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SISTEMA EMBARCADO PARA ESTIMAÇÃO DE TORQUE, 

VELOCIDADE E EFICIÊNCIA EM MOTORES DE INDUÇÃO 

 

 

RESUMO 

O trabalho proposto visa monitorar em tempo real grandezas importantes em 

motores de indução trifásicos de forma pouco invasiva. Foi desenvolvido um método de 

estimação de torque, velocidade no eixo e eficiência energética. Um sistema embarcado 

foi construído para a aquisição de sinais elétricos do motor e processamento local. Os 

valores calculados são transmitidos para estação base através de uma rede de sensores 

sem fio baseada no padrão IEEE 802.15.4. Na estação base, vários motores podem ser 

monitorados em tempo real. A fim de desenvolver o método a ser utilizado para 

estimação das grandezas, foram pesquisados os principais métodos existentes. O 

método a partir do torque no entreferro foi considerado o mais adequado às 

necessidades devido à sua exatidão e baixa invasividade. Um estudo experimental foi 

realizado para observar a exatidão dos métodos de estimação utilizados, assim como a 

relação entre o desempenho da rede sem fio e a ocupação espectral no ambiente 

operacional. Para isso, o sistema embarcado foi instalado em uma bancada de torque 

dinâmico senoidal em ambiente industrial. O desempenho do sistema embarcado e os 

resultados das estimações foram extremamente positivos. Os resultados mostram que, 

mesmo com as dificuldades na transmissão sem fio em alguns cenários, o sistema foi 

totalmente capaz de fornecer informações processadas para o monitoramento. 

Palavras chave: Sistema embarcado, estimação de parâmetros, motor de 

indução, rede de sensores sem fio. 
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EMBEDDED SYSTEM FOR ESTIMATION OF TORQUE, SPEED 

AND EFFICIENCY IN INDUCTION MOTORS 

 

 

ABSTRACT 

The presented work aims at monitoring in real time the important parameters in 

induction motors in a non-invasive manner. A method for estimation of torque, shaft 

speed and energy efficiency has been developed. An embedded system is employed for 

acquiring electrical signals from the motor and local processing. The calculated values 

are transmitted to a monitoring unit through an IEEE 802.15.4-based wireless sensor 

network. At the base unit, various motors can be monitored in real time. To choose the 

method to be used, a survey on the main methods was made. The method by air-gap 

torque was considered the most appropriate to the requirements for being accurate and 

non-invasive. An experimental study was conducted to observe the accuracy of the 

estimated methods used, and the relationship between the wireless sensor network 

performance and the spectral occupancy at the operating environment. Therefore, the 

embedded system was deployed on a workbench of dynamic sinusoidal torque in an 

industrial environment. The performance of the embedded system and the estimation 

results were extremely positive. The results show that even with the difficulties of 

wireless transmission in some scenarios, the system was fully capable of providing 

processed information for the monitoring. 

Keyword: Embedded System, Sensorless, Induction Motor, Wireless Sensor 

Networks. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Sistemas mecânicos que funcionam com motores elétricos são usados na 

maioria dos processos de produção, respondendo por mais de dois terços do consumo de 

eletricidade na indústria. Cerca de 90% dos motores empregados são do tipo de indução 

trifásico (HANITSCH, 2002), devido, principalmente, à sua relação custo-benefício e 

robustez mecânica. 

Torque é a principal grandeza disponibilizada pelos motores quando em 

funcionamento. Em diversos setores da indústria, as medições de torque podem 

identificar possíveis falhas no equipamento, o que torna a sua monitoração essencial 

para evitar desastres em processos industriais, como no caso dos setores de petróleo e 

gás, mineração e açúcar e álcool (LIMA FILHO, 2008). 

Por décadas, pesquisadores têm estudado métodos para determinar o torque em 

eixos rotativos. No geral, os métodos de medição direta são os mais exatos, no entanto, 

são altamente invasivos. Além disso, algumas dessas técnicas ainda têm sérios desafios 

operacionais. 

O torque estimado a partir de sinais elétricos do motor torna o sistema menos 

invasivo, porém menos exato. Em muitos casos, a alta exatidão não é crítica e a baixa 

invasividade é necessária. 

A otimização do uso da energia, diminuindo custos e reduzindo o impacto 

ambiental, tem sido motivo de grande preocupação nos diversos setores da sociedade. 

Existem diferentes métodos para medir a eficiência de motores de indução, que são 

baseados em dinamômetros, máquinas duplicadas e a partir do circuito equivalente 

(IEEE std. 112, 2004). No entanto, a sua aplicação no serviço de motores é inviabilizada 
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por requerer a interrupção do funcionamento da máquina para instalação de 

instrumentos. 

