos múltiplos. Os resultados estimados obtidos 

pela mistura das saídas de cada modelo com esses dois grupos são comparados aos 
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resultados de um EKF e, assim, salienta-se que a utilização de um IMMEKF gera 

estimações de melhor desempenho e habilidade mais robusta na presença de distúrbios. 

Um estudo comparativo é proposto por (Mansouri, Nounou, & Nounou, 2014) 

com base em um modelo de 3ª ordem para a estimação de variáveis de estados da 

máquina de indução. O propósito é comprovar, por meio de simulação, que esses estados 

são melhor estimados quando utilizada a ferramenta Improved Particle Filter (IPF) ao 

invés do Particle Filter (PF), inclusive em variações abruptas de estados estimados. A 

diferença entre estes filtros está no fato de a qualidade do PF depender da distribuição 

de amostras utilizada para estimar a distribuição posterior, ao passo que o algoritmo do 

IPF tem uma escolha ótima de distribuição, relaciona as amostras com as observações e 

gera resultados com maior eficiência. Além disso, percebe-se que tanto o IPF quanto o 

PF retornam valores melhores que o UKF e EKF. 

Como a utilização do KF, para sistemas lineares, apresenta alto custo 

computacional para estimação de estados, é possível utilizar um KF de dois estágios para 

redução da carga computacional. A partir daí, em (Hilairet, Auger, & Berthelot, 2009) é 

proposta uma abordagem utilizando dois estágios ótimos de EKF, com base nos dois 

estágios do KF para a estimação de velocidade e fluxo do rotor de máquinas de indução. 

Isso se deve ao fato de que o controle sem sensor de máquinas elétricas com estimação 

de velocidade, e até mesmo de fluxo, conduz a observadores não-lineares, não sendo 

indicado o uso do KF neste caso. Para tanto, as estimações são realizadas com vetor 

aumentado e matriz de transição. Percebe-se que há uma economia de 25% de 

operações aritméticas utilizando a ferramenta de dois estágios de EKF em relação a um 

EKF simples. 

3.3. Considerações necessárias e base estatística do KF 

O KF é baseado em ferramentas estatísticas, principalmente no que diz respeito à 

distribuição de probabilidade normal para os ruídos. Geralmente, no âmbito de sistemas 

de medição, o nome “distribuição de probabilidade” remete a uma incerteza, seja ela do 

tipo A (incerteza relacionada a várias medições realizadas da mesma grandeza de 

interesse) ou tipo B (incerteza relacionada ao instrumento de medição). Como as 

equações do KF envolvem contribuições de medição devido a instrumento e 
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caracterização dos ruídos como gaussiano, pode-se concluir que essas equações são 

estabelecidas sobre um modelo estocástico, cujas incertezas são modeladas na forma de 

variáveis aleatórias, diferentemente do determinístico, o qual não modela incerteza de 

nenhuma natureza (Bitencourt, 2003). Nesta mesma referência são indicadas três 

principais razões que justificam o uso de modelo estocástico para representar as 

equações do KF: 

 

 O processo de modelagem é recheado de fontes de incerteza, tal como 

aproximações realizadas durante deduções. Um exemplo disto é o KF, que 

considera que há ruído gaussiano em todas as medições; 

 Entradas não controláveis nem modeláveis que influenciam a dinâmica do 

sistema (ruído de processo). Esse tipo de ruído é inerente ao processo, inclusive 

no que tange ao funcionamento não esperado de alguma parte do sistema; 

 Por fim, falta de precisão de alguns instrumentos usados nas medições de 

variáveis de interesse (ruído de medição). Por mais que dois instrumentos sejam 

equivalentes no modelo, não é possível garantir igualdade de construção e 

funcionamento dos mesmos. 

 

Isso ratifica que um modelo determinístico não é capaz de modelar 

adequadamente o sistema para uso do KF, já que ele não leva em conta as três análises 

anteriores, pois não modela incertezas de nenhuma natureza. Por outro lado, as 

incertezas são incluídas no modelo estocástico através da sua modelagem na forma de 

variáveis aleatórias. 

 

 Conceitos relevantes aplicados em processos estocásticos 

 

Pelo fato de o KF utilizar modelo estocástico do processo, alguns conceitos 

estatísticos são abordados a seguir para melhor entendimento das equações do KF 

(Bitencourt, 2003). 
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A-1 Média 

Uma variável aleatória 𝒙 ∈ ℝ𝑛 possui seu valor esperado, também chamado de 

valor médio, dado por: 

 

𝐸[𝒙] = �̅� = ∫𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

 

ℝ𝑛

 
(3.1) 

 

f é a função densidade de probabilidade de x. 

Para cada variável aleatória presente no vetor x há um valor médio ou esperado 

relacionado. Como o vetor 𝒙 ∈ ℝ𝑛 e cada variável possui um valor médio, E[x] é um 

vetor coluna de mesma dimensão de x. 

A-2 Covariância 

A partir do valor esperado da variável aleatória x é possível realizar o cálculo dos 

momentos centrais, ou momentos em torno do valor esperado de x, que é representado 

por: 

 

𝐸[(𝑥 − �̅�)𝑛] (3.2) 

 

n é a ordem do momento. Quando 𝑛 = 2 o momento central recebe o nome de variância, 

para o caso unidimensional, ou covariância, para o caso multidimensional. Por sua vez, a 

matriz de covariância do mesmo vetor 𝒙 ∈ ℝ𝑛 tem dimensão nxn e é dada por: 

 

𝑐𝑜𝑣[𝒙] = 𝐸[(𝑥 − 𝐸[𝑥])(𝑥 − 𝐸[𝑥])𝑇] (3.3) 

 

sendo 𝒙 um vetor coluna, cuja transposição deixa o vetor 𝒙𝑇 como vetor linha. Uma 

observação importante a ser feita é que a variância de uma variável aleatória representa 

o valor da sua dispersão, ou seja, o quão distante seus valores se encontram do valor 

esperado (E[x]). 
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A-3 Variáveis normais 

Uma dada variável aleatória é denominada normal ou gaussiana quando a sua 

PDF é expressa por: 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎𝑥
2
𝑒−(𝑥−�̅�)2/(2𝜎𝑥

2) 
(3.4) 

 

𝜎𝑥 = √(𝑐𝑜𝑣[𝑥]) e �̅� são constantes reais denominados de desvio padrão e média da 

variável x, respectivamente. 

A PDF de uma variável aleatória normal é caracterizada pela forma de um sino e 

por seu valor esperado estar localizado no centro da distribuição, sendo possível neste 

ponto traçar uma reta de simetria paralela ao eixo F(x), conforme é possível verificar na 

Figura 3.1, cuja forma é muito conhecida no campo estatístico. 

 

Figura 3.1: Função densidade de probabilidade normal. O ponto 𝑥 = 10 corresponde ao valor médio (𝜇) da 
curva com 𝑓(10) = 0,2. Por outro lado, por meio do desvio padrão 𝜎 = 2 são traçadas as retas 𝑥 = 𝜇 −

𝜎 = 8 e 𝑥 = 𝜇 + 𝜎 = 12, a partir da reta de simetria 𝑥 = 10. 

 

O ruído pode ser representado por uma variável aleatória gaussiana por causa da 

sua origem física. Ele é gerado por contribuições diversas de entradas indesejáveis a um 

sistema de medição, que podem ser caracterizadas como perturbações. Como cada tipo 

de fonte indesejada representa uma variável aleatória e compõe o ruído com diferentes 

distribuições de probabilidade, o efeito conjunto dessas variáveis pode caracterizar uma 

PDF gaussiana, com base no Teorema do Limite Central. Conforme ilustrado na Figura 
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3.1, a PDF normal tem a forma de um sino e, para ser obtida, deve-se indicar a sua média 

e o desvio padrão.  

 

 Explicação sobre ruído branco 

 

Não existe apenas uma caracterização para o ruído branco, na verdade ela é 

devidamente escolhida por um autor baseada na aplicação do ruído no desenvolvimento 

de um trabalho. Segundo (Mohinder & Angus, 2001), Norbert Weiner fez uma 

caracterização do ruído branco muito precisa do ponto de vista matemático, Weiner o 

considera com densidade espectral de potência uniforme sobre uma largura de banda 

infinita. 

Dessa forma, a potência total é infinita, uma vez que o ruído é considerado 

composto de infinitas frequências, nas quais as amplitudes são as mesmas ao longo das 

frequências do seu espectro. Para ratificar que existe outro conceito diferente de 

Weiner, em (Bitencourt, 2003) a densidade espectral de potência do ruído é considerada 

uniforme dentro da faixa de passagem do sinal de interesse, fora da faixa é 

desconsiderada a influência do ruído, visto que na prática a potência de qualquer sinal 

não é infinita, mas finita e de valor expressivo dentro da faixa de passagem. 

Na maioria dos casos, o termo “branco” do ruído significa que os valores de ruído 

ao longo do tempo não possuem correlação temporal, ou seja, não tem como predizer 

seu valor em algum instante de tempo, uma vez que a sua ocorrência equivale a eventos 

estatísticos independentes. Como se espera que o valor médio do ruído seja nulo e que 

não há correlação entre suas amostras, adota-se uma PDF normal ou gaussiana para 

modelar a incerteza do ruído branco. A partir daí, adotar esta PDF para os ruídos 

aleatórios de processo e medição nas equações do filtro de Kalman é razoável e torna 

possível tratar os estados contaminados por ruídos como variáveis aleatórias 

gaussianas. 

3.4. Equações do KF 

Da maneira genérica, é apresentado a seguir o modelo dinâmico do sistema para 

aplicação das equações do KF (Welch & Bishop, 2006): 
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𝒙𝑘 = 𝐴𝒙𝑘−1 + 𝐵𝒖𝑘−1 + 𝒘𝑘−1 (3.5) 

𝒛𝑘 = 𝐻𝒙𝑘 + 𝒗𝑘  (3.6) 

 

as matrizes constantes A, B e H, são respectivamente matriz de estados, de entrada e 

saída. Vale ressaltar que a matriz D de transmissão direta foi desconsiderada, uma vez 

que a maioria dos sistemas não a possui e, para a utilização do KF, só importa o modelo 

de medição. Por sua vez, 𝒙𝑘 é um vetor coluna e representa os estados diversos do 

sistema, 𝒖𝑘−1 é o vetor de entrada, 𝒘𝑘−1 é um vetor coluna da mesma ordem de 𝒙𝑘−1 e 

representa o ruído de processo cuja covariância vale Q. 𝒛𝑘 é o vetor de saída, 𝒗𝑘 também 

é um vetor coluna da mesma ordem que 𝒛𝑘 e representa o ruído de medição, cuja 

covariância vale R. Todas as matrizes que possuem o subscrito k ou k-1 representam 

variáveis discretas. Quanto aos ruídos de processo e medição o seu valor esperado é 

zero e eles são considerados brancos, independentes e de distribuição gaussiana. 

