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Resumo 

 

 

O transitório que envolve a partida de motores de médio e grande porte ligados 

no sistema elétrico das concessionárias distribuidoras de energia elétrica tem se situado, 

principalmente nos casos em que essas cargas estão localizadas em pontos mais remotos 

dos alimentadores, no conjunto dos principais problemas a serem resolvidos, dados os 

efeitos que as partidas dessas cargas impõem à qualidade do fornecimento de energia 

elétrica aos consumidores. O Software desenvolvido tem o objetivo de realizar a 

interação entre os softwares TOpReDE e ATP de forma que as redes de distribuição de 

energia elétrica contidas no banco de dados do TOpReDE - Técnicas de Otimização 

para Redes de Distribuição de Energia Elétrica (Programa desenvolvido, entre 2004 e 

2005, pela base de pesquisa OSEE - Otimização em Sistemas de Energia Elétrica, que 

envolve professores dos departamento de Engenharia Elétrica e de Engenharia da 

Computação da UFRN) sejam convertidas para o formato de dados do ATP (Alternative 

Transient Program) – programa que permite a simulação de transitórios 

eletromagnéticos em redes polifásicas, para que seja possível adicionar a estas redes de 

distribuição: motores elétricos de indução, dispositivos de partida de motores, cargas 

com potência constante e equipamentos de medição com o objetivo de detectar e 

analisar previamente, tanto graficamente (através do software PlotXY) quanto sob a 

forma de relatórios, possíveis distúrbios causados a estas redes mediante a partida de 

motores. 
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Abstract 

 

 

The transient that involves the starting of mid and large size motors connected to 

electric power distribution companies, has been considered, especially in the cases 

where these charges are at the most distant points from the feeders, as one of the main 

problems to be solved, considering the effects imposed from these charges to the 

electric power quality provided to consumers. The developed software aims to carry out 

an interaction between both TopReDE and ATP softwares, in a manner that the electric 

power distribution network contained in the TOpReDE's database - Optimization 

Techniques for Electrical Distribution Network (a program developed from 2004 until 

2005 by the OSEE - Optimization on Electrical Power Systems – research group, which 

involves both UFRN Electrical and Computer Engineering Departments) be converted 

into the ATP's data format. In addition, the ATP permits the simulation of 

electromagnetic transients in the polyphase networks, enabling that Induction electrical 

motors, motor starting devices, constant power charge, and measuring equipment to be 

added to these distribution network. These measuring equipment aims to detect and  

analyze, in a previous way, possible networks problems by the motor starting, through 

graphics (with a PlotXY software help) and reports. 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

 

1.1  Motivação e Objetivos 

 

O transitório que envolve a partida de motores de médio e grande porte ligados 

no sistema elétrico das concessionárias distribuidoras de energia elétrica tem se situado 

- principalmente nos casos em que essas cargas estão localizadas em pontos mais 

remotos dos alimentadores, no conjunto dos principais problemas a serem resolvidos, 

dados os efeitos que as partidas dessas cargas impõem à qualidade do fornecimento de 

energia elétrica dos consumidores, por consequência da alta corrente requisitada pelo 

motor para vencer sua inércia antes de atingir seu funcionamento normal. 

O valor da corrente que um motor necessita para realizar sua partida varia de 

acordo com as condições a que ele está sujeito (partida com carga ou sem carga, por 

exemplo). Para aumentar a eficiência da partida e reduzir o valor de corrente inicial que 

o motor necessita, são utilizados diferentes dispositivos de partida, desta forma 

problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica a outros consumidores 

conectados à mesma rede são evitados. 

Com o objetivo de visualizar os efeitos do transitório causado pela partida de 

motores na qualidade do fornecimento de energia, foi desenvolvido um software para 

realizar a avaliação dos distúrbios provocados nas tensões dos alimentadores de 13,8 

kV, decorrentes da partida de motores de indução trifásico (MIT). 

Para o desenvolvimento foi escolhido o ambiente de programação Delphi 6, 

utilizando a linguagem Object Pascal, além da utilização de softwares auxiliares como o 

ATP (Alternative Transient Program) – programa que permite a simulação de 

transitórios eletromagnéticos em redes polifásicas, o PlotXY – ferramenta para 

visualização gráfica de formas de onda e o TOpReDE – Técnicas de Otimização para 

Redes de Distribuição de Energia Elétrica (Programa desenvolvido, entre 2004 e 2005, 

pela base de pesquisa OSEE – Otimização em Sistemas de Energia Elétrica, que 
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envolve professores dos departamentos de Engenharia Elétrica e Engenharia da 

Computação da UFRN, durante a execução de um projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento proposto pela COSERN). 

O software atua na conversão de componentes que compõem uma rede elétrica 

existentes no TOpReDE em componentes correspondentes utilizados no ATP, dando ao 

usuário a opção de inserir em qualquer ponto desta rede elétrica um motor de indução 

juntamente com qualquer um dos dispositivos de partida disponíveis (Estrela-Triângulo, 

Compensadora, Soft-Starter ou Inversora de Frequência). É possível conectar à rede 

dispositivos de medição de corrente ou tensão, para possibilitar a visualização das 

formas de onda e assim poder analisar os efeitos da partida do MIT em cada ponto da 

rede através do PlotXY. O software também possui um algoritmo para detecção de 

afundamento de tensão nos pontos onde o usuário inseriu algum medidor e os dados 

gerados pela execução deste algoritmo serão armazenados em um banco de dados e 

podem ser visualizados por meio de relatório. 

 

1.2  Organização 

 

No capítulo 2 será abordado o funcionamento de cada dispositivo de partida 

disponível no software. 

No capítulo 3 serão discutidas as estratégias de controle para o inversor de 

frequência, apresentando o passo a passo para o desenvolvimento do controle vetorial 

utilizado neste trabalho. 

No capítulo 4 será abordado o desenvolvimento do motor e dos dispositivos de 

partida, apresentando os modelos criados no ATP e os parâmetros que o usuário deve 

informar ao software. 

No capítulo 5 serão apresentados os resultados obtidos a partir de experimentos 

com o inversor, e o passo a passo para a utilização do software por meio da visualização 

de suas telas.  
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Capitulo 2  

Dispositivos de Partida 

 

 

A partida de um motor pode comprometer a qualidade do fornecimento de 

energia elétrica da rede a qual ele está ligado, devido ao fato do motor necessitar de uma 

corrente muito alta para poder superar sua a inércia, o que provoca um pico de corrente 

durante a partida que diminui à medida que a velocidade de rotação do motor aumenta, 

até que ele entre em funcionamento normal. A corrente de partida depende de algumas 

condições referentes ao motor, como sua potência ou se está partindo com carga ou em 

vazio (sem carga). O comportamento da corrente de partida relação à velocidade é 

mostrada na figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.1 - Curva da corrente de partida em relação à velocidade. 

�

Para suprir a alta corrente exigida pelo motor, é necessária uma grande 

quantidade de energia da rede a qual está conectado e isto acaba provocando um 

fenômeno chamado “afundamento de tensão” que, segundo definido pela ANEEL na 

Resolução Normativa Nº 395, de 15 de dezembro de 2009, é um evento em que o valor 
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eficaz da tensão do sistema se reduz, momentaneamente, para valores abaixo de 90% da 

tensão nominal de operação com duração que varia de um ciclo a 3 segundos. Devido a 

este evento outras cargas conectadas à mesma rede podem ser danificadas devido ao 

mau funcionamento, por não ter suprimento de energia suficiente. 

Os dispositivos de partida são utilizados juntamente com o motor com o objetivo 

de reduzir os efeitos prejudiciais da partida sobre uma rede de distribuição. Para isso 

eles buscam reduzir a corrente de partida até que o mesmo atinja uma porcentagem do 

valor de sua velocidade angular nominal. 

Os tipos de partida que podem ser utilizados no software desenvolvido são a 

partida direta, a estrela-triângulo, a compensadora, a soft-starter e o inversor de 

frequência. A seguir será explicado de maneira introdutória, o funcionamento de cada 

dispositivo. Para ilustrar o funcionamento dos dispositivos serão mostradas formas de 

onda de tensão e corrente, obtidas a partir do software PlotXY, de uma rede da 

COSERN identificada como ZBL01Z4 (cujos dados estão armazenados no banco de 

dados do TOpReDE) a partir de uma simulação no ATP.  

 

2.1  Partida Direta 

 

O método mais simples de acionamento de motores elétricos é a partida direta. 

Neste tipo de partida o motor é conectado diretamente à rede elétrica e, portanto a 

tensão aplicada aos seus terminais é igual à sua tensão nominal, desde o inicio da seu 

funcionamento. 

Para partir, o motor solicita uma corrente muito elevada e em consequência disso 

ocorre um pico de corrente na rede elétrica a qual ele está conectado. Este fenômeno 

pode provocar uma acentuada queda de tensão, que é chamado de afundamento de 

tensão, no sistema de alimentação, o que pode interferir no funcionamento normal de 

equipamentos de outros consumidores instalados na mesma rede. 