Medir diretamente a velocidade do rotor pode ser inviável em determinados 

processos. Por isso, métodos de estimação têm sido propostos por pesquisadores. 

Schauder (1992) e Zhen (1998) apresentaram um método de estimação a partir da 

comparação entre modelos matemáticos do motor. Hust et al. (1996) propuseram um 

método a partir da análise espectral da corrente, onde são localizados os harmônicos 

gerados pelas saliências do motor. Porém, esses necessitam de muito tempo de 

processamento e de informações desconhecidas sobre o motor, assim como ocorrem 

falhas na estimação quando o motor funciona com torque variável ou em baixas 

velocidades. 

Devido aos problemas encontrados para implantação e das constantes falhas 

dos métodos tradicionais de estimação de velocidade, foi proposto um novo método, 

simples e bem adaptado às condições do sistema proposto. Esse método estima a 

velocidade diretamente a partir do torque no entreferro. 

Existem métodos para estimativa de eficiência online, como o método do valor 

nominal, o método de deslizamento e o método da corrente. Hsu et al. (1995) utilizou o 

torque do entreferro para estimar a eficiência energética, assim como Lu et al. (2008) 

que propuseram procedimentos ainda menos invasivos. Neste trabalho, o método a 

partir do entreferro foi usado para estimar o torque do eixo do motor, a velocidade e a 

eficiência, porque é o método não invasivo que tem maior exatidão (HSU et al., 1998). 

Tradicionalmente, o monitoramento de energia e de detecção de falhas em 

sistemas industriais é realizado de forma offline ou através de redes com fio. A 

instalação de cabos e sensores geralmente tem um custo mais elevado do que o custo 

dos próprios sensores (LU e GUNGOR, 2009). Além do alto custo, a abordagem com 

fio oferece pouca flexibilidade, tornando a implantação e manutenção do sistema mais 

difícil. Neste contexto, as redes wireless apresentam uma série de vantagens em relação 

a redes com fio como, por exemplo, a facilidade e a rapidez na implementação e 

manutenção, e o baixo custo. Além disso, redes de sensores sem fio (RSSF) permitem a 

auto-organização e a capacidade de processamento local. Portanto, estas redes aparecem 

como uma solução vantajosa e de baixo custo para a construção de monitoramento de 

sistemas de controle industrial. 
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No entanto, o uso de RSSF, no desenvolvimento de sistemas de automação 

para ambientes industriais, apresenta uma série de desafios que devem ser vencidos. 

Redes sem fio têm uma comunicação não confiável, o que pode ser agravado com o 

ruído e interferência na faixa de espectro de comunicação. Estudos sobre a aplicação de 

RSSF em ambientes industriais, visando a substituição de sistemas com fio, têm sido 

amplamente explorados nos últimos anos (SALVADORI, 2009, LIMA FILHO, 2007, 

LU et al., 2009).  

Este estudo apresenta um sistema embarcado para determinar torque, 

velocidade e eficiência em motores elétricos industriais, com comunicação através de 

uma rede de sensores sem fio. Resultados das estimações são enviados para uma 

unidade base para monitoramento em tempo real. Desta forma, ações preventivas 

podem ser tomadas sempre que condições adversas sejam detectadas como em caso de 

surto de torque. 

Foi empregado o padrão IEEE 802.15.4 para a comunicação sem fio que 

permite a formação de uma grande rede de sensores. Estima-se que este padrão deve ter 

um impacto significativo em vários segmentos industriais (SANTOS, 2010). Em 

comparação com outros padrões como IEEE 802.11 (Wi-Fi) e IEEE 802.15.1 

(Bluetooth), o padrão IEEE 802.15.4 tem vantagens relacionadas com o consumo de 

energia, escalabilidade, tempo reduzido para a inclusão de nó, e de baixo custo 

(SANTOS, 2010). 

Este trabalho apresenta os resultados das estimações de torque, velocidade e 

eficiência, fazendo uma comparação com os valores esperados e de referência. Também 

é apresentado um estudo sobre a relação entre o desempenho de RSSF e da ocupação 

espectral do meio de comunicação no ambiente operacional de rede. O impacto causado 

pela inserção de novas fontes de interferência no ambiente de transmissão dos dados 

também é analisado. 
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1.1. MOTIVAÇÃO 

 

Em média, os motores elétricos operam abaixo de 60% da sua carga nominal, 

devido às instalações superdimensionadas ou condições de baixa carga, resultando em 

desperdício de energia. Devido ao alto custo de instrumentação, apenas uma pequena 

parcela dos motores são monitorados (LU et al., 2008).  