Considerando que 𝒙 ∈ ℝ𝑛, 𝒖 ∈ ℝ𝑙 e 𝒛 ∈ ℝ𝑚 , a dimensão de cada matriz anterior é: 

𝑨 (𝑛𝑥𝑛), 𝑩 (𝑛𝑥𝑙), 𝑯 (𝑚𝑥𝑛), 𝒘 (𝑛𝑥1), 𝒗 (𝑚𝑥1), 𝒙 (𝑛𝑥1), 𝒛 (𝑚𝑥1), 𝑸 (𝑛𝑥𝑛) e 𝑹 (𝑚𝑥𝑚). 

Na Figura 3.2 são apresentadas as equações do KF discreto, que são devidamente 

separadas quanto à predição e atualização de matrizes, para informações de dedução 

das equações é indicada a referência (Bitencourt, 2003): 

 

 

Figura 3.2: Estimação dos estados a partir das equações do KF para predição e atualização. Fonte: (Welch 
& Bishop, 2006). 

 

A fim de facilitar a visualização das equações do KF, elas são reapresentadas a 

seguir: 
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𝑥𝑘
− = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1  

𝑃𝑘
− = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴

𝑇 + 𝑄  

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑇(𝐻𝑃𝑘

−𝐻𝑇 + 𝑅)−1 (3.7) 

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘
− + 𝐾𝑘(𝑧𝑘 − 𝐻𝑥𝑘

−)  

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻)𝑃𝑘
−  

 

Na Figura 3.2 a matriz 𝑷𝑘 (nxn) corresponde à covariância do erro da estimativa 

dos estados e o vetor coluna 𝑲𝑘 (𝑛𝑥𝑚) é chamado ganho de Kalman. Os sobrescritos de 

sinal “menos” matemático nas matrizes x e P correspondem às variáveis preditas no 

instante k com base no instante k-1. 

A Figura 3.2 é dividida em duas partes, a primeira delas é a predição e a outra é a 

atualização. O equacionamento é feito na forma de batelada, ou seja, uma etapa só é 

iniciada necessariamente depois que a outra termina. Sendo assim, conforme indicado 

pela seta vertical o algoritmo é iniciado após a determinação das condições iniciais do 

programa. Embora estejam assinalados apenas �̂�𝑘−1 e 𝑷𝑘−1, são inicializadas também as 

matrizes Q e R. Com isto, tendo em vista que as matrizes A, B e H já foram definidas, a 

primeira etapa do algoritmo é desenvolvida a partir da estimativa atual �̂�𝑘
− e 𝑷𝑘

−, nesta 

ordem, a partir das matrizes de condições iniciais do programa previamente definidas. 

Esta etapa é definida como predição, uma vez que é possível calcular o valor futuro pelo 

mesmo algoritmo considerando que o valor antigo (𝑘 − 1) é o atual (𝑘) e o que era atual 

(𝑘) passa a ser chamado de futuro (𝑘 + 1), ou seja, basta deslocar um período de 

amostragem as amostras. 

Após a obtenção dos estados preditos, inicia-se a segunda etapa do algoritmo 

(parte direita da Figura 3.2). Primeiramente é calculado o ganho de Kalman, a fim de que 

ele seja usado para corrigir a estimativa de �̂�𝑘
− e depois de 𝑷𝑘

−. 𝑷𝑘
− é atualizada após �̂�𝑘 

porque ela é a matriz de covariância do erro da estimativa de x, portanto, ela é 

naturalmente posterior. Por conseguinte, os valores estimados e corrigidos passam a ser 

condições iniciais para a próxima iteração, sendo estabelecido um loop que envolve 

predição e atualização (correção). Todas as cinco equações discretas assinaladas na 

Figura 3.2 correspondem ao famoso KF de 1960. 

Uma grande importância em predizer e corrigir a matriz de covariância está no 

fato de ela ser capaz de indicar quantitativamente a evolução do erro de estimação dos 

estados, logo, indica a qualidade da estimação e da predição (Auger, Hilairet, M., 
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Monmasson, Orlowsca, & Katsura, 2013). Isso permite ao operador de um processo 

industrial, por exemplo, avaliar se há alguma falta ou falha ocorrendo com o 

equipamento observado pelo KF e, assim, tomar uma ação de controle adequada. 

3.5. Importância da sequência de Markov de 1ª ordem nas equações 
do KF 

A partir das equações do KF na equação (3.7) é possível verificar uma importante 

semelhança da sequência de Markov de 1ª ordem com o KF (Bitencourt, 2003). 

Independentemente dos valores estimados até o instante 𝑘 − 1, por exemplo, da variável 

aleatória �̂�𝑘, a estimação de �̂�𝑘
− (estado atual) é feita apenas com base no seu valor 

estimado em 𝑘 − 1 (amostra passada mais próxima). Além disso, a atualização da 

variável �̂�𝑘
− é feita com base na medida atual (𝒛𝑘). Isto mostra que o KF é baseado num 

processo estocástico discreto, como é o caso da sequência de Markov. 

3.6. Considerações finais 

Conforme foi apresentado neste capítulo, o KF é aplicável para sistemas lineares e 

discretos. Os ruídos de processo e medição são modelados por meio da distribuição 

gaussiana e das equações estocásticas. Embora as equações recursivas sejam de alta 

eficiência (do ponto de vista de retornar estados cada vez mais puros ou filtrados), 

rotinas que envolvem inversão de matriz demandam muito custo computacional. Assim, 

no capítulo seguinte serão apresentadas matrizes contínuas para modelar o MIT, as 

quais são discretizadas utilizando o método de Euler. Em seguida, o resultado obtido é 

inicializado sem a necessidade de o software discretizar o sistema contínuo, a fim de 

reduzir o tempo de simulação e o custo computacional. 
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Capítulo 4 

Estimação das Variáveis do Motor de Indução Trifásico 
Usando o Filtro de Kalman 

Para estimação de variáveis mecânica e elétrica do MIT é usado um modelo de 4ª 

ordem, com base em (Hilairet, Auger, & Darengosse, 2000) e (Hamdani, Touhami, 

Ibtiouen, Fadel, & Régnier, 2009). As duas diferenças básicas entre os dois artigos estão 

na escolha da matriz de transformação de eixos e na escolha da ordem da matriz de 

estado discreta, a qual é adquirida através da matriz de estado contínua expandida em 

séries de potência. Embora os dois artigos apresentem respostas contínuas semelhantes, 

é escolhido trabalhar com o sistema de eixos de referência estático, 𝑑𝑞0𝑠, e a expansão 

da matriz de estados é truncada após ser obtido o quadrado da matriz contínua. 

O modelo utilizado para estimação de conjugado eletromagnético é de 4ª ordem, 

cujas variáveis de estado são correntes e fluxos em eixo direto e quadratura. A entrada e 

saída do estimador são tensões e correntes em eixo direto e quadratura, 

respectivamente. A estimação de conjugado é realizada com base nas variáveis de 

estado. 

Considerando um sinal analógico qualquer a ser digitalizado, deve ser utilizado 

um filtro antifalseamento (anti-aliasing), para que não ocorra erro na reconstrução do 

sinal após a sua amostragem e quantização. Pelo teorema da amostragem, a taxa de 

Nyquist deve ser no mínimo 2 vezes o valor da maior frequência do sinal analógico, a fim 

de que seja possível sua recuperação, daí a necessidade em haver um filtro passa baixa 

antes da amostragem, definindo a maior frequência do sinal. Caso a maior frequência do 

sinal não seja conhecida, deve-se selecionar a frequência de corte do filtro de forma que 

a frequência de interesse esteja na faixa de passagem do filtro, conforme a aplicação 

específica. Por motivos práticos, a taxa de Nyquist é escolhida sendo pelo menos 4 vezes 

a frequência de interesse, pois assim é possível projetar filtros passa baixas reais de 

ordem reduzida. Por sua vez, o hardware de aquisição de dados deve ser escolhido de 

acordo com a demanda dos sinais a serem digitalizados. 
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4.1. Simulação dinâmica da máquina de indução em malha aberta  

No ambiente Simulink do Matlab é feita a montagem em diagramas de blocos 

diversos através de ferramentas existentes nas bibliotecas e sub-bibliotecas. Em 

especial, a biblioteca usada para simular máquina de indução, máquina CC, máquina 

síncrona, entre outras é chamada de SimPowerSystems. Além das várias opções de 

máquinas, existem outros dispositivos e componentes para simulação de sistemas de 

potência dentro de uma mesma biblioteca, que servem de auxílio para o funcionamento 

da máquina (como fontes CC e CA, resistores, chaves ON-OFF) e manipulação de 

grandezas elétricas e mecânicas disponíveis na saída das máquinas na operação motora 

(transformação de eixos, análise de Fourier do sinal). Uma sub-biblioteca importante 

para este trabalho, que se encontra dentro da biblioteca SimPowerSystems, é chamada 

de Transformations, a qual contém blocos de conversão de um sistema de eixos de 

referência para outro. Por sua vez, outro bloco importante para este trabalho é o de 

máquina de indução, cujo interesse maior está na aplicação do KF para estimação de 

parâmetros. 

A fim de entender a dinâmica da máquina de indução, apresenta-se o resultado da 

simulação implementada em Simulink conforme as especificações contidas na Tabela 

4.1. 

 

Tabela 4.1: Especificação da máquina de indução selecionada na biblioteca do SimPowerSystems do 
Simulink 

Potência 5,000 HP 

Tensão fase-fase de alimentação 460,0 Vrms 

Frequência 60,00 Hz 

Velocidade nominal do rotor 183,26 𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝑠−1  

Tipo de rotor Gaiola de esquilo 

Eixo de referência Estator 

Unidades Sistema Internacional 

Conjugado de carga aplicado 14,00 𝑁 ⋅ 𝑚 

Polos 4 
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A montagem do diagrama de blocos dessa máquina na operação motora é 

apresentada na Figura 4.1. 

  

Figura 4.1: Montagem do diagrama de blocos de uma MIT para extração de curvas características. 

 

Na Figura 4.1 a entrada (estator) do bloco “Máquina de indução” é alimentada por 

três fontes senoidais de 60 Hz, cujas amplitudes correspondem a 460√2/√3 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 

defasadas entre si de 120° elétricos, e uma aplicação de conjugado de carga (𝑇𝐿) de valor 

14 N⋅m após a partida da máquina. Na saída do bloco da máquina são escolhidas quatro 

variáveis para fins de levantamento de curvas características dessa máquina. As outras 

correntes de fase não foram selecionadas porque a diferença em relação à fase A está na 

angulação elétrica de cada uma, de forma que o efeito ocorrido na fase A seria percebido 

nas outras fases 120° após a fase A. Vale ressaltar que a partida do motor é feita de 

forma direta, ou seja, sem um método de partida específico, e a vazio (sem carga externa 

no eixo). 

