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RESUMO 

 Com a grande utilização de máquinas elétricas na indústria do petróleo, principalmente 

nos métodos de elevação, é crescente a necessidade de se extrair informações dessas 

máquinas para a otimização das suas manutenções. O presente trabalho mostra o 

desenvolvimento de um protótipo de um sistema embarcado para realizar o monitoramento 

das variáveis físicas do rotor de um motor de indução do tipo gaiola de esquilo, 

transformando a energia magnética proveniente do campo girante do estator em energia 

elétrica para energizar o circuito do sistema embarcado, fornecendo mais dados para o 

diagnóstico da necessidade de manutenção dessa máquina. Esse sistema é composto por: um 

circuito para adquirir o (s) valor (es) da (s) variável (is) desejada (s) do rotor e enviar para o 

computador; um circuito retificador e armazenador, que além de converter uma tensão 

alternada em contínua também armazenará energia por um determinado tempo após o 

desligamento do motor; e um dispositivo gerador que transforma a energia do campo girante 

em energia elétrica para alimentar os circuitos citados anteriormente. O sistema embarcado é 

fixado no rotor de um motor de indução gaiola de esquilo de 5 CV, o que dificultaria a sua 

alimentação por estar girando. Esse problema foi solucionado com a construção do dispositivo 

gerador, descartando a necessidade de baterias ou anéis coletores e por utilizar o módulo de 

comunicação sem fio NRF24L01, com frequência liberada pela ANATEL de 2.4GHz, na 

transmissão dos dados para o computador. Para a validação do sistema proposto, foi utilizado 

um sensor de temperatura (DS18b20), por ser uma das mais importantes variáveis na 

identificação da necessidade de manutenção. Testes foram realizados obtendo resultados 

satisfatórios comprovando a viabilidade de se utilizar sensores no rotor.  

Palavras-Chaves: comunicação sem fio, supercapacitores, captação de energia, manutenção 

de máquinas elétricas, microcontrolador, temperatura do rotor. 

 



v 

 

ABSTRACT  

 With the wide use of electric machines in the oil industry, particularly in oil lifting 

methods, there is a growing need to extract information from the machines to optimize their 

maintenance. The present work shows the development of an embedded system to perform 

the monitoring of an squirrel cage induction motor rotor physical variables, transforming the 

magnetic energy from the stator rotating field into electrical energy to energize the embedded 

system circuit, providing further data for the machine maintenance diagnosis. The system 

comprises: circuit to acquire desirable rotor variable(s) value(s) and send it to thecomputer; a 

rectifier and power storege circuit that besides converting an alternating current in continuous 

also store energy for a certain amount of time to wait the motor engine shutdown; and 

magnetic generator that harvestenergy from rotating field to power the circuits mentioned 

above. The embedded system is set on the rotor of an 5 HP squirrel cage induction motor, 

making it difficult to power the system because it is rotating, problem solved with the 

construction of the magnetic generator eliminating the need of using batteries or collector 

rings and by using a wireless NRF24L01 module to send data to the computer. For the 

proposed system validation a temperature sensor (DS18b20) was applied, variable known as 

the most important when identifying the need for maintenance. Tests were made getting 

satisfactory results proving the viability of using sensors on the rotor. 

Keywords: wireless communication, supercapacitors, energy harvesting, electrical machines 

maintenance, microcontroller, rotor temperature. 
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1 Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

 

As máquinas elétricas têm um papel de extrema importância na indústria do petróleo e 

gás natural, pois são utilizadas pelos principais métodos de elevação artificial como: Bombeio 

Mecânico, presente em mais de 80% dos poços mundiais segundo Nascimento (2005); BCP 

(Bombeio por Cavidades Progressivas) e BCS (Bombeio Centrífugo Submerso). A eficiência 

na produção do petróleo nesses métodos de elevação depende diretamente dessas máquinas. 

Seu mau uso, falhas no gerenciamento da manutenção e detecção tardia de defeitos podem 

causar meses de reparo e resultar em perdas reais na produção ou gastos excessivos com 

substituições (Al-Ali & Dabbousi, 2013). 

 

Com o monitoramento de variáveis físicas de máquinas elétricas é possível realizar 

uma manutenção com a maximização de rendimento no processo produtivo. Para tal, se exige 

a utilização de aparelhos adequados, capazes de registrar fenômenos diversos, tais como: 

vibrações das máquinas, temperatura, desempenho, aceleração, entre outros. Com base no 

conhecimento e análise dos fenômenos, torna-se possível indicar, com antecedência, eventuais 

defeitos ou falhas nas máquinas e equipamentos (Moreira, 2013). 

 

É relativamente fácil aferir variáveis na parte estacionária do motor (estator), a 

dificuldade aparece quando se deseja observar os fenômenos que ocorrem no rotor. Para isso 

se faz uso de estimações a partir das variáveis do estator ou são utilizados sensores no rotor, o 

que traz grandes desafios devido à rotação (Kovačić; Vražić; Gašparac, 2010; Guo & Ruan, 

2011; Popov & Vukosavic, 2016). 

 

O monitoramento de variáveis físicas do rotor de máquinas elétricas é essencial, tanto 

para detecção de falhas como para a aplicação de um sistema de controle. Em motores de 

indução de alto desempenho, por exemplo, a temperatura do rotor é uma variável presente em 

seu algoritmo de controle, mas devido à complexidade de implementação e custo elevado para 

colocar sensores no rotor, são mais utilizados métodos de estimação de parâmetros obtendo 

valores próximos ao real (Popov & Vukosavic, 2016). 
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Os desafios para colocar sensores no rotor são basicamente dois, energizar o 

transdutor/sensor e transmitir dados. Com a rotação, as opções encontradas para solução 

desses problemas são:  

 

1. Formas de energização sem fio: 

 

 Baterias (Kovačić; Vražić; Gašparac, 2010; Ganchev; Umschaden; Kappeler, 

2011; Fruth et al., 2014; Floriduz et al., 2015); 

 Anéis coletores (não utilizado em trabalhos recentes); 

 RFID (Radio Frequency Identification) (Solar et al., 2014); 

 SAW(Surface Acoustic Wave) (Binder & Fachberger, 2011); 

 Transmissão de energia sem fio (Guo & Ruan, 2011). 

 

2. Transmissão de dados sem fio: 

 

 RF (Rádio Frequência): 

 2.4GHz (Kovačić; Vražić; Gašparac, 2010; Binder & Fachberger, 2011; 

Fruth et al., 2014; Floriduz et al., 2015); 

 433MHz (Zhe & Guobiao, 2008); 

 RFID (Solar et al., 2014); 

 SAW (Surface Acoustic Wave) (Binder & Fachberger, 2011); 

 IrDA (Infrared Data Association) (Ganchev; Umschaden; Kappeler, 2011; 

Hudon et al., 2014); 

 

1.2 Estado da arte 

 

Com a grande necessidade de se coletar dados do rotor de uma máquina rotativa, 

vários trabalhos utilizaram técnicas diversas. Maughan & Reschovsky (2010) analisaram a 

importância de se utilizar a telemetria em rotores para o monitoramento contínuo da 

resistência de isolamento e temperatura nos rotores de grandes motores e geradores, para o 

auxílio na detecção de falhas. Identificaram possíveis falhas que poderiam ser detectadas com 

esse monitoramento, mostrando as consequências dessas falhas.  
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Kovačić; Vražić; Gašparac (2010) desenvolveram um sistema de aferição da 

temperatura do rotor para uma análise térmica em máquinas síncronas. No desenvolvimento 

foram utilizados: módulo de comunicação Bluetooth, microcontrolador PIC18F4680, sensores 

digitais de temperatura DS18B20, circuito carregador de baterias Li-ion, conversor ADC 

(Analogto Digital Converter) de 14 bits e bateria de Li-ion. O sistema de medição foi 

instalado em um gerador síncrono de 400 kVA, a uma rotação de 1000 rpm, utilizando 27 

sensores de temperatura DS18B20 espalhados pelo rotor. O protótipo desenvolvido 

comprovou a sua confiabilidade sendo utilizado de forma intensiva durante quatro meses sem 

nenhuma falha nas comunicações 1-wire e Bluetooth.  Trabalho muito interessante que utiliza 

um sensor de temperatura simples, confiável, de fácil uso e que permite conectar vários 

sensores em um barramento de comunicação. A grande desvantagem desse trabalho é 

utilização de bateria para alimentar o circuito, o que inviabiliza um monitoramento em 

operação, por ter sempre a necessidade da troca da mesma. 

 

Guo & Ruan (2011) idealizaram um sistema de monitoramento da temperatura do 

rotor em geradores, com comunicação e alimentação sem fio. Após analisarem a importância 

do monitoramento da temperatura do rotor e da fonte de energia sem fio para a energização 

desse sistema, foi detalhada a construção de uma fonte de energia sem fio para geradores de 

ímã permanente. Trabalho que se aproxima muito da idéia principal desta tese por energizar o 

circuito sem fio e sem bateria. Para isso ele faz uso de uma técnica de transmissão de energia 

que necessita de dois conjuntos de bobinas, um localizado na parte interna da tampa e outro 

no rotor. O dispositivo gerador proposto nessa tese faz uso de apenas um conjunto de bobinas, 

localizado no rotor utilizando o próprio campo gerado pelo estator para a captação de energia. 

 

Ganchev; Umschaden; Kappeler (2011) desenvolveram uma instrumentação para 

medição de temperatura na superfície e no interior de um rotor. Na implementação foram 

colocados 12 sensores de temperatura, no rotor, espalhados de forma aleatória. Foram 

utilizados: termopares do tipo K, microcontrolador PIC24FJ, circuito IrDA (Infrared Data 

Association) e uma bateria de 9V. Com isso foi possível obter uma figura em 3D que 

representa o comportamento térmico do rotor. Essa instrumentação possui uma precisão de ± 

1.5ºC, imunidade a ruído durante a utilização do inversor, medição ininterrupta com duração 

de 30h e resistência mecânica para uma velocidade de 6000 rpm. Foram feitos experimentos 

em um motor de indução tipo gaiola de esquilo e um motor síncrono de ímã permanente, 

gerando gráficos do comportamento térmico no rotor de cada motor. Trabalho com bons 
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resultados para uma velocidade elevada de rotação sem perdas de dados, mostrado que é 

viável a utilização de rádios nas condições de giro de interferências provindas na parte interna 

do motor. A desvantagem está na utilização de bateria e um sensor de temperatura com pouca 

precisão (±1.5ºC) podendo ser inviável, principalmente, em aplicações de sistemas de 

controle. 