Para que as perturbações causadas pelo pico de corrente sejam mínimas, as 

concessionárias de energia elétrica recomendam que somente motores de baixa potência 

(abaixo de 5 CV, segundo a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão 

NBR-5410) utilizem este tipo de partida. 

Nas figuras abaixo podem ser visualizadas as formas de onda retiradas a partir 

da simulação no ATP. 
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 Figura 2.2 – Corrente e tensão no motor utilizando partida direta.  

 

É possível perceber que depois de 1,5 segundos o motor passa a trabalhar com 

sua corrente nominal, que está em torno dos 63 A. Neste momento ele atingiu sua 

velocidade angular nominal. Como o motor está ligado diretamente à rede, desde o 

momento em que a chave é ligada (no instante 0,3 s) a tensão em seus terminais é igual 

à sua tensão nominal. O pico de corrente de partida atinge o valor máximo de 620 A, o 

que significa um valor aproximadamente 10 vezes maior que sua corrente nominal, e 

decresce à medida que o motor ganha velocidade. 

 

2.2  Partida Estrela-Triângulo 

 

O dispositivo de partida estrela-triângulo tem como principal característica a 

redução da tensão nas bobinas do motor durante a sua partida. O motor parte em 

configuração estrela reduzindo a tensão aplicada a tensão aplicada às bobinas. A 

redução de tensão provocada por este tipo de partida é de aproximadamente 58% da 

tensão nominal. 

Em consequência da diminuição da tensão, a corrente de partida do motor 

também será reduzida. Esta redução será para aproximadamente 33% da corrente que 

seria necessária para a partida direta. Por causa desta característica o motor realizará 

uma partida de forma mais suave. 

Após certo tempo a configuração do motor é alterada para triângulo e o motor 

pode trabalhar com suas características nominais. O tempo para a alteração da 

configuração estrela para a configuração triângulo é definido pelo tempo necessário 
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para que o motor atinja pelo menos 90% da sua velocidade nominal, portanto este é um 

parâmetro variável e deve ser ajustado de acordo com as características de cada motor. 

Caso este tempo não seja respeitado, a mudança provocará um pico de corrente igual 

com o visto na partida direta. 

Observando as curvas abaixo se podem verificar as características da partida 

estrela-triângulo comentadas anteriormente 

 

Figura 2.3 – Corrente e tensão no motor utilizando partida estrela-triângulo. 

 

Comparando o valor de corrente necessária para a partida utilizando a chave 

estrela-triângulo com o da corrente da partida direta, observa-se uma mudança 

significativa. O pico de corrente era de 620 A, e pelo gráfico acima, observa-se um pico 

de no máximo 230 A, o que significa uma redução para aproximadamente um terço da 

corrente da partida direta. 

Este dispositivo de partida age reduzindo a tensão sobre as bobinas do motor, 

que possui uma tensão nominal de aproximadamente 310 V. Durante a partida com a 

chave na configuração estrela, a tensão sobre o motor é de 110 V, isto significa uma 

redução maior do que os 58% esperados. 

É possível perceber o instante em que a chave muda da configuração em estrela 

para a configuração triângulo, isto ocorre aproximadamente depois de 4 segundos. 

Neste instante há um pequeno pico de corrente antes de o motor voltar a trabalhar com 

sua corrente nominal. Ao mesmo tempo, a tensão volta gradativamente ao seu valor 

nominal. Como o valor da corrente de partida é menor, o tempo necessário para o motor 

atingir sua velocidade nominal é maior do que o da partida direta. 
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2.3  Partida compensadora 

 

Assim como a partida estrela-triângulo, a chave compensadora também tem 

como característica a redução da tensão nas bobinas do motor durante a sua partida. 

Nesta chave a redução da tensão feita através de um autotransformador (ou 

autocompensador) ligado às bobinas do moto elétrico. Ao ser realizada a partida o 

motor volta a funcionar normalmente com sua tensão nominal. 

O autotransformador utilizado para a partida com a chave compensadora possui 

três TAPs com valores de 50%, 65% e 80% da tensão nominal do motor. A tensão e a 

corrente de partida do motor são reduzidas de acordo com o TAP escolhido para a 

operação. Por exemplo, a redução da corrente de partida utilizando o TAP de 65%, seria 

para 42% da corrente utilizada na partida direta. 

A chave compensadora é recomendada para partir motores com carga, e motores 

acima de 15 CV. 

Figura 2.4 – Corrente e tensão no motor utilizando compensadora com TAP 65%. 

 

A figura 2.4 mostra que durante a partida a tensão do motor foi reduzida a 110 

V, enquanto sua tensão nominal possui valor em torno de 310 V, o que da uma redução 

de aproximadamente 65%. A corrente de partida foi reduzida a mais do que os 42% 

esperados para o TAP escolhido. É possível perceber que depois de 4,2 segundos, 

aproximadamente, o autotransformador é desligado e o motor passa a trabalhar nas suas 

condições nominais de tensão e corrente. O tempo necessário para o motor atingir a sua 

velocidade angular nominal foi muito próximo do tempo necessário utilizando a chave 

estrela-triângulo, isto por que os valores de tensão e corrente na partida foram 

semelhantes. 
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2.4  Chave Soft-Starter 

 

A chave soft-starter se encaixa na categoria de chaves eletrônicas, isto por que o 

seu funcionamento se baseia na ativação de tiristores que estão dispostos em 

antiparalelo (figura 2.5) e conectados dois a dois a cada uma das três fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Configuração de tiristores em antiparalelo. 

 

 

Os tiristores que compõem a chave soft-starter representam o circuito de 

potência, este é responsável pelo controle da tensão que é entregue ao motor. O controle 

é feito através do ajuste do ângulo de disparo dos tiristores. Desta forma, para disparar 

os tiristores, além de ser necessário atingir a tensão de disparo é necessário que esta 

esteja em um determinado ângulo de fase. Isto gera na saída uma tensão que cresce 

continuamente durante certo tempo, chamado de tempo de duração da partida, que 

também é um parâmetro da chave, até que a tensão atinja seu valor nominal. 
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Figura 2.6 – Corrente e tensão no moto utilizando a partida Soft-Starter. 

 

Comparando a forma de onda de tensão da figura 2.4 com as formas de onda de 

tensão das chaves compensadora e estrela-triângulo é possível perceber uma redução 

ainda maior da tensão e como consequência disso uma corrente também menor. Desta 

forma, a partida do motor se dá de forma ainda mais suave. É visível que o crescimento 

da tensão até atingir o seu valor nominal se da de forma mais gradativa, diferentemente 

das outras duas curvas onde este crescimento é mais brusco. 

 

2.5  Inversor de Frequência 

 

 Também conhecido como conversor de frequência, este dispositivo eletrônico é 

utilizado para converter tensão contínua em tensão alternada (conversor DC/AC). Sua 

utilização no acionamento de motores se deve ao fato de ser possível controlar tanto a 

amplitude quanto a frequência da tensão de saída, e desta forma realizar o controle da 

velocidade do motor. A figura 2.7 mostra um esquema de montagem do acionamento de 

um MIT utilizando o inversor de frequência. 

 

  

Figura 2.7 – Diagrama do acionamento de MIT com inversor de frequência. 

 

 O retificador (conversor AC/DC) é alimentado pela tensão trifásica proveniente 

da rede elétrica e gera tensão contínua que passará por um filtro capacitivo, para manter 

a tensão relativamente constante reduzindo flutuações, antes de ser entregue ao inversor 
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de frequência, responsável pela conversão em tensão alternada trifásica para alimentar o 

MIT. 

 O inversor de frequência é composto por seis dispositivos eletrônicos que 

funcionam como chaves, estes dispositivos podem ser, IGBTs, MOSFETS, BJTs, 

Tiristores. Sua configuração básica é mostrada na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Configuração básica do inversor trifásico. 

 

 O controle da abertura e fechamento das chaves é realizado de forma que as 

chaves C4, C5 e C6 funcionem de maneira complementar às chaves C1, C2 e C3 

respectivamente, ou seja, atribuindo valores binários para definir chave aberta ou 

fechada (Cn = 0 chave aberta e Cn = 1 chave fechada), C4 = 1 – C1, C5 = 1 – C2 e C6 = 1 

– C3. Existem várias técnicas de controle do comando das chaves que compõem o 

inversor, para este trabalho foi utilizada a técnica de modulação por largura de pulso, do 

inglês Pulse-Width Modulation (PWM). 

 

2.5.1  Modulação por Largura de Pulso 

 

 Esta técnica consiste na comparação entre dois sinais, um triangular (chamado 

de portadora) e outro senoidal (chamado de referência) que será o modelo para a tensão 

de saída do inversor, desta forma o controle da velocidade do motor dependerá das 

características da onda de referência. A técnica de PWM utilizada foi a escalar, que 

opera com as tensões trifásicas por fase, ou seja, para inversores trifásicos é necessário 
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utilizar três sinais de referência com diferença de fase de 120º entre eles, como 

mostrado na figura 2.9. O sinal de cada fase será comparado com a mesma portadora, 

desta forma será gerado um sinal de tensão trifásico na saída do inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Sinal de referência. 