A partir de um osciloscópio digital é representada a variação temporal, sendo que 

nos primeiros 0,25 s o 𝑇𝐿 = 0 e de 0,25-0,40 s 𝑇𝐿 = 14 𝑁 ⋅ 𝑚. Os resultados são 

apresentados da Figura 4.2 à Figura 4.5. 
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Figura 4.2: Comportamento da corrente de fase A de estator ao longo do tempo. 

 

A partir da Figura 4.2 percebe-se que ao longo de todo o período de simulação 

não ocorre variação da frequência da corrente de estator, já que a frequência da 

corrente de estator depende apenas da frequência da rede, que neste caso é de 60 Hz.  

 

Figura 4.3: Comportamento da corrente de fase A de rotor ao longo do intervalo de simulação. 

A análise do comportamento da máquina na Figura 4.3 é muito similar em relação 

à Figura 4.2, o transitório dura 0,25 s e, logo após, o regime permanente é estabelecido. 

Em regime permanente o valor de corrente elétrica é zero (antes da aplicação de 

conjugado de carga), já que na máquina simulada a condição de regime a vazio implica 
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em escorregamento nulo. Diferentemente da corrente estatórica, a corrente de rotor 

durante o transitório possui frequência variável, uma vez que sua frequência depende 

tanto da frequência da rede como do escorregamento da máquina. Por outro lado, 

depois de estabelecido o regime permanente a corrente de estator tem frequência 

constante. 

 

Figura 4.4: Comportamento do conjugado (torque) eletromagnético do MIT com o decorrer do tempo. 

 

Com base no transitório do conjugado eletromagnético ilustrado na Figura 4.4, 

percebe-se que há um instante em que o pico é atingido (próximo de 0,01 s), a partir daí 

a amplitude tende a ser cada vez menor. Próximo do regime permanente o valor de 

conjugado é quase nulo, uma vez que o motor está a vazio e na simulação foi 

considerado um coeficiente de atrito quase nulo. De acordo com a equação mecânica 

(4.1) é possível inferir o valor de regime permanente do 𝑇𝑒: 

 

Te − TL = J(dωr)/dt + bωr 
(4.1) 

sendo J o momento de inércia de todo o conjunto (rotor mais carga mecânica) e b o 

coeficiente de atrito viscoso (representa a perda de energia devido à ventilação e atrito). 

O regime permanente na Figura 4.4 é alcançado em 0,25 s, onde 𝑏 ≈ 0 e  

𝑑𝜔𝑟/𝑑𝑡 = 0. Dessa maneira, 𝑇𝑒 = 𝑇𝐿 ≈ 0, por isto que o valor de conjugado tende a zero 

na simulação. Após a aplicação de 𝑇𝐿 = 14 𝑁 ⋅ 𝑚 o sistema estabiliza-se com 𝑇𝑒 = 𝑇𝐿 =

14 𝑁 ⋅ 𝑚, de acordo com a equação (4.1). 
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Figura 4.5: Gráfico de velocidade rotórica em função do tempo. 

 

O gráfico de velocidade rotórica em função do tempo, apresentada na Figura 4.5, 

também atinge o regime permanente em 0,25 s. Neste instante de tempo, que 

corresponde ao regime permanente alcançado sem carga no eixo, como o valor de 

velocidade rotórica é próxima da velocidade do CMG, 188,49 rad/s, os campos 𝐵𝑟 e 𝐵𝑠 já 

estão quase alinhados e, portanto, o escorregamento é quase nulo, a amplitude de 

corrente rotórica é quase zero e o conjugado eletromagnético também, conforme é 

observado nas figuras anteriores. Depois de aplicada uma carga no eixo do motor a 

velocidade rotórica diminui, como consequência o escorregamento da máquina aumenta 

e, por isto, a amplitude de corrente aumenta.. 

 

4.2. Modelagem do MIT e respostas obtidas por simulação  

O modelo usado para o MIT é de 4ª ordem e sua equação de estado linear é dada 

por: 

 

�̇� = 𝑨𝒄(𝜔𝑟𝑒)𝒙(𝑡) + 𝑩𝒄𝒖(𝑡) (4.2) 

𝒚(𝑡) = 𝑪𝒄𝒙(𝑡) + 𝑫𝒄𝒖(𝑡) (4.3) 
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x(t) é uma matriz que representa os estados do sistema,                        𝒙 =

[𝑰𝑑𝑠 𝑰𝑞𝑠 𝝀𝑑𝑟  𝝀𝑞𝑟]
𝑇

, sendo I corrente e  𝝀 fluxo concatenado. Por sua vez, 𝑨𝒄, 𝑩𝒄, 𝑪𝒄 e 𝑫𝒄 

são respectivamente denominadas de matrizes de estados, entrada, saída e transmissão 

direta. A matriz 𝑨𝒄 é dependente da velocidade rotórica elétrica 𝜔𝑟𝑒 e, portanto, 𝑨𝒄 é 

variante no tempo. Por outro lado, a matriz u é definida como vetor de entrada e é dada 

por 𝒖 = [𝑽𝑑𝑠 𝑽𝑞𝑠]
𝑇

. Por fim, y é a matriz de saída e é escolhida como 𝒚 = [𝑰𝑑𝑠 𝑰𝑞𝑠]
𝑇

. 

As matrizes 𝑨𝑐, 𝑩𝑐, 𝑪𝑐 e 𝑫𝑐 são definidas da seguinte forma: 

 

 

𝑨𝒄(𝜔𝑟𝑒) =

[
 
 
 
𝑎1 0 𝑎2

0 𝑎1 −𝑎3𝜔𝑟𝑒

𝑎4 0 𝑎5

0 𝑎4 𝜔𝑟𝑒

    

𝑎3𝜔𝑟𝑒
𝑎2

−𝜔𝑟𝑒
𝑎5 ]

 
 
 
 𝑩𝒄 =

[
 
 
 
 
 
 

1

𝜎𝐿𝑠
0

0
1

𝜎𝐿𝑠

0
0

0
0 ]

 
 
 
 
 
 

 

 

𝑪𝒄 = [
1 0 0 0
0 1 0 0

] 

𝑎1 = −[
𝑅𝑠

𝜎𝐿𝑠
+

𝑅𝑟𝐿𝑚
2

𝜎𝐿𝑠𝐿𝑟
2] ;  𝑎2 =

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝜎𝐿𝑠𝐿𝑟
2 ; 

𝑎5 = −
𝑅𝑟

𝐿𝑟
 ; 

𝑫𝒄 = [
0 0
0 0

] 

𝑎3 =
𝐿𝑚

𝜎𝐿𝑠𝐿𝑟
;   𝑎4 =

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
 

𝜎 = 1 −
𝐿𝑚
2

𝐿𝑠𝐿𝑟
 

 

𝐿𝑚 é a indutância mútua ou de magnetização devido ao rotor e estator, 𝑅𝑟 é a resistência 

rotórica, 𝑅𝑠 é a resistência de estator, 𝐿𝑠 é a indutância total de estator (𝐿𝑙𝑠 + 𝐿𝑚), 𝐿𝑟 é a 

indutância total de rotor (𝐿𝑙𝑟 + 𝐿𝑚), 𝐿𝑙𝑠 e 𝐿𝑙𝑟 são respectivamente a indutância de 

dispersão (própria) do estator e do rotor. 

A fim de utilizar o KF na estimação de 𝑇𝑒 , é necessário discretizar as equações 

(4.2) e (4.3), uma vez que o KF usado neste trabalho só trabalha com o sistema discreto. 

Portanto, é realizada a linearização de forma literal da exponencial de matriz, sendo a 

matriz 𝑨𝑑  truncada no termo quadrático de 𝑨𝒄. Enquanto as matrizes 𝑪𝒄 e 𝑫𝒄 continuam 

com os mesmos coeficientes, a discretização das matrizes contínuas 𝑨𝒄 e 𝑩𝒄 corresponde 

às seguintes equações: 

 

𝑨𝑑 ≈ 𝑰 + 𝑨𝒄𝑇𝑠 +
(𝑨𝒄𝑇𝑠)

2

2
 𝑩𝑑 = 𝑇𝑠 (𝑰 +

𝑨𝒄𝑇𝑠

2
)𝑩𝒄 
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𝑨𝑑(𝜔𝑟𝑒) = [

𝑎11 𝑏11 𝑎12

−𝑏11 𝑎11 −𝑏12

𝑎21 𝑏21 𝑎22

−𝑏21 𝑎21 −𝑏22

    

𝑏12

𝑎12

𝑏22

𝑎22

] 

 

𝑩𝑑 = [
𝑐11 0 𝑐12 0

0 𝑐11 0 𝑐12
]
𝑇

 

 

𝑎11 =  1 + 𝑎1𝑇𝑠 + (𝑎1
2 + 𝑎2𝑎4)

𝑇𝑠
2

2
 

𝑎21  =  𝑎4 ∗ 𝑇𝑠 [1 + (𝑎1 + 𝑎5)
𝑇𝑠

2
] 

𝑏11 =
𝑎3𝑎4𝜔𝑟𝑒𝑇𝑠

2

2
= −𝑎3𝑏21 

𝑏21 = −
𝑎4𝜔𝑟𝑒𝑇𝑠

2

2
 

𝑐11  =  [
1

𝜎𝐿𝑠
] 𝑇𝑠 (1 +

𝑎1𝑇𝑠

2
) 

𝑎12 =  𝑎2𝑇𝑠 [1 + (𝑎1 + 𝑎5)
𝑇𝑠

2
] +

𝑎3𝜔𝑟𝑒
2 𝑇𝑠

2

2
 

𝑎22  =  1 + 𝑎5𝑇𝑠 + (𝑎5
2 + 𝑎2𝑎4)

𝑇𝑠
2

2
−

𝜔𝑟𝑒
2 𝑇𝑠

2

2
 

𝑏12 = {𝑎3𝑇𝑠 [1 +
(𝑎1 + 𝑎5)𝑇𝑠

2
] −

𝑎2𝑇𝑠
2

2
}𝜔𝑟𝑒 

𝑏22 = [−𝑇𝑠 +
(𝑎3𝑎4 − 2𝑎5)𝑇𝑠

2

2
]𝜔𝑟𝑒 

𝑐12  =  [
1

𝜎𝐿𝑠
] 𝑎4

𝑇𝑠
2

2
 

 

A partir dessas matrizes discretizadas forma-se o seguinte sistema linear: 

 

𝒙(𝑘 + 1) = 𝑨𝑑(𝜔𝑟𝑒)𝒙(𝑘) + 𝑩𝑑𝒖(𝑘) (4.4) 

𝒚(𝑘) = 𝑪𝑑𝒙(𝑘) + 𝑫𝑑𝒖(𝑘) (4.5) 

 

O objetivo em se estimar a variável 𝑇𝑒 é usá-la em conjunto com a variável 

posição espacial do rotor e, assim, determinar uma estimativa de 𝑇𝐿 , a qual é feita por 

outro modelo (estimador), sobre o qual também é aplicado um KF. O estimador de 𝑇𝐿 é 

obtido a partir da equação mecânica (4.1), reescrevendo-a da seguinte forma: 