 

Binder & Fachberger (2011) desenvolveram um sistema SAW (Surface Acoustic 

Wave) de medição de temperatura, aplicado em motores de alta velocidade e alta tensão. O 

propósito do sistema é medir a temperatura no interior do rotor em um motor de indução do 

tipo gaiola de esquilo. Um hardware de dimensões 10,0 x 3,1 x 2,0 mm
3
 foi construído para 

caber em uma das ranhuras do rotor. Como o tempo de interação do sensor com antena do 

leitor (transceiver) é de apenas 100µs, a cada giro, foi utilizado uma antena FMCW (Fast 

Frequency Modulated Continuous Wave). O leitor opera na frequência ISM de 2,4GHz, o que 

garante o período de amostragem de 100µs para a aquisição de dados. O sistema foi testado 

em laboratório e em condições reais, em ambos os casos demonstrou estabilidade na 

comunicação, porém nas condições reais houveram perturbações no sinal causadas por 

reflexões e possivelmente interferências eletromagnéticas. Apesar da tecnologia SAW ser 

interessante para uso em condições que não permitem a utilização de fios para energizar o 

sistema, possui limitações com relação a tipo e quantidade de sensores que podem ser 

utilizados e ser propício interferências por fazer leitura da variação de freqüência para a coleta 

dos dados. 

 

Solar et al. (2014) desenvolveram um sistema de monitoramento de temperatura do 

rotor de máquinas elétricas por meio de etiquetas (tags) RFID (Radio Frequency 

Identification) passivas. Cada etiqueta é composta por um CI (Circuito Integrado) RFID UHF 

(Ultra High Frequency) conectado a um microprocessador e um conversor analógico/digital 

pela SPI (Interface Serial Periférica). O receptor é composto por duas antenas PIFA (Planar 

Inverted F Antenna) para diminuição das perdas de dados durante a comunicação. Assim 

como o trabalho anterior, muito interessante para uso em condições que não possibilitam a 

energização do sistema com fios ou bateria, porém possui limitações quanto a quantidade, 

tipos de sensores a serem utilizados e local de aplicação. Cada etiqueta faz uso de um sensor 

específico e as etiquetas só podem ser aplicadas na superfície do rotor. O sistema proposto 

nessa tese possibilita a utilização de tipos de sensores diversos e capacidade se colocá-los nos 
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espaçamentos entre o eixo do rotor e o rotor, o que possibilita uma verificação mais uniforme 

da temperatura em todo o rotor. 

 

Fruth et al. (2014) apresentaram o conceito e funções básicas de um sistema de 

monitoramento multiparamétrico das condições de isolamento das bobinas dos motores e 

geradores utilizando sensoriamento sem fio, sensores utilizam rádios com padrão IEEE 

802.15.4, protocolo ZigBee® de comunicação e preparados para serem alimentados por 

bateria ou fonte de corrente contínua. Trabalho que, por utilizar um protocolo de comunicação 

para redes de sensores sem fio (Zigbee®) pode criar uma rede adquirindo as informações de 

várias máquinas para monitoramento das mesmas. Porém, se trata de um módulo de alto custo 

utilizado para redes com grandes quantidades de nós. O módulo RF proposto nessa tese é, 

aproximadamente, 20 vezes mais barato e pode suportar a mesma quantidade de nós.  

 

Hudon et al. (2014) apresentaram um sistema de monitoramento de temperatura do 

rotor, em hidrogeradores, a partir de um sensor térmico infravermelho instalado no estator. 

Com isso não se faz necessário colocar sensores no rotor, porém possui a desvantagem de não 

poder coletar valores de temperaturas em diversos pontos no rotor. Outra desvantagem é que 

só se tem a informação de uma variável (temperatura). 

 

Floriduz et al. (2015) demonstraram um protótipo de um sistema de medição de 

temperatura para análise do comportamento térmico do rotor em máquinas elétricas. Esse 

sistema é alimentado por baterias, utiliza termopares para a medição de temperatura e 

módulos Xbee© (protocolo ZigBee®) para o envio das informações para o computador. 

 

Hudon et al. (2016) realizaram o monitoramento da temperatura do rotor utilizando 

fibra óptica FBG (Fiber Bragg Gratings). Os testes forma feitos em um hidrogerador de 74,75 

MVA. Foram colocados 70 sensores FBG ao todo, distribuídos em quatro fibras óticas onde 

cada uma possuía 15 sensores em série. As fibras estão localizadas ao longo de todo eixo do 

rotor e conectadas a um acoplador que transfere o sinal ótico do rotor para o estator. Trabalho 

que conseguiu monitorar diversos pontos de temperatura no rotor, porém se limita a uma 

variável devido ao tipo de tecnologia utilizada (FBG). 

 

O trabalho desenvolvido nessa tese tem como principal característica o aproveitamento 

do campo magnético do estator para alimentar um circuito no rotor, possibilitando assim a 
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utilização de sensores e transdutores no mesmo para verificação das variáveis físicas que 

influenciam no comportamento do motor. Característica essa não encontrada em nenhum 

trabalho na mesma linha de pesquisa.   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema embarcado sem fio acoplado ao rotor para monitoramento de 

variáveis físicas do rotor de máquinas elétricas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Projetar e desenvolver um circuito para leitura da temperatura do rotor e transmissão 

sem fio dessas informações. 

 

Testar em ambiente de simulação a utilização de supercapacitores para o 

armazenamento de energia por um determinado tempo. 

 

Projetar e desenvolver um circuito para retificar a tensão alternada, proveniente do 

dispositivo gerador, em tensão contínua que energizará o circuito de aquisição e comunicação 

de dados. 

 

Projetar e desenvolver um dispositivo gerador, responsável por transformar a energia 

magnética do campo girante em energia elétrica, que energizará o circuito do sistema 

embarcado. 

 

Simular os efeitos do campo magnético do motor na transmissão sem fio.  

 

Analisar perdas de pacotes na transmissão sem fio. 

 

Testar o sistema completo para validar, de forma experimental, o sistema proposto. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

A tese está organizada em cinco capítulos. No capítulo II são apresentados os 

conceitos fundamentais para a compreensão do trabalho, onde são definidos os conceitos de 

sistemas embarcados e máquinas elétricas rotativas. No tópico de máquinas elétricas rotativas 

são abordadas também: uma análise matemática da tensão induzida nas bobinas do dispositivo 

gerador e uma aplicação em sistemas de controle. 

 

No capítulo III são apresentados os materiais utilizados para o desenvolvimento do 

sistema embarcado proposto, bem como os métodos empregados para a avaliação do mesmo. 

 

O capítulo IV apresenta os resultados e discussões das avaliações descritas no capítulo 

anterior. 

 

Por fim, o capítulo V aponta as conclusões feitas a partir dos resultados obtidos e 

propõe algumas recomendações para trabalhos futuros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

Aspectos Teóricos 
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2 Aspectos Teóricos 
 

Neste capítulo estão apresentados alguns conceitos essenciais sobre sistema 

embarcado, máquinas elétricas rotativas e algumas definições matemáticas para uma melhor 

compreensão do trabalho. 

 

2.1 Sistema Embarcado (SE) 

 

Um sistema embarcado pode ser caracterizado como a combinação do uso de 

hardware e software em um dispositivo com um objetivo pré-definido. A diferença entre um 

sistema embarcado e um PC (Personal Computer) está na objetividade. Computadores como 

PCs, notebooks e afins são máquinas multiobjetivo, ou seja, foram criadas e dimensionadas 

para atuar num domínio de funções vasto. Já os sistemas embarcados possuem 

dimensionamento de recursos direcionado a um domínio de objetivos bem menores, ou 

mesmo singular (Andrade, 2010). 

 

O sistema embarcado tem o objetivo de controlar processos. Um processo pode ser 

simplesmente acender e apagar uma lâmpada automaticamente, até gerenciamento autônomo 

de um avião. Isso é feito com a utilização dos periféricos, que são escolhidos e dimensionados 

com base no problema. 

 

 

Figura 2.1.Estrutura básica de um SE. 
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Ao projetar um sistema embarcado normalmente existe uma subdivisão clara, que 

corresponde a unidade de processamento, memória, periféricos e fonte de energia. Como visto 

na Figura 2.1. 

 

A unidade de processamento executa as instruções responsáveis por realizar cálculos, 

tomar decisões e tratar eventos. Possui normalmente a arquitetura elementar clássica de um 

processador de computador convencional, como a unidade lógica/aritmética (ULA), unidade 

de controle (UC), registradores, etc (Vahid & Givardis, 2001). 

 

A memória possui essencialmente duas funções em um sistema embarcado: armazenar 

o programa que será executado, em uma memória não volátil do tipo ROM (Read Only 

Memory), que mantém a informação quando o sistema é desenergizado e armazenar variáveis 

do programa, bem como resultados de operações, status de informação e outros dados que 

possam ser gerados durante o funcionamento do programa. Armazenadas em memórias 

voláteis do tipo RAM (Random Access Memory) (Heath, 2003). 

 

Os periféricos são as interfaces da unidade de processamento com o mundo externo, 

trazendo ou enviando informações para ele (Heath, 2003). Um exemplo de um periférico seria 

um conversor analógico/digital conectado a um sensor térmico que converte a temperatura de 

um ambiente em números binários para que a unidade de processamento consiga interpretar e 

processar a informação. 

 

As fontes de energia mais utilizadas nos sistemas embarcado são as fontes de 

alimentação que convertem a tensão alternada em continua e as baterias. Porém é cada vez 

mais comum de se encontrar trabalhos (Roscoe & Judd, 2013; Baghaee et al., 2013; Gutiérrez 

et al., 2014; Sukumaran & Purushothaman, 2015; Deepti & Sharma, 2016; Yuan et al., 2016; 

Ma & Haider, 2016) que aproveitam outras formas de energia para convertê-las em elétrica e 

tornar o SE totalmente independente, gerando sua própria energia e controlando um processo 

de forma totalmente autônoma.  

 

Nesse contexto este trabalho faz uso do campo magnético da máquina rotativa para 

energizar todo o seu sistema embarcado. Para compreender melhor como foi realizada a 

conversão de energia magnética em energia elétrica os temas que versam sobre máquinas 

elétricas rotativas e seu campo magnético serão abordados a seguir. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_l%C3%B3gica_e_aritm%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Registrador_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conversor_A/D
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2.2 Máquinas elétricas rotativas 

 

Uma máquina elétrica rotativa é um dispositivo que tanto pode transformar energia 

mecânica em elétrica quanto energia elétrica em mecânica. Quando é usado para transformar 

mecânica em elétrica é conhecida como gerador. Quando converte energia elétrica em 

mecânica é conhecida como motor. Uma vez que qualquer máquina elétrica pode converter 

energia em qualquer sentido, qualquer máquina pode ser usada como um gerador ou um 

motor. Quase todos os motores e geradores convertem energia de uma forma para outra 

através da ação de um campo magnético (Chapman, 2005). 

 

Para entender melhor como o dispositivo gerador desenvolvido neste trabalho realiza a 

conversão da energia do campo magnético em energia elétrica, o tópico 2.2.1 analisa, 

matematicamente, o comportamento desse campo nas bobinas do mesmo. 

 

O tópico 2.2.2 mostra a importância do sistema embarcado, objeto desse trabalho, 

aplicado em sistemas de controle que utilizam valores de temperatura do rotor. 

 

2.2.1 Análise matemática da tensão induzida nas bobinas do dispositivo gerador 

 

Para uma análise qualitativa sobre quais parâmetros e de que forma influenciam na 

tensão induzida, será desenvolvido um equacionamento matemático baseado nos conceitos 

básicos do eletromagnetismo. 