 

 A portadora deve possuir frequência fixa e com valor no mínimo duas vezes 

maior do que o valor da frequência do sinal de referência, e sua amplitude deve ser igual 

ou maior que a amplitude do sinal de referência, de forma que a onda triangular envolva 

toda a região de amplitude da onda senoidal, respeitando os limites do índice de 

modulação (M), que deve estar entre 0 e 1 [Paulo Antônio dos Santos et al., 2011] . Este 

índice é definido por: 

 

����������������������������������������������������������������������  ���� ������������������������������������������������������������������!∀#�∃ 
 

A partir da equação 2.1 define-se AR como a amplitude do sinal de referência e 

AP como a amplitude da portadora. Desrespeitando estes limites, o sinal PWM gerado 

será deficiente. 

A figura 2.10 mostra um exemplo da onda senoidal de referência de uma das 

fases do sistema trifásico e a onda triangular, coletado através do PlotXY a partir de 

experimentos com o PWM desenvolvido no ATPDraw e utilizado para o acionamento 

das chaves do inversor desse trabalho. 
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Figura 2.10 – Exemplo de onda de referência e portadora. 

 

A comparação destas ondas irá resultar em uma onda quadrada na saída do 

PWM, onde a largura dos pulsos varia de acordo com a comparação entre as amplitudes 

da onda senoidal e da onda triangular, como mostrado na figura 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Sinal de saída do PWM. 

 

O sinal de saída do PWM será utilizado como sinal de controle para os 

dispositivos eletrônicos utilizados no inversor de frequência. A largura de cada pulso 

definirá o tempo que cada um desses dispositivos irá passar aberto ou fechado, dessa 

forma, a frequência da onda de saída do inversor é controlada e consequentemente a 

velocidade do MIT. A figura 2.11 mostra o sinal de saída do PWM para uma das fases, 

esse sinal será utilizado para controlar a abertura da chave C1 da figura 2.8, como C4 = 1 

– C1, o sinal de controle da chave C4 é o inverso do sinal mostrado na figura 2.11. Da 

mesma forma, serão gerados pelo PWM sinais de controle para as outras duas fases do 

sistema trifásico, controlando assim as chaves C2 e C5, e C3 e C6. Como a frequência da 

onda portadora é fixa, todo controle será realizado sobre a onda de referência.  
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Existem diferentes estratégias para controle de velocidade do MIT, como este 

dispositivo de partida foi objetivo de desenvolvimento deste trabalho, além do software, 

maiores detalhes serão dados em capítulos posteriores.  
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Capítulo 3 

Estratégias de Controle de Motor 

de Indução 

 

  

Durante muito tempo os motores de corrente contínua foram amplamente 

utilizados em processos que necessitavam de acionamento de alto desempenho à 

velocidade variável. Isto se deve ao fato de haver um desacoplamento natural entre o 

controle de fluxo e controle de torque neste tipo de máquina. As máquinas de indução 

apesar de possuírem uma série de vantagens sobre as máquinas C.C., como robustez, 

baixo custo de fabricação e manutenção (devido a maior simplicidade de construção), 

requerem análise muito mais complexa do seu funcionamento, por ter características de 

um sistema multivariável e não linear. Durante anos foram realizados estudos sobre o 

MIT para definir o modelo matemático para os motores de indução, e a partir desse 

modelo foram propostas diferentes estratégias de controle, que tornaram viável 

substituição dos motores de corrente contínua por motores de indução e hoje em dia são 

os motores mais utilizados setor industrial. 

As estratégias de controle dividem-se de maneira genérica em controle escalar e 

controle vetorial. Os primeiros acionamentos eram do tipo escalar, nesta estratégia de 

controle tanto amplitude quanto frequência da tensão de entrada no motor são 

controladas simultaneamente, buscando manter uma relação fixa entre essas medidas, 

para que o fluxo no estator se mantenha constante. Um exemplo pode ser visualizado na 

figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Curva V/f parametrizada em 6. 

 

No caso mostrado na figura acima, a relação entre amplitude e frequência foi 

definida como 6. Ao variar o valor da frequência de 50 Hz para 60Hz, provocou um 

aumento automático da amplitude para 360 V, para que seja mantida a relação. Desta 

forma o motor aumenta sua velocidade, mantendo o fluxo do estator constante e 

consequentemente o torque. 

O controle escalar se mostra deficiente principalmente quando o motor está 

atuando a baixas velocidades. Com o intuito de aprimorar o desempenho do controle 

das máquinas de indução, foi criada a estratégia de controle vetorial. Essa estratégia 

possui maior complexidade em relação à escalar, pois é realizado o desacoplamento dos 

controles de fluxo e de torque, tornando possível controla-los separadamente através das 

componentes dq da grandeza controlada (tensão ou corrente). Nesta estratégia não é 

definida uma relação fixa entre amplitude e frequência, mas é realizada a otimização do 

torque para cada condição de velocidade. Normalmente é utilizado um tacômetro ou 

encoder como sensor de velocidade formando uma malha fechada de controle. Existem 

ainda diversas estratégias de controle vetorial, estas são classificadas quanto à escolha 

das variáveis de comando e do sistema de eixos de referência empregado na 

representação da máquina [JACOBINA & LIMA, 1996], por exemplo, pode-se 

controlar o fluxo rotórico da máquina pela corrente estatórica em fase com o fluxo, e o 

torque por meio da componente da corrente estatórica em quadratura com o fluxo.  

O controle vetorial se baseia em um sistema de eixos que mapeia um sistema 

trifásico em um sistema composto por duas coordenadas, transformando o modelo da 
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máquina de indução em um modelo muito próximo ao modelo da máquina de corrente 

contínua, tornando possível o desacoplamento entre controle de fluxo e controle de 

torque. Um dos métodos de controle vetorial mais utilizados é o de orientação de fluxo, 

que depende do conhecimento da posição espacial do vetor de fluxo para o qual se 

deseja a orientação, fluxo do estator, do rotor ou do entreferro [LEONHARD, 1985]. 

Isto significa que é necessário conhecer tanto a magnitude quanto a posição do fluxo 

escolhido como base para a orientação. O controle vetorial por orientação do fluxo pode 

ser classificado quanto à maneira como o fluxo é medido, em direto ou indireto. No 

controle direto utilizam-se sensores no interior da máquina para o conhecimento exato 

do valor do fluxo escolhido como orientação. No controle indireto é realizada a 

estimação do fluxo baseada no modelo da máquina e no conhecimento de outros 

parâmetros.  

Os controles vetoriais por orientação do fluxo do estator e do entreferro 

necessitam da leitura das tensões e corrente dos enrolamentos da máquina e de um 

elevado número de equações para estimar o fluxo. O controle vetorial por orientação do 

fluxo do rotor utiliza apenas as correntes de fase do estator e a velocidade do rotor, e 

com um número menor de equações pode realizar o controle de maneira exata. 

Devido aos fatos apresentados anteriormente a estratégia escolhida para ser 

implementada neste trabalho foi a de controle vetorial por orientação indireta do fluxo 

do rotor. 

 

3.1  Controle Vetorial por Orientação Indireta do 

Fluxo do Rotor   

 

  

Essa estratégia tem como característica o controle do fluxo rotórico da máquina 

pela corrente estatórica em fase com o fluxo, e o controle do torque por meio da 

componente da corrente estatórica em quadratura com o fluxo. A figura 3.2 permite a 

visualização do sistema de coordenadas mostrando princípio desta estratégia. 
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Figura 3.2 – Representação espacial da estratégia de controle vetorial. 

 

Leonhard (1985) propõe um modelo vetorial para uma máquina assíncrona 

simétrica, livre de saturação e com distribuição senoidal de fluxo, em um referencial 

genérico, como o referencial escolhido foi o rotórico (representado por “�” sobrescrito 

às variáveis), as equações neste referencial serão: 

 

�������������������������������������������������������  ����� �% �&���&∋ % ���������������������������������������������������!(#�∃� 
����������������������������������������������)  � ���� �% �&��&∋ % ��!�� ����∃���������������������������������������!(#∀∃ 
������������������������������������������������������������������  � ����� %���������������������������������������������������������!(#(∃ 
�����������������������������������������������������������������  � ����� %���������������������������������������������������������!(#∗∃ 
������������������������������������������������������!
� ��
�∃  � &��&∋ % �����������������������������������������������!(#+∃� 
�����������������������������������������������������
�  � ���� ���� ,−.!�	 � ��∃��������������������������������������������!(#/∃� 

 

O modelo matemático apresentado pelas equações 3.1 a 3.6 é de um motor de 

indução com rotor em gaiola. Utilizando as equações 3.2 e 3.4 é possível escrever a 

equação dinâmica que relaciona fluxo do rotor e corrente do estator. 
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�������������������������������������������������������������������  ������ %����� ��������������������������������������������������� !(#0∃ 
�����������������������������������������������������������  ������ %�&��&∋ % ��!�� ����∃�������������������������!(#1∃ 

 

Sendo ��  � 23�3 a constante de tempo rotórica do motor, chega-se à relação final: 

 

������������������������������������������������������������  ����� %�&��&∋ % ��!�� ����∃�����������������������������!(#4∃ 
 

Introduzindo as componentes do eixo direto (d) e do eixo em quadratura (q), da 

corrente estatórica ��� e do fluxo do rotor ��, na equação 3.9: 

 ����������������������������������������������������������������������  � ���� % ����� ����������������������������������������������������!(#�)∃ 
��������������������������������������������������������������������  ���� % �����������������������������������������������������!(#��∃ 

 �������!���� % ����� ∃��  ���� % ������ %�&!��� % ����∃&∋ % ��!�� ����∃5��� % ����6!(#�∀∃ 
  

 Como o eixo d está alinhado com o fluxo rotórico, como mostra a figura 3.2, é 

possível afirmar que:  

 ���������������������������������������������������������������������  ���7 ����  )7�����������������������������������������!(#�(∃ 
� 

 

  Introduzindo a variável ���  ��� ����, que representa o escorregamento, e 

manipulando a equação 3.12 chega-se a: 
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���������������������������������������������������������������������������  ����� %��&��&∋ �����������������������������������������!(#�∗∃ 
 

��������������������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������!(#�+∃ 
  

 A partir da equação 3.6 chega-se à equação para o conjugado da máquina, 

sabendo que ����  � ��89,!�	 � ��∃ e ����  � ��,:.!�	 � ��∃.  
 