O desenvolvimento de métodos eficazes e de instrumentos de baixo custo para 

estimação de grandezas em motores de pequeno, médio e grande porte responde à 

necessidade no setor industrial, possibilitando seu uso de forma mais eficiente. O 

sistema proposto busca preencher esta lacuna existente no monitoramento e supervisão 

de sistemas eletromecânicos industriais baseados em motores de indução. 

A utilização do sistema disponibiliza informações que permitem um melhor 

ajuste entre o motor e o processo, aumentando a eficiência da energia elétrica e 

promovendo um rápido retorno de investimento. Por exemplo, se um motor de 250cv 

estiver superdimensionado e operando com eficiência de 88%, a substituição do mesmo 

por um motor de 100cv, operando com rendimento de 94%, permitiria um retorno de 

investimento em apenas dois meses (WEG, 2011). 

Em muitas aplicações estes motores são operados em condições ambientais 

adversas, tais como alta temperatura, alta umidade, vibrações mecânicas e poeiras, o que 

poderia levar ao mau funcionamento do motor. A falha no motor eleva o custo não só na 

sua reparação, como também o custo devido à paralisação inesperada do processo, ou 

parte dele, causando enormes prejuízos. Portanto, o monitoramento confiável de 

motores de indução é de grande valor para o acompanhamento do processo e para evitar 

paradas não programadas (SALVADORI et al., 2009). 

Um sistema como o proposto ganha em flexibilidade quando a ele é 

incorporado meios de transmissão de dados wireless. O padrão de comunicação sem fio 

IEEE 802.15.4 será o utilizado por uma larga faixa de produtos e aplicações 

embarcadas, tanto no ramo comercial quanto no industrial (LIMA FILHO, 2009). 

O sistema proposto busca uma solução ideal de um monitoramento de torque e 

de velocidade e na busca de uma melhor eficiência energética em motores elétricos, 

através de métodos de estimação pouco invasivos e com boa exatidão.  

 

  



5 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema embarcado com um método de estimação, em tempo 

real e transmissão sem fio, do torque, velocidade e eficiência energética de motores de 

indução. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Levantar as técnicas existentes de estimação de grandezas de motores de indução; 

- Implementar, melhorar e comparar metodologias não invasivas para a estimação do 

torque, da velocidade, da eficiência energética de motores de indução 

- Desenvolver e construir sistemas embarcados para medição com sensores e 

estimação das grandezas desejadas a partir de processamento local; 

- Integrar os sistemas embarcados desenvolvidos em uma rede de sensores sem fio; 

- Construir a bancada de torque dinâmico para testes e calibração do sistema; 

- Fazer o estudo da exatidão das estimações; 

- Verificar o impacto de interferências na rede sem fio; 

- Fazer estudo da viabilidade da rede sem fio na indústria. 

 

1.3. APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho foi totalmente desenvolvido no Laboratório de Energia 

Solar (LES) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O projeto de monitoramento 

do motor foi uma continuação do projeto de soluções de medição de torque no eixo do 

motor utilizado nas Unidades de Bombeio Mecânico da Petrobrás™. Esse foi iniciado 

no ano de 2005, pelo professor Francisco Antônio Belo e o pesquisador Abel Lima 

Filho e o pesquisador Ruan Delgado Gomes. 

Desta forma, quando o autor desse trabalho passou a integrar o Grupo de 

Pesquisa em Instrumentação e Controle em Estudo de Energia e Meio Ambiente 

(GPICEEMA), como mestrando pesquisador, o projeto já se encontrava em 

desenvolvimento. Por ser um estudo interdisciplinar, os pesquisadores têm formação e 

focam em atividades de três áreas distintas: engenharia elétrica, engenharia mecânica e 
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ciência da computação, sendo o trabalho coletivo e a interdisciplinaridade um dos 

pontos fortes do grupo.  

Esta dissertação foi dividida em seis capítulos, assim nomeados: introdução, 

fundamentação teórica, métodos de estimação, materiais e métodos, experimentos e 

resultados, e conclusão. 

Neste primeiro capítulo, buscou-se uma abordagem geral do sistema proposto 

apresentando o contexto e a necessidade industrial de sua utilização. Além disso, foram 

traçados os objetivos e essa apresentação. 

O segundo capítulo apresenta a base teórica deste estudo através dos conceitos 

básicos sobre os motores elétricos de indução trifásicos, seu modelo matemático e suas 

perdas. Também foram apresentados os principais conceitos sobre os sistemas 

embarcados e sobre as redes sem fio. 