 

A Figura 2.2.a e Figura 2.2.b ilustram o campo magnético de 4 polos dentro do motor 

num determinado instante de tempo, e como as bobinas do dispositivo gerador interagem com 

este campo magnético. 

 

O campo, ao girar, atravessa as espiras do gerador com velocidade “v” que num 

intervalo de tempo “t” percorre o espaço “s”.  A Figura 2.3.b representa uma vista superior 

da Figura 2.3.a. Os pequenos círculos verdes na Figura 2.3.b são as pontas das setas do fluxo 

magnético na Figura 2.3.a. 
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Figura 2.2. Influência do campo magnético do estator no dispositivo gerador. 

 

 

Figura 2.3.  Comportamento das bobinas do dispositivo gerador passando pelo campo do 

estator. a) vista frontal. b) vista superior. 

 

 

Figura 2.4. Perfil da densidade de fluxo magnético no entreferro ao longo da circunferência 

do estator. 

 

A lei de Faraday diz que em um condutor sujeito a uma variação no tempo de fluxo 

magnético “” surge uma força eletromotriz induzida “eind” cujo valor absoluto para “N” 

condutores é dado pela Equação 2.1. 

 

 ind

d
e N

dt


  (2.1) 
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Considerando que o fluxo magnético é perpendicular a área varrida pelo condutor, 

poderá ser calculado pela Equação 2.2. 

 

 BdA    (2.2) 

 

De acordo com a Figura 2.4 a densidade de fluxo “B” no entreferro pode ser descrita 

aproximadamente por uma senóide, como mostra a Equação 2.3. 

 

 
0

2
( )B s B sen s

r

 
  

 
 (2.3) 

 

Onde “B0” é o valor máximo assumido por “B(s)”, “r” é o raio do gerador e “s” é o 

espaço percorrido ao longo da circunferência. 

 

A área pode ser calculada pela Equação 2.4. 

  

 ( ) .A s l s dA lds    (2.4) 

 

Sendo “l” o comprimento do condutor que corta as linhas de fluxo, ver Figura 2.3.b. 

Substituindo (2.4) e (2.3) em (2.2), determina-se o fluxo magnético pela Equação 2.5. 

 

                           0
0

0

2 2
( ) 1 cos

2

s
B lr

s B l sen s ds s
r r


    

      
    

    (2.5) 

 

Sabendo que, 

 

 .s v t  e 
2

v r


  (2.6) 

 

Nas quais “v” e “” são as velocidades linear e angular do condutor em relação as 

linhas de fluxo magnético. Como o rotor estará girando, “” será em função do 
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escorregamento passando a ser chamado de “sl”. O valor 2 dividindo  se refere ao número 

de pares de polos. A expressão do fluxo será representada pela Equação 2.7. 

                     

     
    

 
                                                                             

 

Substituindo (2.7) em (2.1) e resolvendo a derivada, tem-se a Equação 2.8. 

 

     
        

 
                                                                          

  

A Equação 2.8 calcula a f.e.m. induzida nos condutores de um lado da bobina, a f.e.m. 

induzida na bobina completa é duas vezes este valor, portanto: 

  

                                         (2.9) 

 

A Equação 2.9 revela que o valor máximo da f.e.m. induzida depende diretamente das 

dimensões do gerador definidas por “l” e “r”, do número de espiras “N”, da frequência de 

escorregamento “sl” e da densidade de fluxo magnético “B0” que está associado à corrente 

de alimentação do motor.  

 

2.2.2 Aplicação em sistemas de controle 

 

Das várias técnicas de controle disponíveis na literatura, o controle por orientação de 

campo (FOC) é uma das mais utilizadas. Esta técnica possibilita um desacoplamento entre o 

torque e o fluxo na máquina de corrente alternada, semelhante ao que ocorre na máquina de 

corrente contínua com excitação independente (Azevedo et al., 2002; Bim, 2014). 

 

A orientação segundo o fluxo do rotor consiste em fixar o eixo direto do sistema de 

coordenadas síncronas com o fluxo do rotor. Logo, não se tem a componente em quadratura 

(rq = 0) e o fluxo do rotor é a própria componente de eixo direto, como mostra a Equação 

(2.10): 

 

  rrdrdq  
    

                                                  (2.10) 
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Expressando as equações do modelo matemático da máquina em função dos vetores 

espaciais fluxo de rotor e corrente de estator e fazendo manipulações matemáticas, chega-se 

as Equações (2.12) e (2.13) (Bim, 2014). 

 

          

1r m
r sd

r r

d L
i

dt




 
 

 

           (2.12) 

 

3

4

m

em r sq

r

L
T p i

L


  

    (2.13) 

 

Em que “r” é o fluxo de rotor; “Lm” é a indutância de magnetização; “r” é a 

constante de tempo rotórica, que pode ser calculada por r = Lr/Rr, sendo “Lr” a indutância 

própria de rotor e “Rr” a resistência elétrica do rotor; “isd” e “isq” são, respectivamente, as 

componentes de eixos direto e em quadratura da corrente de estator, “Tem” é o torque 

eletromagnético desenvolvido e “p” é o número de pares de polos. 

 

Observa-se, nas Equações (2.12) e (2.13), que o fluxo do rotor é função apenas de 

“isd”, enquanto que se o fluxo permanecer constante o torque eletromagnético depende apenas 

de “isq”. Isso caracteriza um desacoplamento no controle do fluxo em relação ao controle do 

conjugado. 

 

A equação mecânica é dada por: 

 

m
em l

d
J T T

dt


 

    
 (2.14) 

 

 

Onde “J” é o momento de inércia do rotor, “Tl” é o torque de carga e “m” é a 

velocidade angular mecânica do rotor. 

 

Assim, as Equações (2.12), (2.13) e (2.14) formam o modelo matemático para o motor 

de indução alimentado por um inversor fonte de corrente. 

 

A determinação da posição espacial do fluxo do rotor é essencial para implementação 

do controle por orientação do fluxo do rotor. 

 

Uma forma de determinar essa posição é usando a Equação (2.15). 
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O “sl” é a frequência de escorregamento que pode ser calculada pela Equação (2.16) 

(Bim, 2014). 

                    

    
 

  

   
 

   
                                                                                             

 

Onde,    
  e    

  são os valores de referência para as componentes da corrente de 

estator. 

 

Neste ponto é possível perceber que tanto o fluxo magnético de rotor dado pela 

Equação (2.12) quanto sua posição dada pelas Equações (2.15) e (2.16) depende de “r” que 

por sua vez depende de “Rr”. A resistência do rotor “Rr” é sensível a temperatura. Se a 

temperatura variar muito a estimação do fluxo rotórico e de sua posição será prejudicada. Isso 

poderá afetar o desempenho do controle por orientação segundo o fluxo do rotor. Mas se for 

conhecida a temperatura do rotor será possível estimar sua resistência assim corrigir as 

estimações do fluxo. 

 

2.3 Conclusão 

 

Esse capítulo descreveu conceitos importantes para o entendimento do trabalho 

desenvolvido nesta tese, bem como demonstrou matematicamente ser possível a utilização de 

um dispositivo gerador para converter a energia do campo magnético provinda do estator para 

energizar um circuito elétrico situado no rotor para fins de monitoramento das variáveis 

físicas do mesmo. 
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3 Materiais e Métodos 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais utilizados, as ferramentas computacionais 

para projeto e os métodos para avaliar o comportamento do protótipo do sistema embarcado, 

objeto deste trabalho, representado pelo diagrama de blocos na Figura 3.1, onde cada bloco é 

detalhado em um tópico ou subtópico deste capítulo.  

 

O sistema é composto pelo Dispositivo gerador que fornece energia para o hardware, 

transformando a energia do campo girante em energia elétrica e o hardware que retifica a 

tensão alternada, proveniente do gerador, e envia os valores de temperatura do rotor para o 

computador que pode utilizar-los para monitoramento e/ou controle.  

 

 

Figura 3.1. Diagrama de blocos do sistema embarcado. 

 

3.1 Hardware 

 

O hardware é composto por duas PCI (Placas de Circuito Impresso), responsáveis por 

transformar uma tensão alternada em contínua que energiza a outra que tem o objetivo de 

adquirir informações dos sensores, tratar e enviar esses dados para um computador ou 

qualquer outra plataforma de processamento de dados que possa monitorar e/ou controlar o 

motor a partir dos dados enviados pelo sistema embarcado objeto deste trabalho: CLP 

(Controlador Lógico Programável), DSP (Digital Signal Processor), IHM (Interface Homem 

Máquina), entre outras.  
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O tópico 3.1.1 trata do projeto do circuito de aquisição e comunicação de dados. Por se 

tratar da parte responsável pelo maior consumo de energia do sistema, o mesmo foi 

desenvolvido primeiro e após determinadas as suas características de consumo foi projetado o 

circuito retificador mostrado no tópico 3.1.2 e o dispositivo gerador no tópico 3.1.3, ambos 

responsáveis pelo fornecimento dessa energia.    

 

3.1.1 Projeto do Circuito de Aquisição e Comunicação de Dados 

 

O circuito de aquisição e comunicação de dados possui a estrutura definida no 

diagrama de blocos apresentado na Figura 3.2, em que o microcontrolador é responsável por 

realizar as leituras dos sensores, tratar essas informações lidas e enviá-las para um módulo de 

RF (Rádio Frequência).  

 

 

Figura 3.2. Diagrama de blocos do circuito de aquisição e comunicação de dados. 

 

3.1.1.1 Módulo de RF 

 

Em trabalhos que utilizaram RF, a frequência mais indicada para a aplicação que se 

deseja é a UHF (Zhe & Guobiao, 2008; Kovačić; Vražić; Gašparac, 2010; Guo & Ruan, 2011; 

Binder & Fachberger, 2011; Solar et al., 2014; Ftuth et al., 2014; Floriduz et al., 2015). 

Alguns rádios que utilizam essa frequência foram pesquisados, onde outros critérios também 

foram levados em consideração, como: tamanho reduzido, baixo consumo de energia, baixo 

custo e possibilidade de enviar e receber informações (transceiver). 

 

Dos módulos de RF pesquisados, o que mais se aproximou das características citadas 

foi o NRF24L01 do fabricante Nordic Semicondutor®, mostrado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Módulo NRF24L01 (Módulo RF, 2016). 

 

O NRF24L01 é um ULP (Ultra Low Power) transceiver que possui um taxa de 

transferencia de dados de 2 Mbps e opera na faixa de frequência ISM (Industrial Scientificand 

Medical) de 2.4GHz. Seu pico de consumo na transmissão ou recepção de dados é de 14mA e 

dimensões de 22,8x10,62mm. (Nordic Semiconductor, 2016). 

 

3.1.1.2 Microcontrolador 

 

As principais características e justificativas para a escolha do microcontrolador deste 

projeto estão listadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Características e justificativas para a escolha do µC. 