�����������������������������������������������������������������
�  � ���� ������ ���������������������������������������������������!(#�/∃ 
 

A partir das equações 3.14 e 3.16 é possível observar o desacoplamento entre o 

controle do fluxo e o controle do conjugado da máquina. O fluxo depende 

exclusivamente da corrente do estator no eixo direto ���� , enquanto o conjugado depende 

somente da corrente do estator no eixo em quadratura ���� .  

Para chegar às equações do controle indireto da máquina no referencial do fluxo 

rotórico, assume-se que �� é constante e, portanto, 
�;3�<  = 0. A partir das equações 3.14 e 

3.16 são definidas as equações para o cálculo das correntes ����= e ����=, que serão as 

correntes de referência, ou seja, as corrente que servirão de referência para o PWM que 

irá controlar o inversor, e gerar as correntes de alimentação do motor. 

     �
��������������������������������������������������������������������������=  ���=�� ����������������������������������������������������������!(#�0∃ 
�������������������������������������������������������������������������=  
�=����=��� ����������������������������������������������������!(#�1∃ 

 

 O símbolo “*” sobrescrito às variáveis indica que são variáveis de referência. 

Para que fluxo do rotor esteja alinhado com o eixo d do sistema de coordenadas 

durante todo o processo de controle, é necessário ajustar a posição do eixo de 
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coordenadas, definida a partir do ângulo �� (visualizar figura 3.2). Para isso é necessário 

saber o ângulo do fluxo do rotor a todo instante. Para evitar a medição direta o fluxo do 

rotor, é possível realizar este procedimento conhecendo a posição do rotor através da 

medição de sua velocidade �� e estimar, a partir da equação 3.15, o escorregamento da 

máquina ���, pois �� é calculado como mostrado na equação abaixo: 

 

�����������������������������������������������������������������  �>��� %>�� ��������������������������������������������!(#�4∃ 
 

����������������������������������������������������������������  �> ������=����= � % >�� �����������������������������������������!(#∀)∃ 
  

 Isolando ��= na equação 3.17 e substituindo na equação 3.20, chega-se a:  

 

�����������������������������������������������������������������  �> ����=������=� % >�� �����������������������������������������!(#∀�∃ 
 

 Desta forma, definem-se, 3.17, 3.18 e 3.21 como as equações básicas para o 

controle indireto do motor de indução com referencial no fluxo rotórico. Um diagrama 

básico desta estratégia de controle é proposto na figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Esquema básico de controle vetorial do MIT. 
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Os blocos representados por &? ≅Α
Β , realizam a transformação de Clarke, que 

transforma a máquina simétrica trifásica em uma máquina simétrica bifásica, com 

mesma potência mecânica, torque, velocidade e número de polos e a transformação de 

Park, que transforma a máquina bifásica com enrolamentos estatóricos fixos e 

enrolamentos rotóricos girantes, em enrolamentos estatóricos fixos e rotóricos pseudo-

estacionários [IVO BARBI, 1985]. As transformações direta e inversa de Clarke estão 

representadas pelas equações 3.22 e 3.23 respectivamente. As transformações direta e 

inversa de Park estão representadas pelas equações 3.24 e 3.25 respectivamente. 
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������������������������������������������������������������Χ����Φ  � Χ 89, �� ,−. ���,−. �� 89, ��Φ = Χ�∆�ΕΦ ��������������������������!(#∀∗∃ 
 

������������������������������������������������������������Χ�∆�ΕΦ  � Χ89, �� �,−. ��,−. �� 89, �� Φ = Χ����Φ ��������������������������!(#∀+∃ 
 

O esquema mostrado na figura 3.3 leva em consideração que os dados de 

entrada, para que seja possível realizar o controle de velocidade do MIT, são os valores 

de fluxo e torque de referência. Um segundo esquema é proposto de forma que os dados 

de entrada do controle sejam a velocidade de referência do motor e o fluxo de referência 

do rotor, mostrado na figura 3.4.��
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Figura 3.4 – Diagrama do controle vetorial com entrada de velocidade. 

 

Para que seja possível implementar esta estratégia, é necessário inserir um 

controlador de velocidade, representado na figura 3.4 pela caixa nomeada como “PI”. O 

projeto desse controlador é mostrado a seguir. 

 

3.1.1  Projeto do Controlador de Velocidade  

  

 Para projetar o controlador foram utilizadas as equações 3.5 e 3.16. Na equação 

3.5 o conjugado mecânico é considerado uma perturbação a ser adicionada na saída do 

controlador, portanto esta equação se torna: 

 

���������������������������������������������������������������
�  � &��&∋ % ��������������������������������������������������!(#∀/∃ 
 

 Substituindo a equação 3.16 em 3.26 e aplicando a transformada de Laplace, 

define-se a função de transferência de malha aberta �Τ!Υ∃ςΩ, mostrada abaixo. 

 

��������������������������������������������������������������Τ!Υ∃ςΩ  ��Ξ
���� ��=�Υ % � ����������������������������������������������!(#∀0∃ 
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� Para realizar o controle foi escolhido um controlador PI, cuja função de 

transferência é a seguinte: 

 

���������������������������������������������������������Τ!Υ∃  ΨΖ % Ψ	Υ  �
Υ %� Ψ	ΨΖΥ ��������������������������������������!(#∀1∃ 

  

O sistema de controle em malha aberta é definido pela equação 3.29: 

�������������������������������������������Τ!Υ∃[ςΩ  Τ!Υ∃ςΩ = Τ!Υ∃  �Ψ�Υ % Ψ�Ψ�ΥΞ % �Υ ��������������������!(#∀4∃ 
 Onde: 

Ψ�  ��Ξ ���� ��= 
 Ψ  � ∴]∴⊥ 

  

 Como o objetivo desse controlador é fazer com que o motor atinja uma resposta 

de velocidade desejada, é necessário utilizar o conceito de realimentação do 

controlador, onde o sinal de referência da velocidade desejada é comparado com a 

velocidade atual, gerando um erro, que será o sinal utilizado para que o controlador 

ajuste as correntes de entrada do motor. Para realizar esta operação é necessário utilizar 

um sistema de controle em malhar fechada. Como mostrado na figura 3.5. �

�

 

Figura 3.5 – Controle em malha fechada com realimentação unitária. 
�

� O cálculo da função de transferência de malha fechada Τ!Υ∃_ς é mostrado 

abaixo: 

����������������������������������������������������������Τ!Υ∃_ς  Τ!Υ∃_ςΩ� %�Τ!Υ∃_ςΩ ��������������������������������������!(#()∃ 
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������������������������������������������������Τ!Υ∃_ς  � Ψ�Υ % Ψ�Ψ�ΥΞ % !� % Ψ�∃Υ % Ψ�Ψ��������������������������!(#(�∃ 
 

Na função de tranferência de malha fechada mostrada na equação 3.31, o 

parâmetro “�” depende dos valores escolhidos para ΨΖ e Ψ	, que são os ganhos 

proporcional e integrativo utilizados para ajuste do controlador. Dependendo do valor 

escolhido para estes ganhos o sistema poder apresentar instabilidade, ou seja, alguns de 

seus polos podem estar localizados no semiplano direito do plano s [DORF, 2008]. Para 

definir quais os valores de “�” deixam o controlador proposto estável, foi utilizado o 

critério de estabilidade de Routh-Hurwitz, que segundo DORF (2008), é critério 

necessário e suficiente para a estabilidade. 

 O controlador gera um sinal de velocidade, portanto, este sinal deve ser 

convertido no sinal de corrente ����= para que possa ser aplicado ao motor. Para isso são 

utilizadas as equações 3.26 que calcula o torque de referência, ou seja, o torque 

necessário para chegar à velocidade gerada pelo controlador e a equação 3.18 que irá 

calcular a corrente ����=, a partir do torque de referência.   