𝑑𝜔𝑟

𝑑𝑡
= −

𝑏

𝐽
𝜔𝑟 +

𝑇𝑒

𝐽
−

𝑇𝐿

𝐽
 

(4.6) 

 

Tendo em vista que 
𝑑𝜃𝑟

𝑑𝑡
= 𝜔𝑟 e considerando que a dinâmica de 𝑇𝐿 é muito lenta 

comparada com a de 𝑇𝑒 , de forma que 
𝑑𝑇𝐿

𝑑𝑡
≈ 0, pode-se montar o seguinte espaço de 

estados com a saída sendo a própria posição angular (𝜃𝑟): 

 

�̇� = [
�̇�𝑟

𝜔�̇�

𝑇�̇�

] = [
0 1 0
0 −𝑏/𝐽 −1/𝐽
0 0 0

] [
𝜃𝑟

𝜔𝑟

𝑇𝐿

] + [
0

1/𝐽
0

]𝑇𝑒 
(4.7) 
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𝑦 = [1 0 0] [
𝜃𝑟

𝜔𝑟

𝑇𝐿

] + [0]𝑇𝑒 
(4.8) 

 

As equações (4.7) e (4.8) são reunidas então da seguinte forma: 

 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 (4.9) 

𝒚 = 𝑪𝒙 + 𝑫𝒖 (4.10) 

  

Em especial, a matriz 𝑨𝒄 é montada como a soma de uma matriz constante e outra 

matriz variante no tempo. A matriz constante não possui dependência temporal com 𝜔𝑟𝑒 

enquanto a matriz variante possui apenas dependência de 𝜔𝑟𝑒 no tempo, que foi 

montada no Simulink pela concatenação dos termos que dependiam da velocidade. 

Como o foco do trabalho é trabalhar com a matriz 𝑨𝒄 discretizada, a concatenação é 

apresentada apenas para o caso discreto, a fim de evitar redundância de procedimento. 

Para a montagem da matriz 𝑨𝑑 , dependente de 𝜔𝑟𝑒, é realizada a soma de duas 

matrizes, uma constante (cujos coeficientes que dependem de 𝜔𝑟𝑒 são nulos) e uma 

variável de mesma ordem (cujos coeficientes correspondem apenas aos elementos que 

dependem de 𝜔𝑟𝑒). Para a montagem da matriz variável é utilizado um bloco chamado 

“vector concatenate” para incluir o efeito de 𝜔𝑟𝑒 na matriz e, para formar uma matriz em 

si, foi usado o bloco “reshape” conforme a ordem da matriz 𝑨𝑑 . 

As características nominais do MIT selecionado são apresentadas na Tabela 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2: Características do MIT selecionado para realizar simulações 

Potência 5,000 𝐻𝑃 

Tensão de alimentação 460,0 𝑉 
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Frequência 60 𝐻𝑧 

Velocidade rotórica 183,3 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

Resistência estatórica 𝑅𝑠 =  1,115 Ω 

Resistência rotórica 𝑅𝑟 =  1,083 Ω 

Indutância de magnetização 𝐿𝑚 =  0,2037𝐻 

Indutância total de estator 𝐿𝑠 =  0,005974 + 𝐿𝑚 𝐻 

Indutância total de rotor 𝐿𝑟 =  0,005974 + 𝐿𝑚 𝐻 

Número de polos 𝑃 =  4 

 

sendo P o número de pólos. 

A Figura 4.6 é apresentada correspondente ao MIT escolhido e à sua alimentação, 

a qual é semelhante à Figura 4.1. 

 

Figura 4.6: Alimentação do MIT, escolha do período de amostragem e tomada das variáveis de interesse. 

 

Como a partida desta máquina é feita de forma direta, similar ao que é realizado 

no caso anterior, o tempo de partida da máquina é de 0,25 s e é aplicado neste instante 

um 𝑇𝐿 = 14 𝑁 ⋅ 𝑚. O período de amostragem escolhido foi de 1𝜇𝑠, dessa forma, as 

respostas obtidas na simulação contêm o transitório do MIT com maiores detalhes.  

Vale ressaltar que esses modelos são na verdade estimadores de estados 𝒙 =

[𝑰𝑑𝑠 𝑰𝑞𝑠 𝝀𝑑𝑟  𝝀𝑞𝑟]
𝑇

. Por meio do estimador contínuo, os estados são estimados e, a partir 

destes, é estimado o torque eletromagnético com base na equação (2.9). A adequação do 

modelo discreto ao bloco do KF disponível no Simulink® é apresentada na Figura 4.7. 



 
 

50 
 

 

Figura 4.7: Adequação do modelo discreto para o MIT ao KF. 

 

As tensões no eixo direto e em quadratura são aplicadas na entrada das matrizes 

𝑩𝒅 e 𝑫𝒅 conforme esperado pelas equações (4.4) e (4.5). Já as correntes no eixo direto e 

em quadratura são comparadas com as saídas estimadas dessas mesmas variáveis, de 

forma que as saídas da equação (4.5) correspondem a estimações das próprias saídas do 

modelo, enquanto as correntes na entrada positiva do somador representam as 

medições. Após as atualizações dos estados, estes são usados para estimar o valor de 𝑇𝑒 , 

cuja saída é comparada em um mesmo gráfico com o 𝑇𝑒 proveniente da biblioteca 

SimPowerSystems do Simulink, o resultado é apresentado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Resultados da simulação do conjugado eletromagnético realizado a partir do sistema discreto 
de 4ª ordem (estimador de 𝑇𝑒) e 𝑇𝑒  da máquina da biblioteca SimPowerSystems. 

 

Ao se usar o KF, é necessário escolher condições iniciais para as variáveis de 

estado (𝑿0), variância do erro do vetor de variáveis de estado (𝑷0), variância do ruído de 

processo (𝑸0) e de medição (𝑹0). Com relação aos resultados obtidos na Figura 4.8 para 

o �̂�𝑒 , é verificado que, para 𝑷𝑇𝑒
 (matriz diagonal 4x4), os valores reais escolhidos 

necessariamente são da ordem de 106. Já para 𝑹𝑇𝑒
 (matriz diagonal 2x1), 𝑸𝑇𝑒

 (matriz 

identidade 4x4) e 𝑿𝑇𝑒
 (vetor coluna 4x1) são escolhidos valores da ordem de 10−3. Por 

meio da realização de simulações, variando os parâmetros das matrizes 𝑿0, 𝑷0, 𝑸0 e 𝑹0 

individualmente com a mesma ordem de grandeza (por exemplo 10 vezes), percebe-se 

que as matrizes 𝑷0, 𝑸0 e 𝑹0 praticamente não alteram a curva de referência (sinal 

proveniente da biblioteca da máquina do SimPowerSystems) na Figura 4.8. 

Por outro lado, a variação dos parâmetros 𝑿0 altera o início do transitório, mas 

isso não interfere na convergência do �̂�𝑒 . Essas matrizes alteram apenas o início do 

transitório, mas o valor e o tempo de regime permanente não são alterados.  Após a 

sintonia adequada do filtro é possível verificar que os dois gráficos na Figura 4.8 se 

sobrepõem. Portanto, a resposta do sistema discreto sem ruído utilizando o filtro é 

validada por comparação com a resposta advinda da biblioteca do modelo usado. Além 

disso, o uso do KF nesse sistema é validado, uma vez que há convergência dos estados e 

é possível realizar sua sintonia. Com base nas variáveis de estado estimadas pelo modelo 

discreto do MIT, estima-se a variável 𝑇𝑒 pela equação (4.1). 

Comparando as equações de (4.7) a (4.10) é possível verificar quais são os 

coeficientes das matrizes A, B, C e D. As matrizes de valores iniciais escolhidas para o KF 

do estimador de conjugado são 𝑷𝑇𝐿
 (matriz diagonal 3x3 de valor 10.000), 𝑸𝑇𝐿

 (matriz 

diagonal 3x3), 𝑹𝑇𝐿
 (dimensão 1x1) e 𝑿𝑇𝐿

 (vetor coluna 3x1) cujos coeficientes têm o 

valor de 0,1. A comparação gráfica do estimador de conjugado é apresentada sem 

interferência de ruído com o 𝑇𝐿 imposto pela carga externa na Figura 4.9. 
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Figura 4.9: Comparação entre �̂�𝐿 estimado e 𝑇𝐿  imposto. 

 

Os gráficos da Figura 4.9 são obtidos com base na partida direta do motor à vazio 

até 0,25 s, sendo aplicado um 𝑇𝐿 = 14 𝑁 ⋅ 𝑚 neste momento. A curva em verde indica 

instantaneamente como o conjugado varia no eixo da máquina (0 a 14 N⋅m), enquanto o 

conjugado de carga estimado seria de forma amortecida, após a aplicação de 𝑇𝐿 a curva 

sobe lentamente. Na verdade, essa subida amortecida deve-se ao fato de que a matriz A 

não modela o efeito de 𝑇𝐿 de forma instantânea, já que é considerada muito lenta a 

variação temporal de 𝑇𝐿 . Então, ao se aplicar um degrau de conjugado de carga, nesse 

caso de 14 N⋅m, é esperado que a subida da curva em azul seja lenta, a qual alcança o 

regime permanente em 1,2 s. 

Neste capítulo, os parâmetros do modelo do filtro foram selecionados iguais aos 

do modelo do Simulink. Na prática, estes parâmetros não são conhecidos e podem variar 

no tempo. A partir daí, são propostas simulações com alteração de alguns parâmetros do 

filtro de Kalman discreto, já validado para estimação de 𝑇𝑒 , mas agora submetido a 

ruídos como no caso real. Para tal, as simulações seguintes são realizadas considerando 

ruídos de processo e medição, com o intuito de aproximar a simulação do caso real. A 

comparação dos resultados alterados por parâmetros é realizada considerando os sinais 

e parâmetros da máquina de indução da biblioteca SymPowerSystems, Tabela 4.2, como 

referência. Nessas simulações é apresentada a sensibilidade do estimador com base em 
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variações de parâmetros do filtro sintonizado, tais como resistências, momento de 

inércia e indutâncias. 

Na Figura 4.10 é apresentado um diagrama de blocos, onde existem dois 

estimadores de conjugado, sendo um deles eletromagnético (𝑇𝑒) e outro de carga (𝑇𝐿). 

Cada um dos blocos dos estimadores possui um KF internamente e são aplicados ruídos 

gaussianos de média zero e variância nominal 0,1 no processo e nas medições. Em 

relação ao estimador de 𝑇𝑒 , o ruído de processo é relacionado com as tensões de fase em 

eixos qd, pois esse ruído também é uma entrada do sistema. O ruído de medição é 

relacionado pela velocidade rotórica e correntes de linha. Analogamente, o estimador de 

𝑇𝐿 possui o ruído de processo relacionado com a entrada de �̂�𝑒 , enquanto o ruído de 

medição está relacionado com a posição angular. 