Item Características Justificativas 

1.  Tamanho reduzido; 

Como o sistema embarcado foi 

desenvolvido para um motor comercial, 

todo o projeto foi dimensionado para um 

espaço muito limitado. O encapsulamento 

SMD (Surface Mount Device) será o tipo 

SSOP (Shrink Small Outline Package). 

 

2.  
Compatível com o protocolo de 

comunicação SPI; 

O módulo de RF escolhido utiliza o 

protocolo SPI para troca de informações 

com o microcontrolador.  

 

3.  Entradas analógicas e digitais; 

Os sensores e/ou transdutores que poderão 

ser utilizados com o sistema embarcado são 

analógicos e/ou digitais. 

 

4.  Baixo consumo de energia; 

Por mais que o sistema tenha uma 

alimentação própria, independente de 

baterias, é importante possuir baixo 

consumo de energia, pois quanto menor 

maior será o tempo que ele permanecerá 

energizado após o desligamento do sistema  
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5.  Alimentação com 3V; 

Quanto menor a tensão de alimentação dos 

componentes do circuito, menor será a 

quantidade de espiras necessárias no 

gerador. Portanto, todos os componentes 

presentes no circuito foram projetados para 

trabalhar com valores baixos de tensão. 

 

6.  Baixo custo; 

O custo de desenvolvimento de sistemas 

embarcados para a aplicação em questão é 

uma das maiores reclamações nos trabalhos 

que tratam deste assunto. 

 

Dentre os vários microcontroladores que atendem as caracteríticas apresentadas, foi 

escolhido o PIC18f14K50 do fabricante Microchip Technology Inc.®, mostrado na Figura 

3.4. 

 

 

Figura 3.4. Microcontrolador PIC18F14K50 tipo SSOP. (PIC18F14K50, 2016). Obs.: 

Medições feitas com um paquímetro. 

 

 O consumo de corrente do microcontrolador depende de diversos fatores, onde o 

principal deles é a frequência de processamento. O oscilador utilizado será o crystal de 

12MHz que com um multiplicador interno do PIC passa para uma frequência de 48MHz. A 

essa frequência e com a alimentação de 3,3V seu consumo máximo estimado é de 12mA 

(Microchip Technology Inc., 2016). 

 

3.1.1.3 Transdutor 

 

Vários tipos de sensores e/ou transdutores podem se conectar ao sistema embarcado 

proposto, já que o microcontrolado utilizado permite entradas analógicas, digitais e suporta 

protocolos de comunicação diversos (SPI, I2C, UART, 1-WIRE, entre outros). 
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Para os resultados mostrados neste trabalho foi escolhido o transdutor de temperatura 

DS18b20, do fabricante Maxim®, apresentado na Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5. Vista frontal e inferor do transdutor DS18b20 (Maxim Integrated Products, 2016). 

 

 As principais características do DS18b20 são: 

 

1. Utiliza o protocolo de comunicação 1-Wire; 

2. Permite ser energizado com 3,3V; 

3. Corrente máxima de 4mA; 

4. Dimensões que se adéquam ao objetivo deste trabalho; 

5. Lê temperaturas de -55ºC à +125ºC; 

6. Precisão de ± 0.5ºC para valores entre -10ºC à +85ºC 

7. Resolução de 12 Bits; 

8. Pode ser conectado ao microcontrolador com apenas dois fios; 

9. Cada dispositivo possui um número de série único de 64 Bits (Maxim Integrated 

Products, 2016). 

 

 

Figura 3.6. Ligações elétricas entre microcontrolador e vários DS18b20 em barramento. a) 

Utilizando apenas dois fios. b) Utilizando uma fonte externa (Maxim Integrated Products, 

2016). 
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 Transdutor digital já calibrado de fábrica que, por utilizar o protocolo 1-Wire de 

comunicação, possibilita colocar vários sensores em um mesmo barramento, ocupando assim 

um só pino do microcontrolador para monitorar vários pontos de temperatura, como pode ser 

observado às opções de ligações elétricas dos sensores com o microcontrolador na Figura 3.6 

(Maxim Integrated Products, 2016). 

 

3.1.1.4 Esquemático do Circuito Eletrônico 

 

Após a escolha dos componentes foi desenhado o esquema eletrônico do circuito de 

aquisição da temperatura do rotor e envio destes valores para o computador, mostrado na 

Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7. Esquemático do circuito eletrônico da PCI de aquisição e comunicação de dados. 

 

Além dos componentes citados e dos resistores e capacitores utilizados para o correto 

funcionamento dos mesmos, foi adicionado um LED (Light EmittingDiode) no pino do 

microcontrolador para ajudar a identificar falhas.  

 

Para a utilização do LED é colocado um resistor de 330 Ohms em série para limitar a 

corrente fornecida pelo microcontrolador (PIC18F14K50). Como o LED necessita de uma 

tensão de 2V, aproximadamente 1V é dissipado no resistor de 330 Ohms. Utilizando a 

primeira Lei de Ohm, verifica-se uma corrente de 3mA para o LED. 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                   Capítulo III: Materiais e Métodos 

 

Jefferson Doolan Fernandes, Junho/2017   25 

 

A partir das informações citadas no presente tópico e nos anteriores, tem-se um 

consumo máximo previsto de aproximadamente 33mA, mostrado na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2. Corrente  máxima prevista para a PCI de aquisição e comunicação de dados. 

Componente Corrente Máxima 

NRF24L01 14 mA 

PIC18F14K50 12 mA 

DS18b20 4mA 

LED 3mA 

TOTAL 33 mA 

 

Com o valor máximo estimado do consumo de corrente do circuito de aquisição e 

comunicação de dados, deu-se início a escolha e projeto do circuito retificador. 

 

3.1.2 Projeto do Circuito Retificador de Onda Completa com Filtro Capacitivo 

 

Para retificar a tensão alternada proveniente do gerador, que irá energizar o circuito de 

aquisição e comunicação de dados, existem duas opções de circuitos retificadores possíveis. A 

primeira é o circuito retificador de meia onda com filtro capacitivo, a outra é o circuito 

retificador de onda completa com filtro capacitivo.  

 

 Os cálculos para o projeto de circuitos retificadores com filtro capacitivos, tanto para 

os de meia onda quanto para onda completa, estão representados nas Equações (3.1), (3.2) e 

(3.3). 

 

       
    

    
       (3.1) 

                (3.2) 

            
  

 
      (3.3) 

 

O circuito retificador de meia onda com filtro capacitivo, apesar de possuir apenas um 

diodo, possui metade do valor da frequência do circuito retificador de onda completa que, de 

acordo com a Equação (3.1), necessitando de um capacitor com o dobro do valor para manter 

a mesma tensão de Vdc.  
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Como os diodos utilizados possuem um formato smd, ocupam um espaço reduzido, 

não interferindo significativamente no tamanho do circuito. Já projetos com capacitores de 

valores elevados, tanto ocupam mais espaço quanto limitam a opção de se colocar valores 

ainda maiores para, além de filtrar, armazenar energia.  

 

Com isso foi escolhido o circuito retificador de onda completa com filtro capacitivo 

para este projeto, como mostrado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Circuito retificador de onda completa. 

 

Para o cálculo do filtro capacitivo foi utilizada a Equação 3.1. Nesse cálculo duas 

considerações devem ser feitas: 

 

1. A corrente máxima do circuito é de 33mA, como visto no tópico 3.1.1.4. Desta forma 

foi projetado um retificador para uma corrente máxima igual a 50mA, deixando uma 

margem para evitar sobrecarga; 

 

2. A frequência sentida pelo gerador “ ” igual a frequência de escorregamento “ωsl” 

(4,16% da nominal), pois todo o sistema estará girando junto com o rotor, ou seja, para 

a frequência nominal igual a 60Hz a de escorregamento passa a ser de 2,5Hz. 

 

Com isso, substituindo esses valores na Equação 3.1, temos:  
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Porém, outra característica importante do circuito retificador é que o mesmo se 

mantenha energizado por um tempo, após o desligamento do motor, para o contínuo envio de 

dados até que pare de girar. Para tal foram utilizados supercapacitores, que possuem elevados 

valores de capacitância e dimensões inferiores aos capacitores, para as funções de filtro 

capacitivo e armazenamento de energia.  

 

Como foram colocados e o comportamento dos supercapacitores, no circuito 

retificador, será tratado no capítulo IV.  

 

3.2 Dispositivo gerador 

 

O motor utilizado pra instalar o protótipo é um motor de indução trifásico do tipo 

gaiola de esquilo, visto na Figura 3.9 com os parâmetros nominais listados na Tabela 3.3. A 

partir das características desse motor foi dimensionado o dispositivo gerador do protótipo. 

 

 

Figura 3.9. Motor de indução gaiola de esquilo 5CV. 

 

Tabela 3.3. Parâmetros do motor. 

Parâmetro Nominal Valor 

Potência 5.0 CV 

Tensão (∆-Y) 220V/380V 

Corrente 14.1A – 8.19A 

Velocidade 1725rpm 

Frequência  60Hz 

 

As dimensões do gerador foram baseadas no diâmetro do rotor e no espaçamento entre 

o rotor e o rolamento do eixo, que delimitará o espaço para a instalação do protótipo.  
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O rotor possui um diâmetro de 99,0mm (Figura 3.10.b), com isso o núcleo do gerador 

foi definido para ter um tamanho menor que o rotor para evitar a colisões com o estator, então 

ficou determinado um diâmetro de 96,0mm para o diâmetro do núcleo do gerador. 

 

Foi utilizado núcleo laminado para minimizar as perdas por corrente de Foucault 

(Glover; Sarma; Overbye, 2008). A Figura 3.10.a mostra a vista frontal de uma das lâminas, 

onde nos furos em azul foram colocados rebites para união das lâminas e em vermelho, furos 

que servirão para fixar o protótipo no rotor, mais especificamente nas extensões das barras de 

alumínio mostradas, também em vermelho, na Figura 3.10.b. 

 

 

Figura 3.10. a) Vista frontal da lâmina do núcleo do gerador. b) Vista frontal do rotor. 

  

Definidas as dimensões citadas, o desenho da lâmina foi feito em ambiente 

computacional e exportada para o software CamBam® Plus 0.8.9 (versão demo) utilizado 

para: definir as brocas e fresas, bem como os percursos que elas farão para realizar os cortes 

nas chapas; e exportar essas informações para a linguagem CNC (Comando Numérico 

Computacional) utilizada pelo centro de usinagem ROMI® D600. Sequência ilustrada na 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Sequência para fabricação das lâminas do núcleo do dispositivo gerador. 
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As lâminas foram feitas com chapas de aço galvanizado número 22 (Figura 3.12.a), 

material escolhido por se tratar de um ferromagnético de fácil acesso. A chapa possui 0,80mm 

de espessura. Foram feitas 12 lâminas para que a espessura do núcleo não ultrapassasse 

10,0mm, para não comprometer o limite de espaço delimitado pela distância entre o rotor e o 

rolamento que é de 30,0mm, pois restarão 20,0mm para as bobinas, 10,0mm para cada lado 

do núcleo. 