 O diagrama proposto na figura 3.4 mostra que o inversor de frequência é 

controlado por corrente. Apesar deste tipo de controle seja o mais lógico de se 

implementar, já que os controles de fluxo e torque são realizados pelas componentes da 

corrente estatórica, os inversores que são mais empregados em controle vetorial são os 

que possuem entradas de tensão. Para isto é necessário realizar a conversão de correntes 

para tensões no no sistema de coordenadas dq, utilizando um controlador de corrente.  

  

3.1.2  Projeto do Controlador de Corrente 

 

As equações que relacionam a corrente e a tensão estatórica no sistema de 

coordenadas dq se baseia nas equações 3.1 a 3.4 e é dada por JACOBINA et al. (1996): 

 

������������������������������  α� % ��Ξ����β ��� % ��� &���&∋ ��� ������ ��� ������ �����������������!(#(∀∃ 
 

������������������������������  α� % ��Ξ����β ��� % ��� &���&∋ ��� ������ ��� %����� �����������������!(#((∃ 
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 Onde �  � �� 2χδ232ε é o coeficiente de dispersão. Os termos ���  �� 2χφ323��� ��2χ23 ����� e ���  �� 2χφ323��� %� 2χ23 ����� são chamados de termos de compensação, já 

que não são influenciados pelas correntes ��� e ���, sendo assim considerados 

perturbações, e são adicionadas na saída do controlador.  

Como explicado anteriormente ���  ), portanto: 

 

���  �� ������ ��� 

���  ���� ����� 

 

Retirando os termos de perturbação das equações 3.32 e 3.33 chega-se às 

equações de controle para ��� e ���. A partir delas é possível definir as funções de 

transferência de malhar aberta, que serão idênticas e dadas por: 

 

����������������������������������������������������Τ!Υ∃ςΩ  α� % ��Ξ����β Υ % ����������������������������������������!(#(∗∃ 
 

 Para realizar o controle foi escolhido um controlador PI, cuja função de 

transferência é mostrada na equação 3.28. Desta forma, a função de transferência para o 

controlador de corrente em malha aberta será: 

 

�������������������������������Τ!Υ∃	ςΩ  Τ!Υ∃ςΩ = Τ!Υ∃  ΨΞΥΞ % !Ψγ % ΨΞΨ∃Υ % ΨγΨη ������!(#(+∃ 
Onde: 

Ψγ  α� % ��Ξ����β 

ΨΞ   ��� 
Ψ  � Ψ	ΨΖ 

 

A partir da equação 3.35 é calculada a função de transferência de malha fechada, 

mostrada a seguir: 
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���������������������������������������Τ!Υ∃	ς  � ΨΞΥΞ % !Ψγ % ΨΞΨ∃Υ % ΨγΨΨΞΥΞ % !Ψγ % ΨΞΨ % ��∃Υ % ΨγΨ���������������������!(#(/∃ 
 

 Observando a equação 3.36 é fácil perceber a semelhança entre o denominador e 

o numerador, o que tornaria aproximadamente unitária a função de malha fechada para 

o controle de corrente, ou seja, Τ!Υ∃	ς  �. Para confirmar esta supostição, foi 

realizada uma análise do comportamento dos polos e zeros desta função de 

transferência, através do método do lugar geométrico das raízes (LGR), utilizando o 

Scilab. Este é um método gráfico que posiciona os pólos e zeros da função de 

transferência no plano s, onde é possível verificar a sensibilidade à variação de algum 

parâmetro, Ψ	 ou ΨΖ, por exemplo. Para isto foram utilizados dados reais de um motor 

de indução (mostrados no capítulo 5) para calcular Ψγ e ΨΞ. Para definir o valor de K foi 

utilizado o critério de Routh-Hurwitz. Desta forma, a função de transferencia 

encontrada foi a seguinte: 

 

���������������������������������������������Τ!Υ∃	ς  �∗ι�+0ΥΞ � 4))ι/Υ � 4)ι�∗ι�+0ΥΞ � 4)�ι/Υ � 4)ι�������������������������������!(#(0∃ 
 

 Utilizando o scilab para determinar o lugar das raízes de Τ!Υ∃	ς, foi 

encontrado o seguinte gráfico do plano s: 
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Figura 3.6 – LGR da função de transferência de controle de corrente. 

 

Observando o gráfico da figura 3.6, percebe-se que os polos e zeros estão 

exatamente uns sobre os outros, em pares. Dessa forma é possível concluir, baseado na 

teoria de controle [DORF, 2008], que os polos e zeros se anulam, fazendo com que Τ!Υ∃	ς  �. 

 Para finalizar o controle de corrente é necessário adicionar as perturbações, ��� 

e ��� ι�na saída do controlador.  

O diagrama de blocos do sistema final, proposto neste trabalho para o inversor 

utilizando controle vetorial indireto com referencial no fluxo rotórico é mostrado na 

figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Controle vetorial do inversor com entrada de tensão.
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Capitulo 4  

Desenvolvimento 

 

 

 

O TOpReDE representa as redes de distribuição através de dados de linhas, nós, 

reguladores e fontes de tensão. Para simular estas redes no ATP foi necessário 

primeiramente selecionar os componentes que mais se adequariam a este propósito. 

Forma escolhidos os componentes que simulam linhas, cargas e fontes de tensão, e 

todas as redes são basicamente compostas por estes elementos. O ATP possui uma 

ferramenta gráfica chamada ATPDraw, que foi utilizada durante o desenvolvimento do 

projeto para a visualização e para comparação de resultados gerados pelo software 

desenvolvido. A figura 4.1 mostra uma rede simulada no ATPDraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Representação de uma rede de distribuição no ATPDraw. 

 

 

Os arquivos contidos no banco de dados do TOpReDE assim como os arquivos 

de simulação do ATP são descritos através de arquivos texto, cada um deles com seu 

formato particular. A primeira etapa do trabalho foi desenvolver uma algoritmo para ler 

um arquivo de texto no formato descrito pelo TOpReDE e convertê-lo em outro arquivo 
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texto no formato aceito pelo ATP. Desta fora seria possível realizar a conversão dos 

dados de qualquer rede para o formato ATP de forma automática, para realizar análises 

sobre as mesmas. 

Para realizar a conversão foi necessário entender como é escrito um arquivo 

texto no ATP. Este arquivo contém informações referentes a cada um dos componentes 

utilizados e a maneira como se conectam para formar um componente maior, o 

dispositivo soft-starter, por exemplo, como citado no capítulo 2, é composto por 

tiristores conectados em antiparalelo. O arquivo texto criado pelo ATP referente a este 

dispositivo contém dados de parâmetros de cada tiristor utilizado assim como a maneira 

como se conectam para formar o dispositivo soft-starter. 

O trabalho a partir daí foi determinar, por meio de estudos sobre este arquivo 

texto, os campos relacionados com cada parâmetro de cada um dos componentes 

utilizados para simular as redes de distribuição (linhas, cargas e fontes de tensão), visto 

que o mínimo erro na hora de escrevê-lo, um espaço a mais, por exemplo, poderia 

resultar em erro na hora da simulação. Depois que os campos dos parâmetros dos 

componentes foram localizados no arquivo texto, foi necessário estudar e definir as 

fórmulas para transformação dos dados contidos no TOpReDE para dados que 

pudessem ser utilizados como parâmetro dos componentes do ATP. 

Após a conclusão do algoritmo de conversão era necessário adicionar ao 

software desenvolvido a possibilidade de o usuário conectar à rede um motor de 

indução e seus respectivos dispositivos de partida, tendo a liberdade de ajustar seus 

parâmetros. Tanto o motor quanto os dispositivos de partida foram desenvolvidos 

através do ATPDraw, e também foi preciso estudar a disposição dos parâmetros dentro 

do arquivo texto de cada um dos elementos que os compõem. A seguir serão mostrados 

maiores detalhes sobre os componentes disponíveis para conexão nas redes de 

distribuição. 

 

4.1  Caracterização do Motor de Indução 

 

As principais partes do motor de indução são o estator, que é a parte estática e o 

rotor, a parte móvel. O funcionamento se da basicamente da seguinte forma: no estator 

estão acopladas bobinas que ao serem alimentadas pela tensão alternada da rede, geram 

um campo magnético que induz correntes nos enrolamentos situados sobre o rotor, que 
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é composto por um núcleo ferromagnético. As correntes nos enrolamentos do rotor irão 

produzir um campo magnético que fará com que o rotor gire na tentativa de se alinhar 

ao campo magnético do estator. 

Para simular este funcionamento foi utilizado um componente do ATP chamado 

de “máquina universal”, responsável pela simulação do comportamento do estator e do 

rotor através de indutâncias e resistências. O momento de inércia do motor é simulado 

por um capacitor, há também uma fonte de corrente que simula o torque, além de uma 

resistência (identificada como resistência R na figura 4.2) que representa as perdas 

mecânicas do motor. 

O modelo do motor de indução que é utilizado na simulação pode ser 

visualizado no ATPDraw como mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Representação do motor de indução no ATPDraw. 

 

Os parâmetros desse motor são variáveis de entrada do programa e são 

fornecidos pelo usuário de acordo com o tipo de motor com o qual ele deseja realizar a 

simulação. Os parâmetros de entradas do motor são listados a seguir. 