 

Figura 4.10: Montagem dos estimadores de conjugado eletromagnético e de carga na presença de ruídos 
de processo e medição. 

Em seguida é apresentada a Figura 4.11 e a Figura 4.12 levando em conta que a 

resistência de estator e de rotor equivale a 1,10 vezes a de referência. 
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Figura 4.11: Curvas de 𝑇𝑒  para um aumento de 10% da resistência de referência. 

 

 

Figura 4.12: Curvas de 𝑇𝐿  para um aumento de 10% da resistência de referência. 

 

Tendo em vista os resultados obtidos e apresentados nessas figuras, percebe-se 

que a alteração de 10% superior à resistência nominal ocasiona erros de estimação nos 

dois conjugados da máquina, principalmente no eletromagnético, devido ao elevado 

valor de pico negativo, quase 6,5 vezes maior que o de referência; a defasagem no início 

do transitório é corrigida em 0,05 s. A curva de 𝑇𝐿 apresenta um pico negativo de −6 𝑁 ∙

𝑚 e alcança o regime permanente em 1,2 s. Nas duas figuras as curvas são afetadas 
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consideravelmente no transitório, mas em regime permanente elas convergem para a 

referência. Outras simulações foram realizadas considerando que as resistências eram 

inferiores a 10% do valor teórico, os resultados obtidos não estão presentes neste 

trabalho, mas foi observado que a curva alterada de 𝑇𝑒 aumenta o pico positivo e diminui 

o pico negativo na partida, enquanto a curva alterada de 𝑇𝐿 cresce ainda com o 

conjugado nulo de referência. Mas as duas curvas convergem normalmente para o valor 

da referência em regime estacionário. Vale ressaltar que a diminuição de cada 

resistência contribui com metade da elevação do pico de 𝑇𝑒 . 

Por sua vez, a Figura 4.13 e a Figura 4.14 foram obtidas com alteração apenas no 

momento de inércia da máquina, de forma que na curva alterada ele vale 1,1 vezes o 

valor teórico na Tabela 4.2. 

 

Figura 4.13: Curvas de 𝑇𝑒  com aumento de 1,1 vezes o momento de inércia da referência. 
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Figura 4.14: Curvas de 𝑇𝐿  com aumento de 1,1 vezes o momento de inércia da referência. 

 

Em relação à alteração de resistência realizada em figuras anteriores, o erro 

causado na determinação do momento de inércia é menos pronunciado para a máquina, 

uma vez que as curvas são mais próximas da referência conforme a Figura 4.13 e Figura 

4.14. Por sua vez, a estimativa de 𝑇𝐿 devido ao momento de inércia alterado é mais 

próxima da referência do que a alteração na resistência, o pico negativo é 5 vezes menor. 

Para o caso em que o momento de inércia é 0,9 vezes o valor nominal, a curva de 𝑇𝑒 é 

similar à resposta apresentada na Figura 4.13. Por sua vez, a curva de 𝑇𝐿 alterado cresce 

enquanto a referência ainda é nula, ao contrário do que ocorre na curva alterada na 

Figura 4.14. 

Por conseguinte, com apenas a indutância mútua da máquina alterada para 1,1 

vezes o valor nominal não há mudança significativa nas curvas alteradas, assim, foram 

acrescentados os efeitos das indutâncias de dispersão do estator e do rotor, também 

alteradas para 1,1 vezes a referência. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 

4.15 e na Figura 4.16. 
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Figura 4.15: Curvas de 𝑇𝑒  com aumento de 1,1 vezes as indutâncias da referência. 

 

Figura 4.16: Curvas de 𝑇𝐿  com aumento de 1,1 vezes as indutâncias de dispersão e mútua em relação aos 
valores de referência. 

 

Erros gerados na 𝐿𝑙𝑠 e 𝐿𝑙𝑟 têm um efeito maior sobre a estimação da curva azul na 

Figura 4.15. O pico positivo não é alterado pela variação das indutâncias, entretanto, o 

aumento de cada indutância de dispersão contribui com metade da elevação do valor de 

pico negativo de �̂�𝑒 , para −560 𝑁 ∙ 𝑚 (pico omitido na figura para facilitar a 

visualização), quase 3,5 vezes maior que o pico negativo da curva 𝑇𝑒 com resistências 

alteradas. Erros gerados nas indutâncias e resistências também afetam o �̂�𝐿 , visto que há 

defasagem e diferença de amplitude nestes sinais, durante o transitório, em relação ao 

�̂�𝐿 na Figura 4.9. De forma geral, o aumento do valor nominal dos parâmetros alterados 
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implica no aumento dos picos negativos dos dois conjugados e a diminuição deles leva 

ao efeito contrário, aumento dos picos positivos dos conjugados. Além disso, para os 

parâmetros de mesma natureza existentes no rotor e no estator, cada um é responsável 

pela mesma alteração de conjugado, de maneira que a diminuição de um e o aumento do 

outro de mesma natureza cancela a alteração no conjugado. Enfim, a alteração de 

parâmetros não altera a duração do transitório de cada conjugado estimado. 

4.3. Considerações finais 

A partir dos resultados obtidos pela sintonia de parâmetros do KF (matrizes de 

variáveis de estado e covariâncias) e dos estimadores de conjugado (parâmetros 

elétricos e mecânicos), foi verificada a convergência das estimações sem a aplicação de 

ruído. O �̂�𝑒 com KF permite variação instantânea de conjugado e, assim, a validação do 

KF foi realizada pela sobreposição da estimação em detrimento da referência. Como o �̂�𝐿 

não varia instantaneamente, devido à suposição de variação instantânea de conjugado 

nula, o KF foi validado, para o modelo de 𝑇𝐿 utilizado, com base na sua convergência em 

regime permanente para a referência, após a aplicação de um degrau de 𝑇𝐿 . 

Por fim, os KF’s validados com os estimadores foram submetidos a ruídos 

aleatórios (gaussianos e quantização do encoder) e a alteração de parâmetros nominais 

da máquina, com o intuito de avaliar implicações possíveis nas simulações dos 

conjugados estimados, devido à determinação inexata de parâmetros ensaiados do MIT. 

A partir dessa variação, a alteração de indutâncias de dispersão resultou em maiores 

erros durante o transitório para ambos os conjugados estimados, em relação aos 

parâmetros mecânicos e de resistência nominal. Esses erros não afetam a duração do 

transitório nem alteram o valor de convergência em regime permanente, comparado ao 

da referência de conjugado. 
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Capítulo 5 

Resultados Experimentais para Estimação de 
Conjugado de Carga 

Em um próximo passo, a metodologia para estimação de estados do MIT será 

validada utilizando dados experimentais. Estes sinais estão contaminados por ruídos e 

são filtrados pelo KF, ferramenta que leva em conta processos estocásticos (sinais 

contaminados por ruídos). Esses resultados são de um moinho de bolas presente na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cujas características são apresentadas na 

Tabela 5.1. 

5.1. Descrição do Moinho de bolas, seus sensores e resultados 
obtidos 

Os sinais utilizados neste estudo foram coletados em um estudo para 

monitoração da carga em moinhos de bola utilizando a ferramenta L.T.S.A.. Dentre os 

sinais coletados em (Esteves, 2016), são utilizados: 

 Tensões nas três fases do motor 

 Correntes nas três fases do motor 

 Posição angular do motor 

Os resultados são provenientes do Laboratório de Tratamento de Minérios da 

UFMG. Esse moinho possui um diâmetro de 20 cm e é acionado por meio de um motor, 

redutor e inversor de frequência. A Tabela 5.1 apresentada contém os parâmetros do 

Moinho I: 
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Tabela 5.1: Parâmetros referentes ao Moinho I (Esteves, 2016) 

Parâmetro Valor 

Diâmetro do Moinho 0,2032 m 

Comprimento do Moinho 0,3048 m 

Volume do Moinho 9,884 L 

Potência do Motor 1,500 hp 

Polos do Motor 4 

Faixa do Inversor 0 a 1800 rpm 

Fator de redução 15,00 

Diâmetro Máximo das bolas 0,0015 m 

Densidade Relativa do Minério 1,600 

 

sendo a Densidade Relativa definida como a razão entre a densidade das bolas de aço e a 

densidade do minério, e o motor é acionado por inversor de frequência. 

As variáveis elétricas foram medidas através de transdutores de efeito Hall da 

fabricante LEM®, sendo o modelo LA55-P usado para a corrente e o modelo LV25-P 

para a tensão.  

O sensor LA55-P possui uma banda de passagem de frequência de 0 a 200 kHz, 

corrente nominal secundária em rms 50 mA, faixa de corrente rms no primário de 0 a 

±70 A. Por sua vez, o sensor LV25-P possui a faixa de tensão rms no primário de 10 V a 

500 V com o fator de transformação 2500:1000. 

O condicionamento realizado com essas variáveis envolve as etapas de atenuação 

e amplificação (para adequação do sinal a uma faixa de ±5 𝑉) e filtro anti-falseamento 

(filtro passa baixas, Butterworth, 4ª ordem, frequência de corte 2 kHz). Já a velocidade 

mecânica é monitorada a partir de um encoder em quadratura de 12 bits instalado no 

Moinho I. Esses sinais condicionados foram registrados por uma interface de aquisição 

de dados PCI 6229 da National Instruments.  

Vários conjuntos de dados foram disponibilizados utilizando o software Labview 

e registrados para processamento off-line. Para cada teste experimental foram 

realizados três ensaios durante o intervalo de dez segundos.  

Inicialmente foram coletados sinais de corrente (𝑖𝑎𝑠, 𝑖𝑏𝑠 e 𝑖𝑐𝑠) e tensão (𝑣𝑎𝑏 , 𝑣𝑏𝑐 e 

𝑣𝑐𝑎). As tensões de linha são convertidas em tensões de fase (𝑣𝑎𝑠, 𝑣𝑏𝑠e 𝑣𝑐𝑠) e, 

posteriormente, os sinais de tensões e correntes de fase são convertidos em variáveis de 
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eixos D, Q e 0. Por sua vez, a sequência 0 do novo sistema de referência é suprimida, já  

que ela não é necessária na estimação do conjugado eletromagnético (�̂�𝑒). Sendo assim, 

o �̂�𝑒 é calculado a partir das variáveis 𝑖𝑑𝑞𝑠 e 𝑣𝑑𝑞𝑠, relacionando correntes e fluxos de 

estator em eixos DQ estáticos. Em seguida, esse sinal de torque estimado é aplicado ao 

estimador de conjugado em conjunto da variável posição angular (𝜃𝑟), medida, gerando 

novas estimações, inclusive de conjugado de carga (�̂�𝐿) Luenberguer (Stopa, 2011). Esse 

foi o procedimento realizado para estimação de conjugados em (Esteves, 2016). 