 

 

Figura 3.12. Processo de fabricação das lâminas do núcleo do dispositivo gerador. a) chapa de 

aço galvanizado 22. b) ROMI® D600. c) Lâminas do núcleo prontas. 

 

  

Figura 3.13. a) Secagem do verniz aplicado nas lâminas. b) Núcleo montado. 

 

Com as lâminas prontas foi aplicado um verniz para isolar eletricamente uma lâmina 

da outra (Figura 3.13.a) e em seguida foi feita a união das lâminas (Figura 3.13.b). Foram 

necessários pequenos ajustes utilizando uma lima para o acabamento do núcleo após a união 

das lâminas. 

 

A limitação de espaço para o gerador resultou em um limite da área destinada para a 

acomodação dos enrolamentos, destacado em vermelho na Figura 3.13.b, em consequência 

disso o máximo de enrolamentos para cada bobina foi de 180 espiras utilizando um fio 

esmaltado de 30 AWG, como visto na Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Enrolamentos do dispositivo gerador. 

  

3.3 Prototipagem das PCIs 

 

Com o dispositivo gerador construído e os circuitos projetados foram feitas as PCIs do 

circuito retificador e do circuito de aquisição e comunicação de dados. Para isso foi necessário 

definir o espaço que teria disponível para o encaixe das placas.  

 

A opção de colocar cada circuito em uma PCI (PCI-1 e PCI-2) se deu por dois 

motivos: 1- com uma PCI, o corte no centro da placa teria 62,5mm de diâmetro, como mostra 

a Figura 3.15.b, devido à existência do rolamento de fixação do eixo do rotor; 2- separando o 

circuito retificador, se houver a necessidade da troca do circuito de aquisição e comunicação 

para outro com mais sensores ou que tenha algumas modificações, somente é necessário a 

troca de parte do circuito, uma PCI. 

 

 

Figura 3.15. Dimensões das PCIs. a) Opção de duas placas. b) Opção de uma placa. 
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As duas placas ficarão alojadas no espaço interno do gerador (68,0mm de largura), 

visto na Figura 3.14. O eixo do motor, que possui 34,0mm de diâmetro, passará no centro do 

gerador. A partir destas informações foram feitos os desenhos das placas mostrado na Figura 

3.15.a.  

 

Definidas as dimensões das PCIs, foi iniciado o processo de prototipagem das 

mesmas. A descrição desse processo encontrasse no Apêndice F. 

 

3.4 Protótipo do sistema embarcado 

 

Com todas as partes do protótipo montadas e testadas individualmente (testes 

mostrados no capítulo 4), foi feita a união das PCIs e do dispositivo gerador resultando no 

sistema embarcado mostrado na Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16. Protótipo do Sistema Embarcado. 

 

3.4.1 Blindagem Eletromagnética 

 

Para evitar a interferência eletromagnética no circuito eletrônico localizado na parte 

interna do gerador, foram adicionadas placas do mesmo material das lâminas do núcleo do 

gerador (aço galvanizado) cobrindo apenas as partes das PCIs onde estão localizadas as trilhas 

e alguns componentes SMD. Como mostra a Figura 3.17. 
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Figura 3.17. Blindagem Eletromagnética. 

 

3.5 Métodos de Avaliação do Protótipo Desenvolvido 

 

Com o sistema embarcado pronto, foram definidos alguns métodos para a avaliação do 

mesmo. São eles: 

 

1. Avaliação do dispositivo gerador 

 Avaliação da máxima transferência de potência; 

 Avaliação da blindagem eletromagnética; 

 

2. Avaliação do circuito retificador 

 Avaliação do comportamento dos supercapacitores; 

 Avaliação do comportamento do retificador alimentado com tensão e 

frequência fornecidas pelo dispositivo gerador; 

 Avaliação do comportamento do retificador durante a partida do motor; 

 

3. Avaliação da comunicação sem fio 

 Avaliação de pacotes perdidos; 

 Sem rotor; 

 Com rotor girando utilizando baterias; 

 Com rotor acoplado a carga. 

 

As avaliações acima citadas e os seus resultados farão a composição do capítulo de 

resultados e discussão da presente tese. 
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3.6 Conclusão 

 

Este capítulo apresentou os materiais escolhidos e suas características para o 

desenvolvimento do sistema embarcado proposto. Após a aquisição dos materiais, placas de 

circuito impresso e o dispositivo gerador foram projetados respeitando as dimensões do motor 

utilizado. Com a montagem do protótipo finalizada foram definidos os métodos de avaliação 

do mesmo para análise de suas funcionalidades. Os resultados serão mostrados e discutidos no 

próximo capítulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO IV: 

Resultados e Discussões 
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4 Resultados e Discussões 

 

Os testes realizados em laboratório utilizaram a estrutura mostrada na Figura 4.1, em 

que A é a tela do computador que disponibiliza os gráficos com os valores de temperatura 

recebidos pelo circuito B (conectado a porta USB do computador), enviados pelo sistema 

embarcado localizado no interior no motor de indução na cor azul em C, por sua vez 

energizado pelo variac trifásico D. 

 

 

Figura 4.1. Bancada de Testes. 

 

Em C tem-se ainda uma máquina de indução na cor cinza, com os parâmetros 

nominais mostrados na Tabela 4.1, utilizado como um gerador trifásico que alimenta um 

conjunto de lâmpadas com 180W de potência, em F, servindo como carga para o motor 

durante testes laboratoriais. Na Figura 4.2 a foto aproximada do conjunto motor/gerador. 

 

 

Figura 4.2. Motor/Gerador. 
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Tabela 4.1. Parâmetros do gerador. 

Parâmetro Nominal Valor 

Potência 0.37 CV 

Tensão (∆-Y) 220V/380V 

Corrente 2.5A – 1.5A 

Velocidade 1730rpm 

Frequência  60Hz 

 

A ligação do motor foi feita em delta para atingir maiores valores de corrente nos 

enrolamentos do estator, com isso maiores valores de campo e maiores níveis de tensão no 

dispositivo gerador. Já a ligação da carga com o gerador foi feita em estrela para que fosse 

possível atingir o valor de tensão máxima na carga (220V) sem o mesmo estar na sua 

frequência nominal, pois o motor não atinge a sua tensão nominal como mostrado nos testes 

dos tópicos a seguir. 

 

4.1 Avaliação do dispositivo gerador 

 

4.1.1 Teste de máxima transferência de potência 

 

Para verificar a máxima potência fornecida pelo dispositivo gerador foi realizado um 

teste de máxima transferência de potência. O teorema da máxima transferência de potência 

postula que para conhecer a potência máxima fornecida por um circuito deve-se colocar uma 

carga com valor de resistência igual à resistência equivalente desse circuito (Robbins; Miller, 

2010).  

 

Utilizando um multímetro foi medida a resistência das bobinas do gerador 

(desconectado do circuito) obtendo um valor de, aproximadamente, 35Ω. Com isso foi 

colocado uma carga resistiva de mesmo valor nos terminais do gerador e verificou-se, com 

um osciloscópio, a forma de onda da tensão nessa carga. 

 

Para alimentar o dispositivo gerador os seguintes procedimentos foram realizados: 

 

1. Utilizando a ponteira de corrente do osciloscópio de 100mV/A, para monitorar o valor da 

corrente do estator, foi aplicada uma tensão nas bobinas do estator para obter uma corrente 
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próxima ao valor nominal (14A), considerando o pior caso. Como mostra a Figura 4.3 

(forma de onda em azul claro), ao atingir 12A não elevou-se mais o valor de tensão no 

variac obtendo 14.5Vac para esse valor de corrente no estator. Tensão muito abaixo da 

nominal devido à ausência do rotor. 

 

2. Foi verificada a tensão nos terminais das bobinas do gerador em circuito aberto, obtendo-

se os valores mostrados na Figura 4.3. 

 

3. Foi colocada uma carga de 35Ω para atingir a potência máxima do gerador, obtendo-se os 

valores e forma de onda (em azul escuro) da Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.3. Tensão no gerador em circuito aberto. 

 

 

Figura 4.4. Teste da máxima transferência de potência. 
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Com uma tensão de pico de 6V tem-se uma tensão eficaz de 4,24V. Com essa tensão 

aplicada a uma carga resistiva de 35Ω verifica-se uma potência máxima de, 

aproximadamente, 500mW fornecida pelo dispositivo gerador. 

 

4.2 Simulação para análise do campo magnético 

 

Utilizando o COMSOL Multiphysics®1 foi possível observar o comportamento do 

campo magnético do estator no dispositivo gerador, através de uma simulação que encontra-se 

na figura 4.5. Pôde-se constatar que o próprio núcleo do dispositivo gerador serve como 

blindagem eletromagnética para o circuito que fica localizado no interior do núcleo (parte 

branca no centro da Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5. Simulação do comportamento do campo magnético. 

 

 

Figura 4.6. Simulação da densidade de corrente induzida nas bobinas do dispositivo gerador. 

a) dispositivo gerador parado. b) dispositivo gerador rotacionando. 

                                                 
1
plataforma de software multipropósito com base em métodos numéricos avançados para modelar e simular 

problemas baseados em física. 
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Também no COMSOL Multiphysics® foi possível observar a densidade de corrente 

induzida nas bobinas do gerador em A/m
2
. A Figura 4.6.a mostra o comportamento das 

densidades de corrente com o dispositivo gerador parado e a Figura 4.6.b com ele em rotação.  

 

Com essas simulações é possível perceber que mesmo a uma freqüência de 4,16% 

(escorregamento) da nominal, para o caso do rotor em rotação, tem-se tensão induzida nas 

bobinas do dispositivo gerador, pois há densidade de corrente nas extremidades das bobinas 

do dispositivo gerador na Figura 4.6.b.   

 

4.3 Alterações e simulações para validação do circuito retificador 

utilizando supercapacitores 

 

Foram colocados supercapacitores (C2 e C3 na Figura 4.7) com elevados valores de 

capacitância, para o filtro capacitivo e armazenamento de energia. 

 

 

Figura 4.7. Projeto do circuito retificador de onda completa com filtro capacitivo. 

 

 As nomenclaturas dos componentes apresentadas no circuito da Figura 4.7 possuem as 

seguintes descrições: 

 

 VG – Tensão alternada provinda do dispositivo gerador (6Vp e 2,5Hz); 

 D1, D2, D3 e D4 – Diodos de germânio, 1N60, com queda de 0,3V; 

 C1 – Capacitor de 10uF de tântalo, pré-definido pelo fabricante do regulador utilizado; 

 U1 – Regulador de tensão Lm1117-3v3; 

 C2 e C3 – Supercapacitores; 

 Vo– Tensão retificada em 3,3Vcc; 
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O circuito mostrado na Figura 4.7 apresenta algumas diferenças para um projeto 

convencional de circuito retificador de onda completa, visto que foram necessárias 

modificações para melhor se adaptar aos componentes disponíveis e particularidades do 

projeto. As alterações e suas justificativas estão na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Alterações feitas no circuito retificador projetado e suas justificativas. 