 

• Tensão de linha (V) 

• Resistência do Estator (ohm) 

• Resistência do Rotor (ohm) 

• Indutância do Estator (H ou PU) 

• Indutância do Rotor (H ou PU) 

• Indutância de Magnetização (H ou PU) 

• Momento de Inércia (F) 

• Potência do Motor (kW, HP, CV ou kVA) 

• Velocidade (RPM) 
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• Rendimento (no caso em que a potência do motor for fornecida em kVA) 

• Fator de Potência (no caso em que a potência do motor for fornecida em 

kVA) 

• Número de pares de polos 

• Tipo de Ligação 

• Perdas Mecânicas (ohm) 

 

Os parâmetros de potência do motor (���) e velocidade (�) são utilizados para 

calcular o torque nominal (�) do motor, quando a potência é fornecida em kW, da 

seguinte forma: 

 

����������������������������������������������������ϕ  κλ∋
µ = ∀ = ν/) ������������������������������������������������������!∗#�∃����� 

  

Nos casos em que a potência for fornecida em CV ou HP, é realizada a 

conversão dos valores para kW, como mostrado nas equações 4.2 e 4.3, e então 

realizado o cálculo através da equação 4.1. 

 ������������������������������������������������οπ  )ι0(++�θπ���������������������������������������������!∗#∀∃ ������������������������������������������������ρ�  )ι0∗+0�θπ���������������������������������������������!∗#(∃ 
 

No caso em que a potência do motor for fornecida em kVA é necessário utilizar 

as informações de fator de potência (�	) e rendimento do motor (σ) para calcular seu 

torque nominal, utilizando a equação 4.4. 

 

�������������������������������������������������ϕ  κλ∋ = σ = ��µ = �∀ = �ν/) �������������������������������������������������!∗#∗∃����� 
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4.2  Modelos dos Dispositivos de Partida 

 

 Quando o usuário deseja realizar uma simulação da partida de um motor na rede 

é necessário acoplar juntamente ao motor um dos dispositivos de partida oferecidos 

(partida direta, estrela-triângulo, compensadora, soft-starter e inversor). 

É necessário que o usuário forneça além dos parâmetros do motor, os parâmetros 

de cada um dos dispositivos de partida a serem inseridos, estes parâmetros serão 

apresentados a seguir. 

Com exceção do inversor de frequência, que foi desenvolvido neste trabalho, os 

demais dispositivos de partida foram desenvolvidos no trabalho de André et al. (2008).  

 

4.2.1 Partida direta 

 

 O dispositivo de partida direta é simulado no ATP por uma chave trifásica para 

conexão direta do motor com a rede elétrica. Desta forma, os únicos parâmetros desse 

dispositivo são o instante em que a chave é fechada (início da atuação do motor) e o 

instante em que a chave é desligada. Estes parâmetros estão definidos no software como 

Tini e Tfim respectivamente. 

 

4.2.2  Partida Estrela-Triângulo 

 

 Os parâmetros que devem ser passados ao programa para este dispositivos são: 

 

• TYD: Tempo de mudança de estrela para triângulo (s) 

• Tini: Tempo de início da partida (s) 

• Tfim: Tempo de desligamento do dispositivo (s) 

 

É possível visualizar a montagem do dispositivo de partida estrela-triângulo no 

ATPDraw na figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Representação da chave estrela-triângulo no ATPDraw. 

 

4.2.3  Partida Compensadora 

 

 Os parâmetros que devem ser passados ao programa para este dispositivos são: 

 

• TAP50: Quando “1” diminuirá a tensão de partida para 50% da tensão 

nominal 

• TAP65: Quando “1” diminuirá a tensão de partida para 65% da tensão 

nominal 

• TAP80: Quando “1” diminuirá a tensão de partida para 80% da tensão 

nominal 

• Tcom: Tempo de desligamento do TAP ativo (s) 

• Tini: Tempo de início da partida (s) 

 

É possível visualizar na figura 4.4 a montagem da chave Compensadora no 

ATPDraw. 
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Figura 4.4 – Representação da chave compensadora no ATPDraw. 

 

 

4.2.4  Soft-Starter 

 

 Os parâmetros que devem ser passados ao programa para este dispositivos são: 

 

• AlfaI: Ângulo de disparo inicial (graus) 

• Frede: Frequência da rede (Hz) 

• Tpart: Tempo de duração da partida (s) 

• Tini: Tempo de início da partida (s) 

 

O modelo do soft-starter desenvolvido no ATPDraw pode ser visualizado na 

figura 4.5. 

 

 

 

 



�

���

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Representação da chave soft-starter no ATPDraw. 

 

Existe ainda outro parâmetro que é comum a todos os dispositivos de partida que 

é o Tmax, este parâmetro serve para determinar o tempo de simulação da rede e pode 

ser especificado diferentemente para cada tipo dispositivo. 

 

4.2.5  Inversor de Frequência 

 

 O inversor de frequência tem como parâmetros de entrada: 

 

• Fluxo do rotor (Wb) 

• Velocidade do motor (rad/s) 

 

O modelo desenvolvido no ATPDraw é visualizado na figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Representação da chave inversora de frequência no ATPDraw. 

 

 É possível visualizar com clareza cada conversor utilizado nesta montagem. 

Assim que chega a tensão é dividida por fase para que seja retificada. Na saída do 

retificador é colocado um capacitor que irá atuar como filtro, para evitar flutuações 

(ripple) da tensão retificada, por fim a tensão retificada entra no conversor CC/CA, para 

que seja transformada novamente em tensão alternada para alimentar o motor. São 

mostrados na figura 4.6 os sinais de ativação das chaves utilizadas no inversor, 

nomeados de S14, S25 e S36. O controle do inversor foi implementado conforme 

mostrado na figura 3.7, sua montagem no ATPDraw pode ser visualizado na figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 – Implementação do controle vetorial no ATPDraw.
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Capítulo 5 

Resultados 

 

 

Neste capítulo será apresentado o que foi desenvolvido e explicará como o 

software deve ser utilizado a partir da visualização de algumas telas. 

 

5.1  Software Desenvolvido 

 

 Ao iniciar o software o usuário irá visualizar a tela mostrada na figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Tela inicial do software desenvolvido. 

 

 

O primeiro passo para realizar o estudo de uma rede de distribuição é escolher o 

arquivo texto que contém a especificação da rede em questão no formato do TOpReDE. 

Para isso o usuário deve acessar o menu “Arquivo”, selecionar a opção “Selecionar 

arquivo” e então escolher um arquivo no formato “TRS” (TOpReDE). Este arquivo 

deve ser obtido previamente através do banco de dados do TOpReDE. Escolhida a rede 

a ser analisada é possível selecionar a opção “Converter para ATP” no menu 

“Executar”, para que seja realizada a conversão dos dados contidos no arquivo de texto 

selecionado, para dados que são aceitos como parâmetros dos componentes do ATP. 

 Os dados que estão presentes no arquivo fornecido pelo TOpReDE são 

utilizados para calcular somente os parâmetros de linhas, cargas e fonte de tensão do 
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ATP, os parâmetros dos demais componentes (motores e chaves de partida) serão 

fornecidos pelo usuário através da janela mostrada na figura 5.2, que será aberta assim 

que o algoritmo de conversão terminar de ser executado. Esta janela é dividida em 

quatro partes. 

 

Figura 5.2 – Janela de definição dos parâmetros de entrada. 

 

 

 

Na primeira parte o usuário pode observar o caminho para chegar ao arquivo que 

está sendo estudado, os dados que identificam a rede (Subestação, Alimentador e 

Projeto) e um campo para identificação do estudo, onde o usuário deve entrar com a 

identificação do estudo. Esta identificação deve ser diferente para cada estudo realizado. 

O que significa que podem ser realizados vários estudos (parâmetros de dispositivos de 
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partida diferentes, por exemplo) numa mesma rede. Isto é necessário para que os dados 

sejam organizados no banco de dados de acordo com o estudo. 

 Na segunda parte desta janela encontram-se os campos para que o usuário 

informe os parâmetros referentes aos dispositivos de partida que serão utilizados 

juntamente com o motor. Estes dados também serão armazenados no banco de dados e 

estarão vinculados ao estudo. 

 A terceira parte é referente aos dados do motor que será inserido na rede. O 

Software permite que o usuário realize um cadastro de motores, para isto é necessário 

acessar o menu “Arquivo” e selecionar a opção “Cadastrar Motor”. Será aberta uma 

janela (mostrada na figura 5.3) que permite ao usuário informar seus parâmetros. Ao 

cadastrar um motor os dados serão adicionados ao banco de dados. Desta forma, o 

mesmo motor poderá ser utilizado em vários estudos sem que seja necessário informar 

ao programa todos os seus parâmetros novamente. 

 

Figura 5.3 – Janela de cadastro de motores. 

 

 

 Observando novamente a figura 5.2, na terceira parte o usuário pode informar os 

dados referentes ao motor nos campos apresentados, ou pode selecionar um motor que 

foi cadastrado previamente e seus dados serão importados do banco de dados para a tela 

do programa. É necessário informar o nó ao qual o motor será acoplado, juntamente 

com seu dispositivo de partida. O usuário tem a opção de realizar o estudo de partida 

com a carga presente ou não, no nó escolhido para conectar o motor. 