A partir de um dos nove conjuntos de dados disponíveis, aqui chamado de 

Carga_6, são analisadas as curvas temporais de corrente de fase (𝑖𝑎𝑠, 𝑖𝑏𝑠 e 𝑖𝑐𝑠). A partir da 

Figura 5.1, percebe-se que a sequência de fase é positiva, sequência abc, e as amplitudes 

são próximas de 7A de pico, com pequeno desequilíbrio. A forma de onda das correntes 

é senoidal, com baixa representatividade de ruído na medição e a defasagem entre elas é 

próxima de 120°. 

 

Figura 5.1: Resposta temporal das correntes elétricas medidas. 

Os sinais de tensão de linha (𝑣𝑎𝑏 , 𝑣𝑏𝑐e 𝑣𝑐𝑎) apresentadas na Figura 5.2 possuem 

forma de onda senoidal, com amplitudes próximas de 50 V de pico, mas com maior 

representatividade de ruído de alta frequência na medição do que nas correntes. A 

sequência de fase é positiva e defasagem entre os sinais é próxima de 120°. Tanto as 

tensões quanto as correntes estão bem próximas do balanceamento (fasores de 

amplitudes iguais e defasados de 120°). Vale ressaltar que os sensores de efeito Hall 
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para as tensões foram sensíveis a ruídos de alta frequência na medição, sendo um dos 

objetivos deste trabalho verificar se o KF pode filtrar inclusive este tipo de ruído. 

 

Figura 5.2: Resposta temporal das tensões de linha medidas. 

 

Quanto ao sinal 𝜃𝑟 , a curva temporal apresenta característica linear. 

Na Figura 5.3 e Figura 5.4 são apresentadas as curvas temporais de corrente e 

tensão em eixo direto e quadratura, com influência do desbalanceamento dos fasores 

desses sinais, tanto em amplitude quanto em fase, após a transformação do sistema 

𝑎𝑏𝑐𝑠 → 𝑑𝑞𝑠. 

 

Figura 5.3: Resposta temporal de fasores de corrente balanceados. 
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Figura 5.4: Resposta temporal de fasores de tensão balanceados. 

 

Caso os fasores de corrente e tensão fossem balanceados no sistema 𝑎𝑏𝑐𝑠, após a 

transformação de sistemas os sinais em eixo direto e quadratura seriam de mesma 

amplitude e defasados de 90°. Como é possível perceber pelas figuras, há 

desbalanceamento dos fasores, isto ocorre devido ao desbalanceamento no outro 

sistema. Quanto à Figura 5.3 é possível perceber que há maior desbalanceamento na 

amplitude, isto diz respeito à maior atenuação entre os sinais de corrente em relação às 

tensões no sistema 𝑎𝑏𝑐𝑠, a qual implica em fasores com amplitudes menos atenuadas na 

Figura 5.4. Por outro lado, ambos os sinais, de correntes e tensões, das duas figuras 

apresentam defasagem diferente de 90°, isto se deve principalmente à defasagem 

proveniente do filtro passa baixa utilizado. 

A frequência das correntes e tensões elétricas referenciadas nos sistemas 

estáticos, 𝑎𝑏𝑐𝑠 e 𝑑𝑞0𝑠, tem um valor próximo de 4 Hz, que equivale à frequência de 

alimentação da máquina de 4 polos referenciada na Tabela 5.1. Desse modo, a 

frequência elétrica, com base na máquina de 2 polos, corresponde a 8 Hz. Ao subtrair a 

frequência elétrica e de alimentação, o valor encontrado é de 4 Hz e corresponde à 

frequência das variáveis de estator. Isso confirma que o sistema 𝑑𝑞0 é referenciado no 

estator e os eixos são estáticos. 

A partir dos dados cedidos, foram selecionados os seguintes para sua aplicação 

no estimador de 𝑇𝐿 usando o KF: período de amostragem (25 kHz), velocidade rotórica 
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(𝜔𝑟), conjugado de carga (𝑇𝐿) e posição rotórica (𝜃𝑟).  A topologia do KF é a mesma 

usada nas simulações. 

A fim de comprovar os resultados adquiridos de conjugado de carga, foram 

selecionados dois conjuntos de dados, aqui denominados de Carga_2 e Carga_6. A partir 

do arquivo Carga_6, são feitas as estimações das variáveis de estado (𝜃𝑟 , �̂�𝑟 e �̂�𝐿) 

apresentadas da Figura 5.5 a Figura 5.7, comparadas com dados medidos em campo no 

Moinho I (posição e velocidade angular) e conjugado de carga estimado em (Esteves, 

2016). 

Quanto à escolha da condição inicial do KF (Q, R, 𝒙0 e 𝑷0) são utilizados os 

mesmos valores adotados nas simulações. 

 

Figura 5.5: Comparação entre os sinais de posição angular estimado, referência e erro. 
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Figura 5.6: Comparação entre o sinais de velocidade mecânica estimado, referência e erro. 

 

Figura 5.7: Comparação entre os conjugados de carga estimado e de referência (Esteves, 2016). 

Verifica-se na Figura 5.5 que a variável estimada 𝜃𝑟 contém erro insignificante na 
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devido à quantização do encoder, de amplitude menor que 0,05 rad/s. Isso é uma 

evidência de que o KF foi capaz de filtrar esse tipo de ruído. 

A partida do motor ocorre próximo de 0,1 s na Figura 5.7. Como esperado do 

estimador de conjugado usado neste trabalho, durante o transitório (antes de 0,1 s) o 

estimador não acompanha instantaneamente a variação do conjugado de referência, 

uma vez que se supõe variação lenta de conjugado com o passar do tempo, mas em 0,1 s 

o sinal estimado também entra em regime permanente e seu valor oscila com amplitude 

atenuada em relação ao sinal de referência. Sendo assim, o estimador com KF é capaz de 

reduzir a amplitude de oscilação por parte do encoder e de ruídos devido aos sensores 

usados. 

Analogamente é realizada a estimação das mesmas variáveis do estimador de 

conjugado de carga com os dados de Carga_2 e, como os sinais estimados e de referência 

para 𝜃𝑟 e �̂�𝑟 são também quase sobrepostos, estes não são indicados. A estimativa de �̂�𝐿 

é apresentada na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: Comparação entre os conjugados estimado e de referência. 
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Geralmente, a sintonia do KF é feita da seguinte forma: As matrizes Q e R são 

constantes e possuem valores geralmente próximos de zero.  Quanto à matriz 𝒙0, as 

condições iniciais dependem de cada processo e é atualizada ao longo da predição e 

atualização. Por fim, a matriz 𝑷0 é escolhida com valores da ordem de 104 para garantir 

insensibilidade a condições iniciais, sendo atualizada a cada conjunto de amostras. Desse 

modo a convergência da estimação em relação ao sinal de referência é adquirida. 

Diferenças notáveis na estimação de estados, em relação à sintonia mais comum, 

são percebidas quando a ordem de grandeza dos parâmetros é de 1010. A partir desta 

ordem de grandeza a resposta temporal de algumas variáveis, como a posição angular, 

leva bastante tempo até convergir para o sinal de referência. Como na prática esta 

escolha não é comum, a sintonia é realizada com base na escolha anterior. 

5.2. Considerações finais 

Neste capítulo apresentou-se uma utilização do KF para filtrar ruídos de medição 

e processo. O ruído de medição gerado pelo encoder é de natureza aleatória, mas sua 

PDF não é gaussiana, assim, espera-se que a eficiência de estimação do KF utilizado seja 

pior na presença desse ruído. Embora o erro de quantização não possa ser representado 

por uma PDF normal, durante a estimação do KF evidenciou-se que os sinais medidos, 

em comparação aos mesmos estimados, foram filtrados. A partir da combinação da 

medição e estimação de posição angular, o sinal de �̂�𝐿 , em regime permanente, apresenta 

uma amplitude de oscilação atenuada, comparada ao 𝑇𝐿 de referência (Esteves, 2016). 

Além disso, conforme o código doado, para utilização neste trabalho, o valor de 

conjugado esperado é nulo. Como a estimativa de conjugado oscilou com uma média 

próxima de zero e amplitude filtrada, foi possível validar o uso do estimador de 

conjugado. 

Por fim, realizou-se alteração de parâmetros do KF com base na sua sintonia mais 

comum. Essa alteração possibilitou verificar que, embora o transitório das estimações 

fosse modificado em relação ao do KF sintonizado de maneira padrão, a convergência é 

garantida em regime permanente. 
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Capítulo 6 

Resultados Experimentais para Estimação de 
Conjugado Eletromagnético 

Neste capítulo serão apresentadas as estimações de conjugado de carga e 

eletromagnético de um motor de indução presente no Laboratório de Eletromagnetismo 

Aplicado e Controle de Processos Industriais (LEACOPI) do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). A partir da aquisição de sinais como corrente, 

tensão e velocidade rotórica mecânica do motor ensaiado e do cálculo de parâmetros 

elétricos e mecânicos do mesmo, esses dados são tratados off-line no ambiente Simulink 

para obtenção das estimações de conjugado. Com isso, é possível avaliar a resposta 

temporal e a influência de ruídos nas estimativas. 

6.1. Descrição da bancada experimental  

A bancada utilizada para experimentação é apresentada na Figura 6.1 e a sua 

descrição é realizada conforme (Garcia, 2005). Os dispositivos presentes na bancada 

estão enumerados na figura e indicados entre parênteses no texto. A saída do disjuntor 

(1) alimenta um transformador trifásico (2), o qual eleva a tensão de 220/380 V (eficaz). 

Na saída do transformador estão conectadas duas chaves de partida (3), as quais 

acionam os dois inversores de frequência trifásicos (4) referenciados a um barramento 

CC de 380√2 V ajustável via parametrização. 

Há duas máquinas de indução trifásica (5) acopladas ao mesmo eixo contendo um 

tacogerador (6) e um encoder em quadratura de 12 bits (7) ao lado de cada máquina. O 

tacogerador é destinado à medição de velocidade mecânica e o encoder à medição de 

posição angular. 

A alimentação de cada máquina de indução é feita individualmente por um 

inversor de frequência. 



 
 

69 
 

Tendo em vista que apenas um dos inversores possui uma placa de expansão com 

o encoder conectado a ela, esse inversor opera em malha fechada com controle de 

velocidade ou conjugado de carga. Caso houvesse outra placa de expansão para conexão 

dos terminais do tacogerador, o outro inversor também poderia ser utilizado em malha 

fechada. 

Por fim, ao lado do transformador existem dois bancos de resistores (8), para 

dissipar a energia produzida na máquina de indução correspondente na operação 

geradora. 

 

 

Figura 6.1: Dispositivos presentes na bancada de máquinas do laboratório. 