No terceiro capítulo são apresentados os principais métodos e referências para 

medição e estimação do torque no eixo, da velocidade angular e da eficiência energética 

nos motores de indução. 

O quarto capítulo contém a descrição detalhada do sistema embarcado de 

monitoramento proposto neste trabalho. Apresenta os métodos implementados de 

estimação, assim como os materiais e equipamentos utilizados. 

O quinto capítulo apresenta os resultados adquiridos nos experimentos 

realizados em laboratório: as curvas de estimação, a comparação com as referências e o 

impacto causado pelas interferências na rede de sensores sem fio. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as principais conclusões deste 

estudo assim como as sugestões para trabalhos futuros que podem contribuir 

positivamente para a continuidade das pesquisas do GPICEEMA. 
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CAPÍTULO II 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a base teórica desse estudo através dos conceitos 

básicos sobre os motores elétricos de indução trifásicos, seu modelo matemático e suas 

perdas. Também são apresentados os principais conceitos sobre os sistemas embarcados 

e sobre as redes sem fio. 

 

2.1. MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

 

Os motores elétricos são, muitas vezes, a parte mais importante do processo 

industrial onde está inserido. Estima-se que, na maior parte dos países industrializados, 

mais de 60% do consumo da energia elétrica esteja associado a aplicações de força 

motriz (ALMEIDA et al., 2002). 

Os motores de indução trifásicos correspondem a cerca de 90% dos motores 

em funcionamento (HANITSCH, 2002). A esse tipo de motor está associado um grande 

número de vantagens, como a versatilidade de aplicações, a ampla faixa de potências 

nominais de operação e construção relativamente simples, o que lhe confere grande 

robustez e baixos custos de fabricação, em termos relativos. 

Os motores elétricos se classificam em: acionados por corrente contínua e por 

corrente alternada. As máquinas acionadas por corrente alternada se subdividem em 

monofásicas, trifásicas e lineares. Especificamente, os Motores de Indução Trifásicos 

(MIT) ou Assíncronos, são largamente utilizados em aplicações industriais, comerciais 

e domésticas. O emprego desse tipo de motor tende a aumentar de maneira acentuada, 

paralelamente ao desenvolvimento de novos dispositivos conversores de frequência que 
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permitem substituir as máquinas de corrente contínua em sistemas onde é necessário o 

controle de velocidade e/ou posição (SENA, 2011). 

O motor assíncrono opera sofrendo pequenas variações da velocidade de 

rotação a partir da carga mecânica acoplada ao eixo. As características de desempenho e 

comportamento operacional do motor de indução, sob determinadas condições, são 

definidas por um conjunto de grandezas eletromecânicas e térmicas, apresentando 

valores definidos de eficiência, fator de potência, corrente absorvida, conjugado 

desenvolvido, perdas e elevações de temperatura em função da potência exigida pela 

carga em um dado instante, além das condições do sistema elétrico de alimentação. 

 

2.1.1. Princípio de Funcionamento 

 

A máquina elétrica é a principal forma prática de conversão de energia elétrica 

em mecânica, e vice-e-versa. Isso se dá através de um acoplamento eletromagnético, 

representado na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 - Conversão de energia no motor elétrico 

 

Na máquina trifásica, quando cada enrolamento é percorrido por sua respectiva 

corrente alternada, cria-se ao redor de cada um destes, um campo magnético alternado 

(pulsante) de orientação fixa, cuja intensidade varia proporcionalmente com a 

intensidade da corrente que o percorre. Quando os três campos pulsantes são somados 

vetorialmente, origina-se um único campo magnético que está em sincronismo com a 

frequência da rede elétrica de alimentação. Este campo magnético se forma a cada 

instante, devido à combinação de cada um dos campos magnéticos criados por cada 

Sistema 

Elétrico
Sistema 
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enrolamento monofásico e é girante com intensidade constante, pois a orientação norte-

sul do conjunto gira continuamente (ANDRADE, 2003). 

Idealmente o campo magnético do estator tem direção radial, e as superfícies 

entre o estator e rotor são consideradas geralmente lisas. A permeabilidade do ferro 

comparada com a do entreferro é admitida infinita, e considera-se também que são 

desprezíveis os efeitos nas extremidades, tornando este campo magnético 

bidimensional. A velocidade de rotação do campo estatórico está em função do número 

de polos do motor e da frequência da rede de alimentação. A Figura 2.2 é uma ilustração 

da relação entre o defasamento das correntes, e o vetor campo magnético resultante do 

estator. 