Item Alteração Justificativas 

1.  
Posicionamento do regulador 

Lm1117-3v3; 

Os capacitores do filtro utilizados possuem 

um limite de tensão de 5V e a tensão de 

pico após o diodo poderá atingir valores 

superiores a este. Posicionando os mesmos 

após o regulador, a tensão de pico fica 

limitada a 3,3V. Outro motivo é proteger os 

diodos para quando os supercapacitores 

estiverem carregando já que durante o 

carregamento possuem baixa impedância 

por um determinado tempo e o regulador 

utilizado possui proteção contra 

sobrecorrente, protegendo assim não só o 

regulador, mas os diodos também. 

 

2.  Inclusão do capacitor C1; 

Capacitor pré-definido pelo fabricante do 

regulador Lm1117-3v3 para filtrar ruídos 

de frequências elevadas na entrada do 

regulador. 

 

3.  
Dois capacitores de Filtro (C2 e 

C3) em paralelo. 

Para atingir um elevado valor de 

capacitância, o suficiente para filtro e 

armazenamento de energia, foram 

colocados dois supercapacitores de 0,22F e 

5V, em paralelo (0,44F). Dos 

supercapacitores disponíveis foram 

escolhidos os que possuíam dimensões 

viáveis para o projeto.   

 

4.3.1 Avaliação do comportamento dos supercapacitores 

 

O grande problema em colocar capacitores com valores muito acima dos projetados 

nos filtros de reguladores é a possibilidade de danificar os diodos, pois de acordo com a 

equação da impedância do capacitor mostrada na Equação 4.1, quanto maior o valor da 

capacitância menor a impedância. Sendo assim, a impedância pode diminuir ao ponto da 

corrente ter um valor muito acima do suportado pelos diodos no circuito em questão. 
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         (4.1) 

 

Para avaliar o funcionamento do circuito retificador e se seus componentes estão 

protegidos contra sobrecarga de corrente, devido aos altos valores dos supercapacitores, uma 

simulação em ambiente computacional foi realizada analisando as correntes nos diodos e na 

carga no instante inicial da energização do circuito, pois a partir do instante em que os 

capacitores estiverem carregados, a frequência sentida por eles é nula e a impedância 

capacitiva passa a ser máxima (verificar a equação 4.1).  

 

 

Figura 4.8. Simulação do circuito retificador com os Supercapacitores. a) Comportamento da 

corrente na carga de 60 Ohms. b) Comportamento da corrente nos diodos. c) Posicionamento 

das ponteiras de leitura de corrente (P1 e P2)  na simulação no circuito. 

   

A Figura 4.8.c. mostra o esquemático do circuito simulado com uma carga de 60 

Ohms, que dará a corrente máxima de 50mA definida no projeto. Na mesma figura, tem-se P1 

e P2 indicando o posicionamento das ponteiras de medição de corrente verificadas nas Figuras 

4.8.b e 4.8.a respectivamente. 
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Com a simulação foi possível verificar que os supercapacitores utilizados demoram 

quatro segundos para atingirem a carga total, com isso o sistema embarcado só se inicia após 

esse período. Fato que não afeta o monitoramento da variação de temperatura por se tratar de 

um tempo curto para a dinâmica dessa grandeza.  

 

Também pode-se verificar que o regulador, por possuir um limitador de corrente 

interno para valores acima de 800mA, além de garantir a sua proteção também evita a 

danificação dos diodos por onde passa a mesma corrente. A Figura 4.8.b mostra o regulador 

desligando várias vezes durante a carga dos supercapacitores. 

 

4.3.2 Avaliação do comportamento do retificador durante a partida do motor 

 

Para avaliar o comportamento das correntes nos diodos e na carga do circuito 

retificador no instante da partida do motor, onde as correntes podem atingir valores até dez 

vezes maiores que o seu funcionamento normal resultando em valores de tensão no 

dispositivo gerador igualmente elevados, foi colocado um valor de tensão em VG, na 

simulação (Figura 4.8.c), de 60Vp. Obtendo os valores de corrente mostrados na Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Simulação para análise das correntes na partida do motor. a) corrente na carga. b) 

corrente nos diodos. 

 

Pode-se observar que durante a carga do capacitor (Figura 4.9.a) as correntes nos 

diodos atingem valores muito elevados podendo danificar os mesmos. 
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Como solução para o problema foi necessário acrescentar ao circuito um diodo 

supressor de surto de tensão, o P6KE15A, identificado na Figura 4.10 como D5. As 

especificações do mesmo podem ser encontradas no anexo A. 

 

 

Figura 4.10. Circuito retificador com supressor de surto de tensão (D5). 

 

Após os testes simulados o sistema embarcado foi colocado dentro do motor (sem 

rotor) e energizado seguindo o procedimento 1 previamente citado no tópico 4.1.1. Então foi 

verificada a forma de onda da tensão no circuito de aquisição e comunicação de dados, 

observado na Figura 4.11, atingindo o valor de tensão necessário (3,3V) para energizar o 

circuito e realizar a aquisição e transmissão de dados.  

 

 

Figura 4.11. Tensão no circuito de aquisição e comunicação de dados. 

  

4.4 Avaliação da comunicação sem fio 

 

Para avaliar a comunicação sem fio foram realizados os procedimentos a seguir: 

 

1. Comunicação sem fio sem rotor: 
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 Análise de comunicação com 1000 amostras com intervalos de 1 

segundo de envio. Energizado por uma fonte externa e fora do motor; 

 Análise de comunicação com 1000 amostras com intervalos de 1 

segundo de envio. Energizado pelo campo do estator. 

2. Comunicação sem fio com rotor girando utilizando bateria: 

 Análise de comunicação com 793 amostras com intervalos de 2 seg de 

envio. 

3. Comunicação sem fio com rotor acoplado a carga: 

 Análise de comunicação aplicando carga no eixo do motor em situações 

diferentes de corrente no estator (8A, 10A, 12A e 14A). 

 

4.4.1 Algoritmo da comunicação sem fio 

 

Para todos os testes de comunicação os códigos utilizados nos microcontroladores do 

circuito de aquisição e transmissão de dados (emissor) e do receptor seguiram os algoritmos 

mostrados nos fluxogramas da Figura 4.12.a e Figura 4.12.b respectivamente. Para o teste da 

comunicação sem fio com rotor girando utilizando bateria foi alterado o tempo entre envios 

de dados de 1 segundo para 2 segundos no código do emissor. 

 

 

Figura 4.12. Fluxogramas dos algorítimos para os códigos dos microcontroladores do emissor 

e receptor. a) Fluxograma para emissor. b) Fluxograma para receptor. 
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Os códigos detalhados, dos dois microcontroladores, encontram-se nos apêndices C e 

D deste trabalho.  

 

4.4.2 Comunicação sem fio sem rotor 

 

Com o sistema em funcionamento, duas análises de comunicação foram realizadas 

para comparar as perdas de pacotes em situações diferentes e avaliar se houve uma influência 

significativa do campo magnético e da armadura do motor nessas perdas. Para os dois casos o 

sistema embarcado realiza a leitura do valor da temperatura, com o transdutor em contato com 

o núcleo do gerador, e envia para o PC com uma taxa de amostragem de 1 segundo.  

 

No primeiro teste o sistema embarcado encontrava-se fora do motor e energizado por 

uma fonte DC. Para verificar a resposta à variação de temperatura, foram realizadas duas 

perturbações, aproximando um ferro de solda aquecido ao sensor de temperatura, como 

mostra a figura 4.13.a. 

 

No segundo teste o sistema embarcado foi colocado dentro do motor (sem rotor) 

energizado pelo campo girante do estator. Foram colocadas as tampas traseira e frontal para 

análise de interferências. A Figura 4.13.b mostra os valores de temperatura lidos durante 1000 

segundos. 

 

Em ambos os testes realizados não ocorreram perdas de pacotes. 

 

 

Figura 4.13. Teste de comunicação sem fio. a) sistema embarcado fora do motor. b) sistema 

embarcado dentro do motor. 
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4.4.3 Comunicação sem fio com rotor utilizando bateria 

 

Para verificar se a comunicação sofreria interferência com o rádio em rotação, foi 

realizado um teste com o protótipo acoplado ao rotor, como mostra a Figura 4.14, e 

energizando o mesmo com uma bateria de 12V e 38mAh. Essa bateria foi escolhida por 

possuir dimensões que se adequam ao espaço disponível. 

 

 

Figura 4.14. Protótipo acoplado ao rotor. 

 

No intuito de diminuir o consumo de energia para maior autonomia da bateria, visto 

que a mesmo possui baixa carga elétrica, esse teste foi feito utilizando um tempo de 2 

segundos entre as transmissões, resultando em 793 amostras até a descarga completa da 

bateria como pode ser visto na Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15. Teste de comunicação sem fio utilizado bateria. A. Tensão de 50V nos 

enrolamentos do estador. B. Tensão de 220V nos enrolamentos do estator. C. Tensão de 

100V. 
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Kumar; Xie; Soong (2016) afirmou que as ondas de rádio frequência de 2,4GHz não 

sofrem alterações significativas quando encontram-se em rotação na parte interna do motor. 

Seu estudo mostra que, em certos casos, a qualidade do sinal pode ser melhor do que fora do 

motor. Assim como o trabalho de Kumar; Xie; Soong (2016) esse teste mostrou que as 

transmissões em RF não sofrem interferências por estarem em rotação, pois não ocorreram 

perdas de pacotes de dados durante todo o teste. 

 

4.4.4 Comunicação sem fio com rotor acoplado a carga 

 

Para os testes com o protótipo acoplado ao rotor, aplicando carga no eixo para o 

aumento do escorregamento, foi percebido que o campo magnético nas proximidades do 

dispositivo gerador não era suficiente para energizar o circuito, pois o LED que indica a 

energização se manteve apagado, mesmo na situação de motor travado onde o escorregamento 

é máximo. 

 

Para aumentar a influência do campo do estator no dispositivo gerador, duas alterações 

no rotor foram feitas visando aproximar mais o protótipo da região onde se concentra o campo 

girante: 

1. Deslocamento dos rolamentos em 10mm, como observado na Figura 4.16 nos 

itens A e B; 

 

2. Retirada das aletas de ventilação do rotor com altura de 10mm, mostradas na 

Figura 4.16 itens C e D. 

 

 

Figura 4.16. Modificações no rotor. A. Rolamento trazeiro reposicionado. B. Rolamento 

dianteiro reposicionado. C. Aletas de ventilação. D. Retirada das Aletas de ventilação.  

Rotor sem 

modificações 

Rotor 

modificado 
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Após as modificações, o protótipo foi recolocado no rotor. Energizando o motor com a 

corrente nominal (14A) nas bobinas do estator, na condição do rotor travado, verificou-se que 

o LED de indicação de energização acendeu e o sistema estabeleceu comunicação com o 

computador. Contudo ao liberar o rotor, decorrido alguns segundos, a comunicação cessou, 

mas o LED permaneceu acesso. A Figura 4.17 mostra a visualização do LED com o motor 

ligado e conectado a carga. 