 

Os dados de placa da máquina de indução cinza, que usualmente é operada como 

motor, são apresentados na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1: Dados de placa do motor cinza da bancada experimentada 

Alimentação Trifásica 

Tipo de rotor Gaiola 

Potência (kW/cv) 1,500 / 2,000 

Velocidade nominal (RPM) 1720 

FS 1,150 

𝐼𝑃/𝐼𝑛 6,8 

Regime de operação S1 

Rendimento (%) 77,60 

Fator de potência 0,7800 

Tipo de conexão dos enrolamentos Δ/𝑌 

Tensão de alimentação (V) 220/380 

Corrente nominal (A) 6,900/3,990 

Categoria N 

Classe de isolamento B 

 

Os parâmetros do motor foram obtidos em ensaios discutidos em (de Paula, 

2016). Na Tabela 6.2 são apresentados os parâmetros ensaiados em (de Paula, 2016) 

com os valores de resistência já corrigidos quanto à temperatura do ensaio e da classe 

de isolamento do motor. 

Tabela 6.2: Parâmetros determinados por ensaios realizados em (de Paula, 2016) 

𝑅𝑟 4,214 Ω 

𝑅𝑠 4,312 Ω 

𝐿𝑙𝑟 0,008500 H 

𝐿𝑙𝑠 0,008500 H 

𝐿𝑚 0,1973 H 

𝑏 0,002600 𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠 

𝐽 0,006900 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 

𝑃𝐴𝑉  90,27 W 

𝑃𝑟𝑜𝑡 261,9 W 

𝑃𝐻𝐹  171,7 W 
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6.2. Estimação dos parâmetros mecânicos do motor de indução 

Os parâmetros mecânicos do motor podem ser estimados por meio do KF. Os 

valores obtidos são utilizados para validar os parâmetros calculados para o MIT 

ensaiado. A estimação dos mesmos é proposta por meio da equação mecânica (4.6) e a 

construção do KF com base em (Loron & Laliberté, 2013), que utilizam um EKF para 

estimar parâmetros elétricos de um MIT. Os autores desse artigo consideram os 

parâmetros como estados aumentados. A propagação é feita assumindo que os 

parâmetros são constantes ou variam de forma lenta. Ao considerar que esses 

parâmetros são variáveis de estados e participam de operações como produto e/ou 

divisão de outros estados, o sistema aumentado passa a ser não-linear. Tendo em vista 

que o vetor de estados é aumentado, o qual atribui não linearidade ao sistema, as 

predições de um KF não podem ser definidas, necessariamente, em termos de matrizes 

A, B, C e D. Entretanto, durante o processo de atualização do KF discreto a matriz de 

estados é preenchida pelo resultado do jacobiano dos estados, ou seja, cada estado é 

derivado em relação a todos os estados gerando uma matriz quadrada. Analogamente, a 

matriz de saída é definida pelo jacobiano dos estados especificados como saída em 

relação a todos os estados, mas não necessariamente é gerada uma matriz quadrada. 

Neste trabalho, os estados estimados são denominados 𝑥1 (posição angular – 𝜃𝑟) 

e 𝑥2 (velocidade mecânica – 𝜔𝑟) e os parâmetros tratados como variáveis de estado são 

𝑥3 (coeficiente de atrito – b) e 𝑥4 (momento de inércia – J). O motor de indução funciona 

a vazio (𝑇𝐿 = 0), sendo o 𝑇𝑒 a única entrada do estimador. A escolha de 𝑇𝐿 = 0 não 

interfere na convergência, esse valor é escolhido apenas por conveniência. A partir da 

equação (4.6) percebe-se que o sistema não é linear, visto que há operações de produto 

e divisão entre estados (𝜔𝑟 , 𝑏 e 𝐽). As equações do estimador no tempo contínuo são 

apresentadas na equação (6.1). 

 

                                𝑥1 = 𝜃𝑟 �̇�1 = 𝑥2  

                                𝑥2 = 𝜔𝑟 �̇�2 =
𝑢

𝑥4
−

𝑥3 ∙ 𝑥2

𝑥4
  

                              𝑥3 = 𝑏 �̇�3 = 0 
(6.1) 

                              𝑥4 = 𝐽 �̇�4 = 0  

                            𝑢 = 𝑇𝑒 𝑦 = 𝑥1  
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Para o momento de inércia e coeficiente de atrito, supõe-se variação temporal 

lenta. A posição angular é a única variável medida e, por isso, é arbitrada como saída do 

estimador. Os sinais de referência e entrada para o estimador são gerados via Simulink 

por um MIT da biblioteca SimPowerSystems, cujos parâmetros elétricos e mecânicos são 

preenchidos conforme a Tabela 6.2. O diagrama da máquina é apresentado na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Diagrama de blocos do MIT utilizado para gerar sinais de referência para o EKF. 

A discretização dos estados na equação (6.1) com base no método de Euler 

produz os seguintes resultados: 

 

𝑥1(𝑘 + 1) = 𝑥1(𝑘) + 𝑇𝑥2(𝑘) 
𝑥2(𝑘 + 1) = 𝑥2(𝑘) +

𝑇𝑢(𝑘)

𝑥4(𝑘)
−

𝑇𝑥3(𝑘) ∙ 𝑥2(𝑘)

𝑥4(𝑘)
 

𝑥3(𝑘 + 1) = 𝑥3(𝑘) 𝑥4(𝑘 + 1) = 𝑥4(𝑘) 

𝑦(𝑘) = 𝑥1(𝑘) = [1 0 0 0][𝑥1(𝑘) 𝑥2(𝑘) 𝑥3(𝑘) 𝑥4(𝑘)]𝑡 + [0]𝑢(𝑘) 

 

Por meio dessas equações expressas no tempo discreto, é realizada a etapa da 

predição dos estados. A equação de saída 𝑦(𝑘) é linear, portanto, não demanda 

linearização. Como a equação de estados é não-linear, no processo de atualização, o 

jacobiano da matriz de estados (𝑨𝐽) é montado da seguinte forma: 

𝑨𝐽 =

[
 
 
 
 
1 𝑇     0                         0          

0 (1 −
𝑇𝑥3

𝑥4
) (−

𝑇𝑥2

𝑥4
) 𝑇 (

−𝑢

𝑥4
2 +

𝑥2 ∗ 𝑥3

𝑥4
2 )

0
0

0
0

1                         0
        0                         1        

          ]
 
 
 
 

 

 

nos coeficientes da matriz 𝑨𝐽 está suprimido o instante de amostragem (k) e o período 

de amostragem (T) escolhido é de 1 𝜇𝑠. 
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A variável 𝜃𝑟 é medida por um encoder, sendo esta utilizada para verificar a 

influência de ruído não-gaussiano na simulação. Como o estimador construído provém 

da equação (4.6), a sintonia dos parâmetros 𝑸, 𝑹 e 𝑷𝟎 do filtro é a mesma do estimador 

de 𝑇𝐿 no capítulo 4. Já para a inicialização de 𝒙𝟎 é escolhido zero para 𝑥1 e 𝑥2, conforme 

esperado, e para 𝑥3 e 𝑥4 são escolhidos os valores ensaiados em (de Paula, 2016), que 

inclusive estão no modelo da máquina simulada. A simulação para os estados 𝑥1 e 𝑥2 não 

é apresentada. Sendo os estados 𝑥3 e 𝑥4 de maior interesse, a resposta temporal desses é 

apresentada na Figura 6.3 e Figura 6.4, respectivamente. 

 

Figura 6.3: Estimação do coeficiente de atrito do MIT simulado. 

 

Figura 6.4: Estimação do momento de inércia total referido ao eixo do MIT simulado. 
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O momento de inércia estimado – curva azul – na Figura 6.4 tem um valor mínimo 

de 2,23 ∙ 10−3 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 e é omitido para melhor visualização. Embora não há 

convergência dos parâmetros estimados 𝑥3 e 𝑥4, ao longo do tempo de simulação 

percebe-se que o valor médio do coeficiente de atrito corresponde ao valor de referência 

(𝑏 = 2,6 ∙ 10−3 𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠). Pelo fato de 𝐽 apresentar erros crescentes de estimação a partir 

de 0,25 s e �̂� garantir um padrão em torno do seu valor médio (desejado), verifica-se que 

𝐽 é mais sensível a ruídos do encoder que �̂�. 

A divergência causada nas estimações deve-se ao erro de quantização do encoder, 

cujo comportamento é conhecido, portanto, não se trata de ruído gaussiano e sim 

uniforme. Dessa forma, a eficiência de estimação do KF é diminuída, já que o cálculo da 

covariância do erro de medição é baseado em ruídos de natureza gaussiana. 

A estimação de parâmetros elétricos do MIT não foi realizada neste trabalho. 

Entretanto, a convergência do seu valor médio é garantida para processos estocásticos 

sobre influência de ruídos gaussianos com base em (Loron & Laliberté, 2013). Além 

disso, para a convergência dos parâmetros mecânicos é necessário informar ao modelo 

de simulação do MIT os parâmetros elétricos. Assim, se a convergência é garantida para 

os valores mecânicos, os parâmetros elétricos são validados automaticamente, caso 

contrário não haveria possibilidade de convergência para o valor ensaiado. Sendo assim, 

é possível prosseguir com o passo de aquisição de dados do MIT para estimação de 

conjugados, segundo os parâmetros calculados em (de Paula, 2016). 

6.3. Montagem do sistema de medição e aquisição de dados 

Um experimento foi projetado para estudar o comportamento dos sinais de 

conjugados do MIT. O ponto de partida do experimento é a monitoração dos sinais de 

corrente, tensão e velocidade mecânica. Dois sensores condicionam correntes de fase ou 

linha (devido à conexão em Y da máquina), outros dois para tensão elétrica de fase e, por 

último, um sensor para velocidade. 

Quanto ao sinal de velocidade, o tacogerador é conectado a um circuito 

amplificador diferencial e, posteriormente, passa por dois estágios de filtros passa baixa 

de 2ª ordem em cascata com frequência de corte 2,5 kHz, cuja topologia é Sallen-Key e 

do tipo Butterworth. A função desses filtros é evitar o falseamento na reprodução de 
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sinais analógicos, após a amostragem dos mesmos, e atenuar efeitos de ruídos de alta 

frequência na medição dos sinais. O projeto do condicionamento para o sinal de 

velocidade é verificado em (de Paula, 2016). 

Nos circuitos de condicionamento de tensões e correntes são utilizados sensores 

de efeito Hall da fabricante LEM®, sendo as especificações dos circuitos as mesmas 

apresentadas em (Esteves, 2016) na seção 5.1. Os sinais condicionados são monitorados 

por meio de uma placa aquisição de dados da National Instruments denominada NI PCI 

6221 e uma aplicação em Labview. 

Nesse ambiente de simulação montado é feito o tratamento de cada sinal, 

correção de offset e ganho. Logo após os sinais são armazenados em um arquivo para 

posterior processamento no Simulink. No ambiente Simulink os dados coletados são 

aplicados como entrada no estimador de conjugado eletromagnético e de carga, análogo 

ao que é apresentado no Capítulo 5 para estimação de conjugado de carga. 