 

 

Figura 2.2 - Campo magnético girante trifásico no estator (SENA, 2011) 

 

O fluxo magnético no estator atravessa o entreferro e, por ser variante no 

tempo, induz tensão alternada no enrolamento trifásico do rotor. Como os enrolamentos 

do rotor estão curto-circuitados, essa tensão induzida faz circular uma corrente pelo 

enrolamento do rotor, e, consequentemente, produz um fluxo magnético rotórico que 

tenta se alinhar com o campo girante do estator. O conjugado eletromagnético é 

produzido pela tendência dos campos magnéticos existentes no estator e no rotor a 

alinhar seus eixos magnéticos e é proporcional à amplitude das ondas de força 

magnetomotriz do estator e do rotor, e do ângulo entre eles. 
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2.1.2. Característica da Relação Torque e Velocidade 

 

Horrell (1957) estudou a relação e traçou a curva torque versus velocidade em 

condições de funcionamento com tensão e frequência constantes. Esta curva é 

amplamente conhecida e trata-se de uma das características mais importante do motor 

de indução. A Figura 2.3 mostra uma curva típica da velocidade versus o torque. 

 

 

Figura 2.3 - Curva de torque versus velocidade no eixo do motor de indução 
(ANDRADE, 2003) 

 

Observa-se que a operação estável ocorre para velocidades compreendidas 

entre a velocidade síncrona e a velocidade correspondente ao torque máximo que o 

motor pode fornecer. Para velocidades abaixo deste ponto a operação se torna instável, 

e, quando a operação ocorre nessa região, o motor é levado à velocidade zero ou 

situação de bloqueio do rotor (ANDRADE, 2003). 

Quando a máquina opera como gerador, o fluxo de corrente e a queda de 

tensão na impedância do estator ficam invertidos. Isto indica que a força eletromotriz 

durante a geração é maior que durante a operação motora para os mesmos 

escorregamentos. Portanto, o fluxo de entreferro também fica maior e isto é o que 

justifica o maior pico de conjugado quando é operado como gerador, conforme 
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observado na Figura 2.4. Observa-se que a curva se situa no segundo quadrante quando 

a máquina opera como motor e no quarto quadrante quando opera como gerador. 

 

 

Figura 2.4 – Relação entre o torque e a velocidade angular (FITZGERALD et al., 2006) 

 

Diversos elementos influenciam a curva de torque versus velocidade. Entre 

eles os mais importantes são a resistência rotórica e a tensão aplicada. A Figura 2.5(a) 

mostra as curvas de torque por velocidade para diferentes resistências rotóricas, onde o 

valor do pico do torque não é reduzido, porém é deslocado para escorregamentos 

maiores. A Figura 2.5(b) mostra a curva para diferentes valores da tensão aplicada, onde 

o torque é proporcional ao quadrado da tensão. 

          

Figura 2.5 - Influência na curva torque versus velocidade, da (a) resistência do estator e 
da (b) tensão aplicada (ANDRADE, 2003) 

 

(a) (b) 
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Um motor de indução convencional apresenta uma variação de velocidade de 

cerca de 10% ou menos da velocidade síncrona quando se passa da ausência de carga 

para plena carga (FITZGERALD et al., 2006). 

Esta característica entre a velocidade e o torque foi utilizada no método de 

estimação de velocidade adotado neste trabalho (ver seção 4.1.2). 

 

2.1.3. Características Construtivas 

 

O MIT é constituído basicamente por uma estrutura fixa denominada estator e 

outra móvel, centrada no interior do estator e com diâmetro ligeiramente inferior, 

denominada rotor. 

O rotor é a estrutura acoplada ao eixo que disponibiliza energia motriz à carga 

e gira dentro do estator separado por um pequeno espaço, o entreferro. O entreferro (air 

gap) realiza a interface entre a parte eletromagnética e mecânica da máquina e, embora 

inevitável, é indesejado, uma vez que obriga a criação de um campo magnético mais 

intenso, para se induzir a mesma potência no rotor, ou seja, durante o processo de 

conversão de energia nem toda a energia elétrica entregue ao motor é convertida em 

energia mecânica. 

O estator é composto de três conjuntos de espiras, um para cada fase, 

deslocado 120° no espaço, pelos quais circulam correntes também defasadas de 120° no 

tempo. No rotor tem-se também um enrolamento trifásico constituído por bobinas 

colocadas a 120º umas das outras (máquina de rotor bobinado) ou um enrolamento 

constituído de barras ao longo das ranhuras e curto-circuitadas nos extremos (máquina 

de rotor em gaiola). 