 

Como o teste com bateria mostrou que não há influencia significativa na comunicação 

devido à rotação, pode-se constatar que a parada de transmissão de dados se deve pela 

diminuição da indução magnética no dispositivo gerador devido à redução do 

escorregamento.  

 

 

Figura 4.17. Visualização do LED de energização do circuito acoplado ao rotor com o motor 

ligado e conectado à carga. 

 

 

Figura 4.18. Tensão e frequência na carga do gerador. 
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A figura 4.18 mostra a tensão e frequência na carga do gerador no teste em questão. 

Pode-se observar que a tensão gerada possui uma frequência de 33,11Hz, sabendo que a 

frequência mecânica do rotor possui um valor próximo a da tensão gerada, é possível concluir 

que a frequência de escorregamento, nesse caso, é de aproximadamente 27Hz (60Hz – 

33,11Hz), ou seja, aproximadamente 45%. 

 

De acordo com a Equação (2.9), a diminuição do escorregamento provocará uma 

diminuição da tensão de alimentação do circuito de aquisição e comunicação de dados. Fato 

que pode ser compensado com: maior aproximação do dispositivo gerador ao núcleo do 

estator, o aumento da quantidade de bobinas, aumento nas dimensões do dispositivo gerador, 

melhor material do núcleo do dispositivo gerador, circuito conversor CA/CC mais eficiente 

entre outras modificações.  

 

Lembrando que este protótipo possui limitações devido a dimensões no motor 

utilizado. Para um motor fabricado já com o sistema proposto, o mesmo sairá de fábrica com 

as dimensões apropriadas para os parâmetros do motor, sem a necessidade da retirada das 

aletas de ventilação, por exemplo. 

 

4.4.5 Comunicação sem fio com rotor travado com diferentes valores de corrente 

nas bobinas do estator 

 

Para analisar a influência do campo do estator no dispositivo gerador, foram realizados 

quatro testes com valores diferentes de corrente no estator. Iniciando com o valor de corrente 

mínima para o início da transmissão que é de 8A. 

 

Os testes foram realizados com o rotor travado e os valores de corrente no estator 

foram de 8A, 10A, 12A e 14A. Energizando o motor até atingir a corrente desejada, com um 

osciloscópio, foram obtidas quatro imagens para cada valor de corrente, elas representam: 

 

a. Corrente (na escala de 100mv/A) e tensão RMS nas bobinas do estator; 

 

b. Tensão contínua no circuito de aquisição e transmissão de dados, no instante em 

que o computador recebe a primeira informação de temperatura; 
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c. Tensão contínua no circuito de aquisição e transmissão de dados após 

estabilização da mesma; 

 

d. Tensão contínua no circuito de aquisição e comunicação de dados no instante 

em que o computador recebe a última informação de temperatura após o 

desligamento do motor. 

 

4.4.5.1 Com 8A nos enrolamentos do estator 

 

Para se energizar os enrolamentos do estator com 8A, estando o rotor travado, foram 

necessários aproximadamente 31V de linha nos terminais dos mesmos, como mostra a Figura 

4.19.a.   

 

 

   a)                                          b)

 

   c)             d) 

Figura 4.19. a) Valores de corrente e tensão nos enrolamentos do estator. b) Tensão no início 

da transmissão. c) Tensão estabilizada. d) Tensão após parar de transmitir. 

 

Passados, aproximadamente, 55 segundos (Figura 4.19 b) do motor ligado, o 

computador passou a receber as informações de temperatura enviadas pelo protótipo. Nesse 
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momento a tensão no circuito de aquisição e comunicação de dados encontrasse com o valor 

de 2,36V, descobrindo-se assim o valor de tensão mínima para o funcionamento do circuito. 

 

Após, aproximadamente, 80 segundos foi percebido a estabilização da tensão que se 

manteve em 2,44V até o desligamento do motor, como observado na Figura 4.19.c.  

 

Ao desligar o motor a transmissão de dados se manteve por mais ou menos 5 

segundos, como mostra a Figura 4.19.d. Como o valor de tensão, após atingir a estabilização, 

ficou próximo ao valor mínimo (2,36V) para transmissão ocorrer, os supercapacitores não 

atingiram um valor de carga suficiente para manter o circuito energizado por mais tempo.  

 

4.4.5.2 Com 10A nos enrolamentos do estator 

 

Energizando os enrolamentos do estator com 10A, foram necessários 

aproximadamente 36V de linha nos terminais dos mesmos, como mostra a Figura 4.20.a.  

Após, aproximadamente, 25 segundos (Figura 4.20.b) do motor ligado o computador passou a 

receber as informações de temperatura enviadas pelo protótipo. Nesse momento a tensão no 

circuito de aquisição e comunicação de dados encontrasse com o valor de 2,42V. Em, 

aproximadamente, 70 segundos foi percebido a estabilização da tensão que se manteve em 

3,3V até o desligamento do motor, como observado na Figura 4.20.c. Atingindo assim a 

tensão máxima de regulação.  

 

Ao desligar o motor a transmissão de dados se manteve por aproximadamente 20 

segundos, como mostra a Figura 4.20.d. Como o valor de tensão, após atingir a estabilização, 

foi maior que no teste de 8A (3,3V), os supercapacitores obtiveram um valor de carga 

suficiente para manter o circuito energizado por um tempo quatro vezes maior. 

 

A partir desta informação, baseando-se na Equação (4.2) que define o tempo de 

descarga do capacitor, pode-se estimar qual o valor do supercapacitor necessário para o tempo 

ideal de comunicação após o desligamento do motor, pois o valor de tensão de 3,3V será o 

máximo permitido pelo circuito regulador.  

 

              (4.2) 
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a)                                                                        b)  

 

c)            d)  

Figura 4.20. a) Valores de corrente e tensão nos enrolamentos do estator. b) Tensão no início 

da transmissão. c) Tensão estabilizada. d) Tensão após parar de transmitir. 

 

Os supercapacitores utilizados possuem juntos (ligados em paralelo) 0,44 F. Se for 

necessário que essa transmissão se mantenha por 2 minutos após o desligamento do motor, 

por exemplo, será preciso uma capacitância quatro vezes maior, ou seja, 1,76 F.  

 

4.4.5.3 Com 12A nos enrolamentos do estator 

 

Aplicando 12A foram necessários aproximadamente 41V de linha nos terminais dos 

mesmos, como mostra a Figura 4.21 a).  

  

Após 25 segundos (Figura 4.21 b) do motor ligado o computador passou a receber as 

informações de temperatura enviadas pelo protótipo, sendo o mesmo tempo verificado no 

ensaio anterior. Como a transmissão de dados ocorre a cada 1 segundo até que se perceba a 

parada de transmissão e faça a aquisição da imagem no osciloscópio, haverá um erro nessa 

verificação. Fato que pode ser comprovado pela tensão lida no instante da medição que é de 

2.5V, superior a do teste para 10A (2,42V) para o mesmo instante. Percebe-se então que 
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houve um carregamento mais rápido dos supercapacitores devido ao maior campo gerado 

pelos 12A. 

  

 

a)            b) 

 

c)            d) 

Figura 4.21. a) Valores de corrente e tensão nos enrolamentos do estator. b)Tensão no início 

da transmissão. c) Tensão estabilizada. d) Tensão após parar de transmitir. 

 

Após, aproximadamente, 35 segundos foi percebido a estabilização da tensão que 

chegou a tensão máxima do regulador (3,3V) e se manteve até o desligamento do motor, 

como observado na Figura 4.21.c. Confirmando a diminuição do tempo de carregamento dos 

supercapacitores devido ao maior campo magnético. 

 

Desligando o motor, a transmissão de dados se manteve por mais ou menos 18 

segundos, como mostra a Figura 4.21.d. Como a carga do capacitor foi a mesma que no teste 

anterior (com 10A), pois a tensão no capacitor foi de 3,3V em ambos os casos, o tempo de 

descarga foi aproximado. O fato de não terem sido exatamente iguais se deve pelo intervalo 

entre as transmissões serem de 1 segundo, o que pode ocasionar atrasos na percepção de 

parada da transmissão no instante da aquisição da imagem no osciloscópio. 
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4.4.5.4 Com 14A nos enrolamentos do estator 

 

Para 14A foram necessários aproximadamente 46V de linha nos terminais dos 

mesmos, como mostra a Figura 4.22.a. Após aproximadamente 20 segundos (Figura 4.22.b) 

do motor ligado o computador passou a receber as informações de temperatura enviadas pelo 

protótipo. Nesse momento a tensão no circuito de aquisição e transmissão de dados 

encontrava-se com o valor de 2,58V, passando a carregar os supercapacitores mais 

rapidamente. Após, aproximadamente, 25 segundos foi percebido a estabilização da tensão 

como observado na Figura 4.22.c. Encontrando o valor de tempo de carregamento mínimo, 

para esse circuito, visto que esse teste utiliza o valor de corrente nominal para os 

enrolamentos do estator. 

 

Ao desligar o motor a transmissão de dados se manteve por mais ou menos 16 

segundos, como mostra a Figura 4.22.d, seguindo os mesmos comportamentos dos testes com 

12A e 10A. 

 

 

a)                                                                  b) 

 

c)                       d) 

Figura 4.22. a) Valores de corrente e tensão nos enrolamentos do estator. b) Tensão no início 

da transmissão. c) Tensão estabilizada. d) Tensão após parar de transmitir. 
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Os testes com diferentes correntes no estator serviram para avalizar o comportamento 

da tensão no circuito de aquisição e transmissão de dados para situações de intensidade de 

fluxo magnético diferentes, bem como avaliar a carga e descarga dos supercapacitores nesses 

casos. 
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5 Conclusões Gerais e Trabalhos Futuros 

 

Neste capítulo estão apresentadas as principais conclusões obtidas neste trabalho e 

algumas recomendações para trabalhos futuros. 

 

5.1 Conclusões Gerais 

 

Com os resultados obtidos, pode-se concluir que é viável utilizar sensores em rotor de 

máquinas elétricas para medição de variáveis físicas, energizando o circuito com o campo 

magnético gerado pelo estator. No entanto concluiu-se também que essa aplicação só é 

possível em máquinas assíncronas, pois o escorregamento deverá ser maior que zero (ver 

Equação 2.9).  

 

Outra constatação é que para máquinas assíncronas maiores que a utilizada nesse 

trabalho, maior será a viabilidade de funcionamento do sistema proposto, pois o dispositivo 

gerador terá dimensões maiores, aumentando o raio “r” e a espessura “l” do dispositivo 

gerador (Equação 2.9), e como as correntes nominais do motor serão maiores, a densidade de 

fluxo “B0” também aumentará. 

 

Apesar de este trabalho ter focado no monitoramento da temperatura do rotor de uma 

máquina de indução, outras variáveis também podem ser abordadas como, por exemplo: 

vibrações, velocidade, fluxo magnético, entre outros. 