O experimento foi realizado aplicando-se uma rampa de velocidade com 

inclinação constante por meio do inversor até atingir o valor de referência 104 𝑟𝑎𝑑/𝑠, o 

qual corresponde ao valor de regime permanente conforme Figura 6.5. Como o Inversor 

torna a partida do MIT mais suave que a partida direta, o perfil do sinal de tensão 

também é uma rampa crescente durante o acionamento, com o aumento da amplitude 

de tensão proporcional à frequência aplicada ao MIT (Stephen, 2013), Figura 6.6 e 

Figura 6.7. Os sinais coletados de corrente elétrica no sistema estático 𝑎𝑏𝑐𝑠 e 𝑑𝑞0𝑠 são 

apresentados na Figura 6.8 e Figura 6.9. 

 

Figura 6.5: Resposta temporal da velocidade mecânica durante a partida do MIT. 
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Figura 6.6: Resposta temporal das tensões elétricas referenciadas no sistema de referência 𝑎𝑏𝑐𝑠. 

  

Figura 6.7: Resposta temporal das tensões elétricas referenciadas no sistema 𝑑𝑞𝑠 estático. 
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Figura 6.8: Resposta temporal das correntes elétricas referenciadas no sistema de referência 𝑎𝑏𝑐𝑠. 

 

Figura 6.9: Resposta temporal das correntes elétricas referenciadas no sistema 𝑑𝑞𝑠 estático. 
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6 A. A sequência de fase nas figuras de corrente e tensão é positiva, abc e dq, visto que no 

tempo essa é a ordem na qual uma variável está mais adiantada que outra. 

Os gráficos de variáveis em eixo 𝑑𝑞, Figura 6.7 e Figura 6.9, têm a mesma forma 

de onda em relação ao sistema 𝑎𝑏𝑐𝑠, de maneira que a presença de ruído nos sinais antes 

da transformação do sistema de referência implica em sinais ruidosos inclusive após a 

transformação. Além disso, como apenas dois sensores de tensão e corrente estão 

disponíveis para coletar dados, a terceira variável de tensão e corrente é determinada 

considerando a inversão da soma das duas variáveis coletadas, ou seja, considerando 

que o sistema é balanceado. Com base na Figura 6.6, a tensão 𝑣𝑐𝑠 contém mais erros que 

os outros sinais, visto que, além dos mesmos erros de medição que 𝑣𝑎𝑠  e 𝑣𝑏𝑠, apresenta 

erros de estimação, já que a forma de onda destas tensões não é puramente senoidal e o 

sistema não é equilibrado. 

Os sinais de tensão e corrente dos eixos em quadratura e direto são aplicados à 

entrada do estimador de 𝑇𝑒 para estimação de conjugado eletromagnético com base nos 

modelos propostos em (Stopa, 2011) e (Hamdani, Touhami, Ibtiouen, Fadel, & Régnier, 

2009), sendo o 𝑇𝑒 deste denominado de referência. Após as estimações, o 𝑇𝑒 de 

referência é aplicado como entrada do �̂�𝐿 . Todas essas estimações são apresentadas na 

Figura 6.10: 

 

Figura 6.10: Estimação de conjugados do MIT ensaiado. 
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As variáveis 𝜃𝑟 e �̂�𝑟 não são apresentadas, visto que são as mesmas comparadas 

aos sinais provenientes da medição de velocidade. Todos os conjugados na Figura 6.10 

são influenciados por ruídos de medição tais como chaveamento do Inversor, ruído de 

60 Hz, devido ao MIT, e tensão de modo comum induzida nos cabos para aquisição de 

dados, devido ao Inversor, por causa da proximidade entre o sistema de medição e as 

correspondentes fontes de ruídos citadas. 

Durante o transitório, o �̂�𝑒 associado ao estimador de (Stopa, 2011) apresenta 

uma dinâmica diferente dos outros conjugados e uma maior interferência de ruído de 

chaveamento do inversor na resposta. Em regime permanente o conjugado instantâneo 

estimado oscila em torno de um valor médio de 10 𝑁 ∙ 𝑚, conforme Figura 6.11. 

Por outro lado, ao longo da resposta transitória, o �̂�𝐿 acompanha o sinal de �̂�𝑒 de 

referência, Figura 6.12, visto que o sinal de �̂�𝑒 é entrada do seu estimador. As menores 

amplitudes de �̂�𝐿 e �̂�𝑒 ocorrem durante o transitório e são −27,5 𝑁 ∙ 𝑚 e −26,4 𝑁 ∙ 𝑚, 

respectivamente. Além disso, o �̂�𝐿 é mais defasado que o �̂�𝑒 devido à consideração de 

variação instantânea nula de conjugado na construção do seu modelo. Como o �̂�𝑒 é 

aplicado à entrada do �̂�𝐿 , espera-se uma oscilação instantânea de �̂�𝐿 com menor 

amplitude que o �̂�𝑒 , já que é realizada uma segunda filtragem de dados. Embora os 

valores de pico dos conjugados sejam diferentes, em regime permanente eles oscilam 

em torno do valor médio de 8 𝑁 ∙ 𝑚. 

 

Figura 6.11: Resposta temporal de �̂�𝑒 em regime estacionário. 
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Figura 6.12: Resposta temporal de �̂�𝑒 e �̂�𝐿  em regime estacionário. 

O estimador de 𝑇𝐿 segue a dinâmica do sinal de conjugado aplicado à sua entrada, 

por exemplo, como o sinal de �̂�𝑒 de referência é aplicado na entrada de �̂�𝐿 , na Figura 6.10 

o sinal de �̂�𝐿 apresenta uma dinâmica semelhante ao �̂�𝑒 de referência. O estimador de 

(Stopa, 2011) também foi aplicado na entrada do estimador de 𝑇𝐿 e foi gerada a Figura 

6.13, na qual o sinal de �̂�𝐿 apresenta dinâmicas semelhantes ao conjugado de (Stopa, 

2011), inclusive convergência do valor médio para 10 𝑁 ∙ 𝑚 na Figura 6.14. A partir das 

figuras de conjugado eletromagnético estimado em regime estacionário, é perceptível 

um offset de 2 𝑁 ∙ 𝑚 superior no estimador de (Stopa, 2011). 

 

Figura 6.13: Resposta temporal de conjugados considerando o �̂�𝑒  de (Stopa, 2011) como entrada do 
estimador de 𝑇𝐿 . 
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Figura 6.14: Resposta temporal de �̂�𝑒 de (Stopa, 2011) e �̂�𝐿  em regime estacionário. 
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Por fim, o �̂�𝑒 de referência foi aplicado como entrada do estimador de 𝑇𝐿 e, 

mesmo assim, o sinal de �̂�𝐿 foi sensível ao ruído por parte do inversor. Isso ocorreu 

porque, de acordo com a equação (4.1), além de o estimador de 𝑇𝐿 depender das mesmas 

variáveis de influência de �̂�𝑒 , já que este é aplicado na sua entrada, a velocidade 

mecânica, saída do estimador, era contaminada por ruído e também deveria ser utilizada 

como medição na estimação com o KF. Assim, foi estimado um sinal de conjugado com o 

aspecto de impulsos. 

A validação dos KF para estimação de conjugado de carga e eletromagnético, 

propostos no Capítulo 4, foi realizada com base na maior imunidade a ruídos 

apresentada pelo 𝑇𝑒 e na redução da amplitude de oscilação de 𝑇𝐿 após a segunda 

filtragem de dados provenientes do �̂�𝑒 . 
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Capítulo 7 

Conclusões e Propostas de Continuação 

O pronto trabalho teve como objetivo monitorar os conjugados do motor de 

indução por meio da utilização do Filtro de Kalman. A partir da revisão bibliográfica 

apresentada nos primeiros capítulos, a estimação do KF pôde ser implementada e 

validada em três condições: uma simulação e dois resultados experimentais. 

A etapa de simulação permitiu a validação da ferramenta KF sob influência de 

ruídos gaussianos e não-gaussianos, nos sinais de entrada e saída dos estimadores, e da 

alteração de parâmetros tanto do MIT com do KF. A partir dos resultados obtidos nessas 

condições, inferiu-se que a alteração de parâmetros não influenciou na convergência das 

estimações para os sinais considerados como referência. 

Com base no primeiro conjunto de dados experimentais, referente a um Moinho 

de bolas da UFMG, o estimador de 𝑇𝐿 com KF foi validado, devido à menor interferência 

do ruído de quantização do encoder no �̂�𝐿 . A amplitude de oscilação deste sinal de 

conjugado, em torno do valor médio aproximadamente nulo, é menor comparada a do 

sinal obtido pelo estimador de Luenberguer em (Esteves, 2016). 

Por fim, outro conjunto de dados, obtido de uma bancada de máquinas de 

indução do CEFET-MG, foi utilizado com o intuito de validar o KF na estimação de 

conjugado eletromagnético e, ao mesmo tempo, ser uma segunda validação para o 

estimador de 𝑇𝐿 . Nessa etapa comparou-se a influência de ruídos de chaveamento nas 

medições entre um modelo mais próximo de um determinístico, (Stopa, 2011), e outro 

estocástico, (Hamdani, Touhami, Ibtiouen, Fadel, & Régnier, 2009). O �̂�𝑒 pelo modelo de 

(Stopa, 2011) apresentou sensibilidade ao ruído nas medições, diferentemente do sinal 

proveniente do modelo estocástico, cujo KF validado foi capaz de atenuar o aspecto de 

impulso gerado pelo ruído nas medições. Embora o KF para 𝑇𝐿 fosse mais sensível que o 

KF para 𝑇𝑒 de referência, devido à medição de velocidade, ele foi validado pela menor 

oscilação em torno do mesmo valor médio de �̂�𝑒 , representando uma segunda filtragem 

deste sinal. 
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7.1. Propostas de Continuação 

Neste trabalho foi utilizado um estimador de 𝑇𝐿 supondo sua variação 

instantânea nula. Mesmo na presença desta limitação, no Capítulo 4 foi aplicado, no 

modelo da máquina, um degrau de conjugado de referência, sendo verificado que a 

dinâmica do estimador não representou o transitório da máquina adequadamente. 

Portanto, uma proposta de continuidade é submeter o mesmo estimador a um 

conjugado de referência mais suave, como uma rampa, a fim de que avaliar o 

comportamento do �̂�𝐿 . 

Outra proposta de trabalho é avaliar o modelo de 𝑇𝐿 com o conhecimento prévio 

da carga aplicada na máquina e, assim, determinar a equação de variação instantânea de 

𝑇𝐿 . Dessa maneira, a dinâmica do estimador será melhorada e poderá ser analisada sob 

influência de degrau de conjugado. 

Enfim, como no Capítulo 6 apenas as estimações de parâmetros mecânicos foram 

realizadas, outra proposta de continuidade é realizar a estimação de parâmetros 

elétricos do MIT, considerando tanto o EKF quanto o UKF, já que o sistema aumentado é 

não-linear. 
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