Os componentes da máquina de indução são divididos em duas partes: aqueles 

pertencentes à parte estacionária, denominado estator, e aqueles pertencentes à parte 

rotativa, o rotor. Também podem ser divididos em componentes ativos, que são aqueles 

responsáveis pelo desempenho eletromagnético da máquina (condutores e núcleo 

ferromagnético) e componentes inativos, que são aqueles que abrigam os componentes 

ativos e fazem a conexão do motor com a carga. 

A Figura 2.6 ilustra os principais componentes de um motor de indução 

trifásico com rotor em gaiola. 
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Figura 2.6 - Componentes do motor de indução gaiola de esquilo (ANDRADE, 2009) 

 

Os componentes indicados na Figura 2.6 são descritos a seguir. 

Componentes ativos: 

-  Enrolamento do Estator (1): Três conjuntos iguais de bobinas, uma para cada fase, 

inserido em ranhuras distribuídas na superfície interna do núcleo ferromagnético do 

estator. São compostas por fios de cobre ou alumínio isolados por esmalte; 

-  Barras condutoras do rotor e anéis de curto-circuito (3): Barras de alumínio ou cobre 

colocadas por pressão no núcleo do rotor, formando uma peça única. Nas duas 

extremidades, anéis do mesmo material fazem o curto-circuito entre as barras; 

-  Núcleo magnético (2 e 5): Geralmente constituído por um pacote de chapas de 

espessura reduzida isoladas por verniz. 

Componentes inativos: 

-  Carcaça (8): Estrutura de suporte do conjunto, a qual apresenta construção robusta 

em ferro fundido, aço ou alumínio. Contém aletas na sua superfície externa para 

proporcionar a troca de calor entre o motor e o meio ambiente; 

-  Eixo (4): Transmite a potência mecânica desenvolvida pelo motor para a carga. É 

robusto para evitar fadiga e empenamento, possui uma chaveta para encaixe; 

-  Ventilador (6): Acoplado ao eixo, é responsável pela circulação de ar na parte interna 

do motor, consumindo potência mecânica para este fim; 

-  Rolamentos (7): Fazem a conexão entre as partes fixas e móveis do motor. Possuem 

lubrificação interna para diminuir as perdas por atrito. 
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2.1.4. Modelo Matemático 

 

A máquina trifásica modelada é composta por três fases no estator idênticas e 

três fases no rotor idênticas, alimentada por tensão trifásica defasada de 120º entre as 

bobinas. O modelo do motor de indução utilizado é o de circuitos acoplados, bastante 

conhecido no meio acadêmico (JACOBINA et al., 2000). 

Aplicando o princípio da superposição, o fluxo concatenado estatórico (��) e 

rotórico (��) nas bobinas 1, 2 e 3, podem ser simplificados segundo as Eq.(2.1) e (2.2).  

 

 λ���� = L��i���� + L�i���  (2.1) 

 

 λ��� = Li��� + L�i����  (2.2) 

 

Onde ��� e ��� são as matrizes de indutâncias próprias do estator e do rotor; 

��� e ��� são as matrizes indutâncias mútuas. A corrente do estator e do rotor são �� e 

��, respectivamente. 

Aplicando a lei de indução eletromagnética de Faraday, considerando a bobina 

sem resistência e adicionando um resistor externo (Rs e Rr) ao dispositivo (sistema 

conservativo), são obtidas as Eq. (2.3) e (2.4) para as tensões do rotor e do estator (��) e 

do rotor (��) para as bobinas 1, 2 e 3. 

 

 v���� = R�i���� + ������
��  (2.3) 

 

 v��� = Ri��� + ������
��  (2.4) 

 

A fim de determinar a equação da energia mecânica desenvolvida pela força 

eletromagnética durante o deslocamento (����), foi aplicado o princípio da 

conservação de energia e realizado o balanço energético na máquina, conforme Eq. 

(2.5). 

 

 dW"#$ = �
� ı'̅ �(

�� ıd̅t (2.5) 
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Onde *̅ = +�����
����� , -� = +��� ������ ���,. 

O torque no entreferro (./0) é obtido diferenciando-se a Eq. 2.5 em relação ao 

ângulo mecânico 1�, na Eq. (2.6). Onde P é o número de par de polos da máquina. 

 

 T34 = 5
� ı'̅ �(

�6� ı ̅ (2.6) 
 

As indutâncias L são funções da posição 1� do rotor, tornando-se complexo o 

uso das equações do fluxo, da tensão e do conjugado. Para representá-la por um modelo 

mais simples, pode-se definir uma transformação para as variáveis da máquina (fluxo λ, 

corrente i ou tensão v). 