 

A inovação que gerou registro de patente para esse trabalho se deu na possibilidade de 

dotar o sistema embarcado de auto-suficiência energética, o que acarreta em menos custo com 

manutenção para troca de baterias. Os testes preliminares provaram que é possível captar 

energia elétrica do próprio campo magnético da máquina por meio de uma solução de baixo 

custo. No Apêndice E tem-se o custo total das peças utilizadas na construção do projeto. 

 

Mais importante do que o protótipo é a ideia de aproveitar o campo magnético da 

máquina para gerar energia e alimentar circuitos de instrumentação do próprio motor para fins 

diversos. Isso possibilita que máquinas de alto valor dotadas de vários sensores/transdutores 

para supervisão de variáveis, controle ou manutenções preditivas, venham de fábrica com 
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rotores especiais que além de produzir torque também gerem energia para alimentar seu 

aparato instrumental. 

 

 Apesar das modificações feitas no rotor, buscando o funcionamento adequado do 

protótipo desenvolvido, não se verificou mudanças no funcionamento no motor. Porém não se 

sabe como se comportará com cargas maiores que as utilizadas. Lembrando que o propósito 

principal da pesquisa foi mostrar ser possível energizar o circuito com o próprio campo 

magnético do motor, portando durante a fabricação do motor a peça desenvolvida de fábrica 

já virá posicionada e o rotor devidamente balanceado com a peça.   

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

Uma vez atingidos os objetivos iniciais no desenvolvimento de um sistema embarcado 

para monitoramento de variáveis físicas do rotor de máquinas elétricas, existem possibilidades 

para futuros trabalhos que permitam consolidar e melhorar o protótipo desenvolvido até que 

se obtenha uma versão aplicável em motores de indução comerciais, entre os quais pode-se 

destacar: 

 

1. Utilizar um conversor Boost DC/DC no lugar do regulador, atingindo níveis 

mais elevados de tensão e ao mesmo tempo aumentar a eficiência; 

 

2. Como a tensão induzida no dispositivo gerador, para a frequência de 

escorregamento nominal, ainda não foi suficiente para alimentar o sistema. 

Pode-se utilizar uma entrada analógica do microcontrolador para monitorar a 

tensão induzida no dispositivo gerador em um teste com bateria; 

 

3. Acrescentar mais sensores de temperatura para uma análise em diversos pontos 

do rotor; 

 

4. Acrescentar sensor de fluxo para avaliar o campo magnético no rotor; 

 

5. Verificar o comportamento do protótipo para valores diferentes de 

escorregamento, variando a carga acoplada ao eixo; 
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6. Comparar um controle que utiliza valores estimados de temperatura do rotor 

com outro que utiliza valores lidos pelo sistema embarcado desenvolvido por 

esse trabalho. 
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Apêndice A - Patente 
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Apêndice C – Código do Emissor 

 

#include <18F14k50.h> 

#fuses HS,NOWDT,PROTECT,LVP,NODEBUG,PLLEN,CPUDIV1 

#use delay(clock=48M) 

 

#include <usb_bootloader.h> 

#include <1wire.c> 

#include <ds1820.c> 

#include <usb_cdc.h> 

#include "lib_rf2gh4_10.h" 

//-----------------------Declarações de variáveis globais---------------------------------------------// 

int ret2,i8_1,i8_2,i8_3,i8_4; 

int16i=0,i1,i2,i3,i4; 

float temperature;  

int16 temp16=0; 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------// 

//------------------------Interrupção externa para recebimento de dados-------------------------// 

#int_ext 

void int_RC0() 

{ 

    int8 ret1; 

ret1 = RF_RECEIVE(); 

if ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ) 

    { 

do 

       {   

           ret1 = RF_RECEIVE();  

       } while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ); 

    }   

} 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------// 

//------------------------Início do programa principal---------------------------------------------// 
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void main() 

{   

 //--------------------Funções de inicialização do módulo nrf24l01-----------------------// 

    RF_INT_EN();               

    RF_CONFIG_SPI();           // Configurar SPI do PIC. 

    RF_CONFIG(0x40,0x01);    // Configurar módulo RF canal e ID. 

    RF_ON();                   // Ativar o módulo RF. 

//------------------------------------------------------------------------------------------------// 

 

delay_ms(5);   //tempo para estabilização da energização do circuito. 

 

//------------------------LED informando inicializaçâo do sistema---------------------// 

output_high(pin_c5); 

delay_ms(1000); 

output_low(pin_c5); 

delay_ms(1000); 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------// 

//------------------------Início do Loop-----------------------------------------------------// 

while(true) 

    {   

delay_ms(1000);   // Interval entre envios.  

temperature = ds1820_read(); // Leitura do sensor DS18b20 

       temp16=temperature*100;  // Valor lido sem vírgulas. 

 

//--------------------Preparo para pacote de dados de 32 Bits---------------// 

       i1=temp16&0xF000; 

       i2=temp16&0x0F00; 

       i3=temp16&0x00F0; 

       i4=temp16&0x000F; 

 

       i8_1=i1>>12; 

       i8_2=i2>>8; 

       i8_3=i3>>4; 

       i8_4=i4; 
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     //----------------------------------------------------------------------------------------// 

 //------------------Vetor de envio---------------------------------------------------// 

       RF_DATA[0]=i8_1; 

        RF_DATA[1]=i8_2; 

       RF_DATA[2]=i8_3; 

       RF_DATA[3]=i8_4; 

     //---------------------------------------------------------------------------------------// 

 

       RF_DIR=0x08;            // ID do receptor. 

       ret2=RF_SEND();         // Enviar dados. 

} 

//------------------------Fim do Loop----------------------------------------------------// 

} 

//------------------------Fim no programa principal--------------------------------------------// 
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Apêndice D – Código do Receptor 

 

#include <18F14k50.h> 

#fuses HS,NOWDT,PROTECT,NOLVP,NODEBUG,PLLEN,CPUDIV1 

#use delay(clock=48M) 

 

#include <usb_bootloader.h> 

#include "lib_rf2gh4_10.h" 

#include <usb_cdc.h> 

//-----------------------Declarações de variáveis globais---------------------------------------------// 

int porta=0,porta1=0,porta2=0,porta3=0,porta4=0,porta5=0,rx8_1=0; 

int porta_rx=0,porta1_rx=0,porta2_rx=0,porta3_rx=0; 

int16 rx1,rx2,i8_0,i8_1,i8_2,i8_3; 

float rx=0,temp=0; 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------// 

//------------------------Interrupção externa para recebimento de dados-------------------------// 

#int_ext                        

void int_RC0() 

{ 

int8 ret1; 

ret1 = RF_RECEIVE(); 

if ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ) 

{  

do 

{     

porta = RF_DATA[0];   

porta1=RF_DATA[1]; 

porta2=RF_DATA[2]; 

porta3=RF_DATA[3]; 

ret1 = RF_RECEIVE(); 

 

}while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ); 

} 

} 
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//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------// 

//------------------------Início do programa principal---------------------------------------------// 

void main()                   

{ 

//--------------------Funções de inicialização do módulo nrf24l01-----------------------// 

RF_INT_EN();              

RF_CONFIG_SPI();        // Configurar SPI do PIC. 

RF_CONFIG(0x40,0x08);       // Configurar módulo RF (canal e identificação) 

RF_ON();                     // Ativar o módulo RF. 

 //-------------------------------------------------------------------------------------------------// 

usb_init();    // Inicialização da porta USB 

 //------------------------LED informando inicializaçâo do sistema----------------------// 

output_high(pin_c5); 

delay_ms(1000); 

output_low(pin_c5); 

delay_ms(1000); 

//------------------------------------------------------------------------------------------------// 

     //------------------------Início do Loop-----------------------------------------------------// 

while(true)               

{ 

if(porta!=0){      //Verifica se houve recebimento  

//--------------Decodificação do pacote de dados de 32 Bits---------------// 

porta_rx=porta&0x0F; 

porta1_rx=porta1&0x0F; 

porta2_rx=porta2&0x0F; 

porta3_rx=porta3&0x0F; 

 

i8_0=porta_rx<<12; 

i8_1=porta1_rx<<8; 

i8_2=porta2_rx<<4; 

i8_3=porta3_rx; 

 

rx=i8_0+i8_1+i8_2+i8_3; 

//-----------------------------------------------------------------------------------// 
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temp=rx/1000;        // posicionando a vírgula. 

printf(usb_cdc_putc,"%f\r\n",temp);      // envio para o PC pela USB. 

porta=0;         // habilita a próxima recepção.  

} 

} 

     //------------------------Fim do Loop----------------------------------------------------// 

} 

//------------------------Fim no programa principal--------------------------------------------// 
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Apêndice E – Lista de Custo do Protótipo 

 

 

Categoria Qtd. Referência Descrição Valor Un. 

Capacitores 2 C1-C2 22pF  R$        0,05  
Capacitores 2 C3-C4 1.5F  R$      10,00  

Capacitores 1 C5 470uF  R$        0,31  

Resistores 3 R1,R4-R5 10k  R$        0,05  

Resistores 2 R2-R3 330  R$        0,05  

Circuito Integrado 1 U1 PIC18F14K50  R$        7,00  
Circuito Integrado 1 U2 LM1117EMP  R$        0,50  

Circuito Integrado 1 U3 DS18B20  R$        5,00  

Módulo RF 1 U4 NRF24L01  R$        6,00  

Diodos 4 D1-D4 1N60  R$        4,00  

Diodos 2 D5-D6 LED  R$        0,20  

Conectores 4 J1-J4 CONN-SIL5  R$        0,10  
Conectores 1 J5 CONN-SIL2  R$        0,10  

Conectores 1 J6 CONN-DIL8  R$        0,10  

Oscilador 1 X1 CRYSTAL  R$        7,50  

Placa de Fenolite 1 PCI 15x15cm  R$        5,00  

Lâminas de Aço Galvanizado 12 Aço-22 15x15cm  R$        0,90  

Verniz 1 Verniz 400ml  R$      15,00  

Fio de Cobre Esmaltado 30AWG 1 30AWG 250g  R$      20,00  

Rebite 4 Rebite 3,2 x 16mm  R$        0,05  

TOTAL       R$    114,66  
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Apêndice F – Processo de Prototipagem 

 

O processo de prototipagem seguiu a sequência observada na Figura F.1, onde as 

imagens de cima são da placa do circuito de aquisição e comunicação de dados e as de baixo 

pertencentes à placa do circuito retificador: 

 

a) Desenho das trilhas e posicionamento dos componentes em ambiente 

computacional, respeitando as dimensões pré-definidas; 

b) Visualização 3D em ambiente computacional para verificar como ficarão os 

componentes na face superior da PCI; 

c) Fabricação das placas, utilizando a máquina de circuito impresso Protomat 92S 

do fabricante LPKF; 

d) Soldagem dos componentes vista inferior; 

e) Soldagem dos componentes vista superior. 

 

 

Figura F.1. Processo de prototipagem da PCIs. a) Desenho das trilhas. b) Visualização 3D. c) 

Fabricação. d) Soldagem dos componentes vista inferior. e)Soldagem dos componentes vista 

superior. 
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Anexo A – Especificações do supressor de tensão 

P6KE15A 
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