 A quarta parte da tela dá ao usuário a possibilidade de inserir na rede, medidores 

de tensão e de corrente. Para isto, deverá ser selecionado o nó, no caso de um medidor 

de tensão, ou os nós, no caso de um medidor de corrente, aonde será inserido o medidor. 
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Depois de escolher o nó onde o medidor será inserido, é necessário selecionar o botão 

“Adicionar”, e assim será mostrado na caixa de texto ao lado, a identificação do nó e o 

tipo de dispositivo de medição inserido (“V” para medidor de tensão e “I” para medidor 

de corrente). 

 Definidos todos os parâmetros o programa fará a leitura do arquivo selecionado 

e realizará a conversão dos dados. Durante esta execução algumas manipulações nos 

dados serão feitas para que os dados se adaptem ao formato definido pelo ATP (limite 

de tamanho do campo de dados, troca de “,” por “.” Como separador de casas decimais, 

entre outros). Serão então gerados seis arquivos do tipo “ATP”, um deles irá representar 

a rede de distribuição sem motor ou dispositivos de partida acoplados, e os outros cinco 

irão representar a mesma rede, mas cada um com o motor e um dispositivo de partida 

diferente inserido. 

 Para que seja possível diferenciar os arquivos criados para cada estudo, foi 

desenvolvido um padrão de identificação. Cada arquivo é nomeado com a seguinte 

sequencia de informações, primeiro a identificação do estudo fornecida pelo usuário, 

seguido pelo nó em que o motor foi inserido e por fim o tipo de dispositivo de partida 

acoplado à rede, todos os dados separados pelo caractere “_”. Para exemplificar, um dos 

arquivos criados a partir do estudo mostrado na figura 5.2 foi 

“Estudo_PFE01P6_5A_S.atp”, indicando que este arquivo é referente ao estudo 

“Estudo_PFE01P6”, com um dispositivo de partida e um motor, acoplados ao nó 5A e o 

“S” indica que o dispositivo de partida é o Soft-Starter. 

 

5.2  Análise com o ATP 

 

Após a criação desses arquivos o usuário tem a opção de realizar a análise a 

partir da execução do programa ATP. Para isso é necessário selecionar a opção “ATP” 

no menu “Executar” e selecionar o arquivo com extensão “.atp” (criando anteriormente) 

que deverá ser analisado. Neste momento o ATP irá iniciar sua execução abrindo uma 

janela do prompt de comando como mostrado na figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Janela de execução do software ATP. 

 

 

O ATP lê o arquivo selecionado e simula o acionamento do motor utilizando o 

dispositivo de partida. Terminada sua execução será gerado um arquivo do tipo “PL4” 

com o mesmo nome do arquivo da rede analisada. Neste arquivo estarão contidos os 

dados referentes às formas de onda, de tensão e corrente, dos nós onde o usuário 

adicionou algum tipo de medidor. A partir dos dados contidos neste arquivo é possível 

visualizar se houve alteração provocada pela partida do motor, em algum nó da rede. 

Para visualizar estas formas de onda é preciso executar o PlotXY, selecionando a opção 

“Análise com PlotXY” no menu “Executar”. Na figura 5.5 é possível observar a forma 

de onda de tensão de um dos nós da rede, em uma simulação que durou 3 segundos. 
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Figura 5.5 – Visualização de uma forma de onda de tensão. 

 

 

5.3  Algoritmo de Detecção de Afundamento 

 

 Uma das principais funcionalidades do software desenvolvido é conseguir 

detectar se houve afundamento de tensão em algum dos nós da rede, devido à partida do 

motor de indução. A partir da visualização da forma de onda de tensão através do 

PlotXY, o usuário pode verificar uma possibilidade de afundamento de tensão em 

algum nó. Para verificar com certeza se houve afundamento e saber quanto tempo durou 

o fenômeno com precisão é preciso executar o algoritmo de detecção de afundamento. 

Para isso é necessário criar, a partir do PlotXY, um arquivo do tipo “ADF”, este contém 

a informação ponto a ponto da onda visualizada e servirá de entrada para o algoritmo. O 

PlotXY só permite salvar até oito formas de onda por arquivo “ADF”, por causa disso o 

algoritmo só permite analisar oito nós por vez. 

 Quando o usuário entra com os parâmetros dos dispositivos de partida ele define 

em que momento o motor irá começar a atuar na rede, sabendo disso é realizada uma 

leitura de um ciclo anterior ao momento em que o motor inicia o processo de partida 

com o objetivo de guardar a tensão de referência, que é o valor de tensão que 

normalmente é entregue ao nó que está sendo analisado. Para definir esse valor, são 

comparados os picos dos semi-ciclos positivo e negativo, guardando o maior valor. 

Com a tensão de referência salva é possível iniciar a busca por algum afundamento de 

tensão. 
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 Esta busca é realizada lendo o arquivo referente aos dados da forma de onda 

ciclo a ciclo, a partir do momento em que o motor parte. Para cada um dos ciclos são 

comparados os valores dos picos de tensão dos semi-ciclos positivos e negativos. Como 

o objetivo é a procura por afundamento o valor definido como valor do ciclo, desta vez 

será o menor deles. Calcula-se o valor rms do da tensão do menor pico e se este valor 

for menor do que 90% do valor rms do pico de referência, é caracterizada uma condição 

de afundamento e um contador da duração do afundamento, em número de ciclos, é 

iniciado. Se não for caracterizada uma condição de afundamento o próximo ciclo é 

testado e assim por diante. Como o arquivo guarda valores de tensão com precisão de 

dez casas decimais, é pouco provável que ciclos diferentes possuam valor de tensão de 

pico iguais (o que seria necessário para caracterizar a continuidade do afundamento por 

mais de um ciclo), a solução foi definir uma faixa limite, onde ciclos com valores de 

pico diferentes, mas que se encontrem dentro desta faixa, sejam considerados ciclos 

com valores de pico idênticos. Desta forma, a partir do momento que é encontrado um 

ciclo que caracteriza um afundamento, qualquer outro ciclo testado posteriormente que 

possuir um valor de tensão rms menor que 102% ou maior que 98% do valor rms de 

tensão do ciclo onde se iniciou o afundamento, é considerado um ciclo com valor de 

pico igual e fará parte do mesmo período de afundamento. 

 Este passo a passo será repetido até que seja encontrado um ciclo com valor rms 

da tensão de pico maior que 90% do valor rms da tensão de referência, o que caracteriza 

o fim do afundamento. Na figura 5.6 é mostrado um exemplo de uma onda de tensão 

com possível caracterização de afundamento de tensão. 
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Figura 5.6 – Forma de onda com possível caracterização de afundamento. 

 

 Após a execução desse algoritmo os dados de cada um dos nós testados serão 

armazenados no banco de dados, para que o usuário possa posteriormente gerar um 

relatório referente àquela análise. Para isso é necessário acessar o menu “Relatório” na 

janela inicial do software. O usuário terá acesso aos identificadores dos estudos contidos 

no banco de dados e deverá informar sobre qual estudo deseja gerar um relatório. Os 

dados mostrados no relatório são: a identificação da rede (Subestação, Alimentador e 

Projeto), a identificação do estudo, a potência do motor inserido, o nó onde foi inserido 

o motor, os trechos presentes na rede, o tipo de cabo presente em cada trecho, para os 

nós que apresentaram afundamento, será mostrada a variação de tensão máxima de 

afundamento e sua duração e por fim, os dados dos dispositivos de partida que foram 

utilizados com o motor neste estudo. 

 

5.4  Banco de Dados 

 

 O banco de dados criado para armazenar os dados do programa é simples, 

formado por três tabelas, suas relações podem ser visualizadas na figura 5.7. 
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Figura 5.7 – Tabelas do banco de dados e suas relações. 

 

A tabela “ESTUDOS” armazena os dados referentes à rede escolhida para um 

estudo e os parâmetros dos dispositivos de partida utilizados neste estudo. Ela tem como 

chave primária o campo “ID”. Isto significa que não poderão existir dois estudos 

diferentes com a mesma identificação, mas é possível realizar dois estudos diferentes 

sobre uma mesma rede com identificações distintas. O campo “MOTOR” da tabela 

“ESTUDOS” referencia o campo “ID” da tabela “MOTORES” que guarda os 

parâmetros dos motores cadastrados. Da mesma forma que na tabela “ESTUDOS” a 

chave primária da tabela “MOTORES” é o campo “ID”, portanto, não poderão existir 

motores distintos com a mesma identificação. 