Uma transformação de variáveis conhecida como odq é definida pela operação 

(Eq. 2.7): 

 

 x��� = P9x:�; (2.7) 

 

Onde <��� é a variável antiga a ser transformada e <=>?é a nova variável. A 

matriz @A é denominada matriz de transformação e deve ser regular. 

Através desta transformação, as grandezas variáveis no tempo são expressas 

em relação a eixos ortogonais, eliminando o acoplamento magnético mútuo entre os 

bobinados de fase, tornando o fluxo concatenado em um eixo independente do outro. A 

transformação odq representa cada armadura trifásica original do estator e do rotor por 

uma armadura bifásica dq, mais uma bobina isolada de índice o. 

De maneira análoga à Eq. (2.1) e (2.2), obtém-se a nova expressão para os 

fluxos rotóricos (Eq. 2.8 e 2.9). As novas matrizes de indutâncias são diagonais 

constantes independentes do ângulo 1�. 

 

 λ:�;� = L��:�;i:�;� + L�:�;i:�;  (2.8) 

 

 λ:�; = L:�;i:�; + L�:�;i:�;�  (2.9) 
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As novas equações para a tensões são dadas pela Eq. (2.10) e (2.11): 

 

 v:�;� = R�i:�;� + ��BCD�
�� + ω4 F0 0 00 0 −10 1 0 J λ:�;�  (2.10) 

 

 v:�; = Ri:�; + ��BCD�
�� + Kω4 − ωL F0 0 00 0 −10 1 0 J λ:�;  (2.11) 

 

Onde M0 e M� são as velocidades do campo girante e do rotor, respectivamente. 

A nova equação para o torque no entreferro é dado pela Eq. (2.12). Onde N�� é 

a indutância mútua do estator no rotor, independente do ângulo de posição do rotor (1�). 

 

 T34 = �
� PM�Ki;� i� − i�� i; L (2.12) 

 

Ou em função do fluxo magnético, conforme Eq. (2.13). 

 

 T34 = PKi;� λ�� − i�� λ;� L (2.13) 
 

As equações que modelam as máquinas elétricas são utilizadas em diversos 

métodos de estimação das grandezas da máquina. Pois, a partir de grandezas fáceis de 

mensurar é possível a estimação de outras difíceis, ou até impossíveis, de mensurar. 
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2.1.5. Perdas no Motor de Indução 

 

Determinar a eficiência energética em um motor é equivalente a calcular as 

suas perdas, por isso defini-las é igualmente importante. Antes de descrever os 

principais métodos de estimação de eficiência, são descritas a seguir as perdas 

existentes (K) em um motor de indução trifásico. 

A potência elétrica de entrada (PPQ) é transmitida para a região do entreferro 

após acumular as perdas no estator e no núcleo. A potência mecânica desenvolvida 

(P:R�) depende do escorregamento e da potência do entreferro. O torque no entreferro é 

definido como a potência do entreferro dividida pela velocidade síncrona. 

Em IEEE Std-112 (2004) parte 5 são definidas quatro tipos de perdas em 

motores de indução tipo gaiola de esquilo, como na Eq. (2.14). No caso dos motores de 

indução com rotor bobinado, ainda devem ser consideradas as perdas pelo contato das 

escovas. 

 

 K 	 PPQ H P:R� 	 KT � KQR$ � K"#$ � K3� (2.14) 

 

As perdas estão representadas graficamente na Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 - Diagrama simplificado de perdas no motor (adaptado de Lu et al., 2008) 
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Perdas no cobre do estator, KS, é a perda por efeito Joule nos enrolamentos 

do estator. Podem ser diretamente calculadas como iguais a 1,5I�R para as três fases do 

motor, onde I é a corrente de linha rms e R é a resistência média entre duas fases. Para 

um motor bem equilibrado R é o dobro da resistência do estator RS. As perdas no cobre 

também variam com a temperatura e com a frequência da tensão de alimentação. 

Perdas no núcleo, Knuc, são causadas devido à histerese e corrente de Foucault 

na magnetização do núcleo. Essas perdas variam pouco e são praticamente iguais na 

plena carga ou a vazio. As perdas por histerese dependem do material do núcleo e da 

frequência do campo magnético. As perdas por corrente de Foucault são divididas em: 

perdas clássicas e perdas por excesso. Estas variam com o material magnético e com sua 

geometria, sendo muitas vezes laminados para reduzir as perdas. 

A perda no núcleo pode ser determinada subtraindo a perda mecânica e a perda 

no cobre do estator das perdas totais do ensaio a vazio. 