 A tabela “DADOS_ESTUDOS” é responsável por armazenas dos dados 

que serão mostrados no relatório. Esta possui uma relação com a tabela “ESTUDOS” 

por meio da chave estrangeira “ID”, ou seja, o mesmo identificador que é chave 

primária em “ESTUDOS” é também chave primária de “DADOS_ESTUDOS”, e isso 

faz com que só exista um relatório para cada estudo realizado. 
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5.5  Inversor de Frequência 

 

 Para testar o funcionamento do controle do inversor de frequência, foi utilizado 

um motor de indução cujos parâmetros são apresentados na tabela abaixo: 

 

Parâmetro Valor 

Tensão de linha (RMS) 400 V 

Frequência de entrada 60 Hz 

Nº de par de polos 2 

Resistência do estator 0,2205 � 

Resistência do rotor 0,2147 � 

Indutância do estator 0,991 mH 

Indutância do rotor 0,991 mH 

Indutância de 

Magnetização 

64,19 mH 

Momento de inércia 0,102 kg.m2 

Coeficiente de atrito 0,009541 N.m.s 

Tabela 5.1 – Parâmetros do motor de indução 

 

 Para realizar os testes o fluxo de referência ��= foi considerado constante, com 

valor definido pela equação 5.1 [FITZGERALD, 1975]: 

 

��������������������������������������������������������������  � π�τ∗ι∗∗ = υ = ϖ���������������������������������������������!+#�∃ 
 

 Onde 
�é a frequência da rede, � o número de espiras de cada fase e π�τ a tensão 

eficaz de fase do motor. Para o motor utilizado no experimento, como foi dada a tensão 

de linha, o fluxo de referência foi calculado da seguinte forma: 

 

��=  � ∗)) �(Β∗ι∗∗ = /) = �  )ι1//4�ωΑ 
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A partir dos valores apresentados na tabela 5.1 e do valor do fluxo de referência, 

é possível realizar o cálculo dos parâmetros do controlador de velocidade da equação 

3.31, Τ!Υ∃_ςserá então: 

 

��������������������������������������������Τ!Υ∃_ς  � ∀∀∗ι/Υ % ∀∀∗ι/Ψ)ι�)∀ΥΞ % ∀∀∗ι/Υ % ∀∀∗ι/Ψ����������������������!+#∀∃ 
 

 Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, define-se que para qualquer valor de ��

maior do que zero esta função de transferência é estável, portanto foi escolhido ΨΖ  
)#� e Ψ	  )#)�, encontrando assim o valor de Ψ  � ∴]∴⊥  )#�, finalizando o cálculo de 

Τ!Υ∃_ς: 

 

���������������������������������������Τ!Υ∃_ς  � ∀∀∗ι/Υ % ∀∀ι∗/)ι�)∀ΥΞ % ∀∀∗ι/Υ % ∀∀ι∗/������������������������������!+#(∃ 
 

   Os testes do inversor de frequência foram realizados considerando diferentes 

velocidades de referência para o motor e analisando as formas de onda de velocidade do 

motor, a frequência da tensão gerada pelo controle vetorial, tensão e corrente de entrada 

no motor e o efeito que a partida do motor causou na rede de distribuição. 

 O primeiro teste foi realizado com velocidade de 190 rad/s, as curvas de 

velocidade do motor e a velocidade de referência são mostradas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Velocidade de referência e velocidade medida para 190 rad/s. 
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 A velocidade medida do motor estabiliza depois de aproximadamente 0.6 s na 

velocidade de referência. A tensão de fase e a corrente de alimentação do motor são 

mostradas abaixo: 

 

Tensão Corrente 

  

Figura 5.9 – Forma de onda de tensão e corrente para velocidade de 190 rad/s. 

 

 A figura 5.10 mostra a medição do valor RMS da tensão de fase de entrada do 

motor.  

 

 
Figura 5.10 – Curva da tensão eficaz de entrada do motor a 190 rad/s. 

 

 O motor utilizado nos testes possui tensão de linha de entrada de 400 V RMS. O 

gráfico da figura 5.10 mostra um valor de tensão de fase RMS em torno de 230 V. 

Convertendo esse valor para tensão de linha chega-se a um valor muito próximo ao 

esperado na entrada do motor, como é possível verificar a partir das equações abaixo: 
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π2	ξψΚ  �πτΚ�� = �( 

π2	ξψΚ  ∀() = �(  (41ι(0�π 

  

 As curvas de tensão geradas pelo controle vetorial para cada fase, que foram 

utilizadas como referências para o PWM, são mostradas na figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11 – Curvas de referência de tensão para o PWM. 

 

 A frequência das curvas mostradas na figura 5.11 varia enquanto a velocidade do 

motor não atinge a velocidade de referência, como é possível observar na figura abaixo. 

 

 
Figura 5.12 – Frequência da onda de referência do PWM a 190 rad/s. 

 

 Após o motor atingir a velocidade de referência a frequência da onda de 

referência do PWM estabiliza em 60 Hz, mantendo a velocidade do motor constante. 
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 O efeito que a partida do motor causou à rede foi uma leve redução na tensão 

entregue ao nó no qual o motor está conectado, durante o período de tempo necessário 

para que a velocidade do motor não atingisse a velocidade de referência, como é 

possível perceber na figura abaixo: 

 

 

Figura 5.13 – Efeito da partida do motor em um nó da rede a 190 rad/s. 

 

 A figura 5.13 mostra a tensão medida no nó ao qual o motor foi ligado, a tensão 

sofreu uma leve redução, mas que não chegou aos 10% necessários para caracterizar o 

afundamento de tensão. 

O segundo teste foi realizado com velocidade de 150 rad/s, as curvas de 

velocidade do motor e a velocidade de referência são mostradas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Velocidade de referência e velocidade medida para 150 rad/s. 
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 Mais uma vez observa-se uma boa estabilização na velocidade de referência. 

Desta vez com tempo de estabilização um pouco menor, devido à menor velocidade a 

ser atingida. 

 

Tensão Corrente 

  

Figura 5.15 – Forma de onda de tensão e corrente para velocidade de 150 rad/s. 

 

 Assim como na figura 5.9 nota-se a variação tanto na tensão quanto na corrente, 

durante o período de aceleração do motor, quando é necessário maior corrente para 

vencer a inércia.   

O valor eficaz da tensão de fase de entrada do motor continuou em torno de 230 

V, respeitando os 400 V de linha. 

 

 

Figura 5.16 – Curva da tensão eficaz de entrada do motor a 150 rad/s. 
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 A curva de frequência da tensão de referência do PWM mostrada na figura 5.17, 

estabiliza aproximadamente em 47 Hz. Realizando a comparação com a curva mostrada 

na figura 5.5 o fato se justifica, devido à menor velocidade exigida para o motor.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 5.17 – Frequência da onda de referência do PWM a 150 rad/s. 

 

O efeito causado ao nó onde o motor foi ligado foi muito similar ao mostrado na 

figura 5.13, uma leve redução na tensão durante a partida, porém esta redução, em 

ambas as formas de onda mostradas (figura 5.13 e figura 5.18), não caracterizaram 

afundamento de tensão. 

 

 
Figura 5.18 – Efeito da partida do motor em um dos nós da rede a 150 rad/s. 
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Conclusão 

  

 

A partir dos testes realizados no software desenvolvido, chega-se à conclusão 

que a conversão das redes do TOpReDE para redes no ATP é realizada de forma 

satisfatória. As simulações com os dispositivos de partida e motor de indução acoplados 

à rede, utilizando o software desenvolvido, e testes realizados com estas mesmas redes 

utilizando o ATPDraw, apresentaram os mesmos resultados, validando a conversão. O 

algoritmo de cálculo de afundamento mostrou-se eficiente e o banco de dados 

consistente. 

O inversor de frequência com controle vetorial desenvolvido atuou de forma 

satisfatória para o controle da velocidade do motor. Os resultados apresentados no 

capítulo 5 mostram que o controle vetorial consegue boas respostas para diferentes 

velocidades de referência. O controle possui um rápido transitório com resposta de 

regime permanente dentro da faixa limite de estabilização (2% a 5% da referência). A 

tensão gerada pelo inversor de frequência é muito próxima da esperada para a 

alimentação do motor utilizado no experimento. É possível notar algumas perturbações 

na corrente de entrada do motor, fato que possivelmente se deve à falta de um filtro na 

saída do inversor. 

Os testes realizados com os diferentes tipos de partida apresentaram resultados 

esperados em teoria, como mostrado no capítulo 2. Comparando os resultados obtidos 

com todos os dispositivos de partida sob as mesmas condições (mesma rede de 

distribuição e motor com mesmas características), nota-se que o inversor de frequência 

apresenta melhores resultados. O transitório de partida do motor é mais rápido, e 

necessita de corrente de partida menor do que a requerida quando se utiliza outros 

dispositivos.  

Com isso, é possível concluir que o software desenvolvido é uma ferramenta que 

pode auxiliar na previsão de efeitos causado às redes reais da COSERN, a partir da 

simulação da partida de motores sob condições diferentes. 
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6.1  Trabalhos Futuros 

  

 A fim de tornar mais preciso o resultado de detecção e análise de afundamento 

de tensão causado pela partida dos motores de indução nas redes de distribuição, é 

possível utilizar técnicas de processamento de sinais. Com base em SANTOS, 2008., A 

transformada wavelet é uma ferramenta matemática muito eficaz na análise de sinais de 

tensão e corrente, e por esse motivo, pode substituir o algoritmo de detecção de 

afundamento apresentado nesse trabalho.  

Outro aprimoramento que pode ser feito é a análise dos distúrbios causados pela 

partida de motores, quando outros motores já estiverem em funcionamento na rede, 

desta forma verificar qual a sequência ideal de acionamento dos motores. 
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