Perdas mecânicas, Kmec, são compostas por perdas associadas ao atrito entre 

as partes móveis (nos rolamentos, no rotor com o ar e nos anéis) e pela ventilação do 

motor (externa e interna). Dependem do dimensionamento, da geometria, da velocidade 

do rotor, da lubrificação dos rolamentos e das pás do ventilador, ou seja, variam de 

acordo com cada motor e o processo onde o mesmo está inserido. São praticamente 

constantes e independentes da carga imposta. 

As perdas mecânicas podem ser determinadas através de uma regressão linear 

na curva de potência versus o quadrado da tensão de alimentação. Para isto, devem ser 

colocados no mínimo três pontos com tensões de entrada diferentes. A potência 

desejada de cada ponto é a perda total do ensaio a vazio subtraída da perda no cobre do 

estator. A curva deve ser estendida linearmente até a tensão zero, onde a potência neste 

ponto é a perda mecânica do motor. 

As perdas adicionais, Kad, são as perdas que não foram previstas nas perdas 

descritas anteriormente. São consequências das características não ideais de uma 

máquina real, ou seja, resultam de fenômenos não lineares de naturezas distintas, 

difíceis de quantificar (NAGORNYY, 2004). Essas perdas podem ocorrer no estator 

e/ou no rotor. 

As perdas adicionais causam aumentos na energia dissipada e vibrações, 

redução da eficiência e no torque útil desenvolvido pelo motor. É possível apontar como 

principais causas das perdas adicionais: imperfeições na geometria do rotor e do estator, 

má distribuição dos enrolamentos do estator ao longo das ranhuras, o efeito do campo 
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magnético nas extremidades da máquina, assim como barras metálicas do rotor 

inclinadas com relação ao seu eixo. Salienta-se que o valor destas perdas varia com o 

tempo de vida e o regime de exploração do motor. 

Em IEEE Std 112 (2004) parte 5, são descritas três formas para determinar o 

valor das perdas adicionais: 

− Medida indireta: Subtrair do valor das perdas totais a soma das demais perdas 

quando conhecidas. Restando as perdas adicionais. 

− Medida direta: Os componentes da frequência fundamental e os de alta frequência 

das perdas adicionais são determinados a partir de diferentes testes e equações, sendo 

a soma desses dois componentes as perdas adicionais totais. 

− Medida assumida: Quando aceitável pelas normas ou pelas especificações da 

máquina, as perdas adicionais podem ser assumidas segundo a Tab. (2.1). 

A escolha do método de estimação das perdas em determinada máquina 

depende de diversos fatores. Muitas vezes torna-se economicamente, ou tecnicamente 

inviável o uso do método mais exato, obrigando a escolha de métodos mais simples. 

 

Tabela 2.1 - Perdas adicionais segundo IEEE std-112 

Potência nominal 
da máquina (kW) 

Perdas adicionais 
(% da carga) 

1-90 1,8% 
91-375 1,5% 

376–1850 1,2% 
1851 e maiores 0,9% 

 

2.2. MONITORAMENTO DE MOTORES 

 

Motores de indução são amplamente utilizados e são essenciais para os 

processos industriais onde estão inseridos. Em muitas aplicações estes motores são 

operados em condições ambientais adversas, tais como alta temperatura, alta umidade, 

vibrações mecânicas e poeiras, o que pode levar ao mau funcionamento do motor. A 

falha no motor eleva o custo não só na sua reparação, como também o custo devido à 

paralisação inesperada do processo, ou parte dele, causando enormes prejuízos. 

Portanto, o monitoramento confiável de motores de indução é de grande valor para o 

acompanhamento do processo e para evitar paradas não programadas (SALVADORI et 

al., 2009). 
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Devido à crise energética global e da escassez de pessoal de manutenção, 

muitas indústrias com alto consumo de energia elétrica, como metalúrgica, de papel e 

celulose, mineração, extração e refino de petróleo, tratamento de água, entre outras, têm 

demonstrado crescente necessidade de redução de custo, facilidade no uso, e sistemas 

remotos para monitoramento de energia e das condições do equipamento. 

Tradicionalmente, o monitoramento em plantas industriais é realizado de forma offline 

ou em sistemas de fios formados por cabos de comunicação e vários tipos de sensores. 

A instalação e manutenção destes cabos e sensores possuem usualmente um custo muito 

maior que o custo dos seus próprios sensores (LU e GUNGOR, 2009). 

Também é justificável o monitoramento em sistemas de controle e 

acionamento de motores, pois funcionam baseados em valores medidos ou estimados da 

condição atual do motor. Portanto é de fundamental importância que os seus dados de 

entrada sejam confiáveis, que representam a realidade e que estejam disponíveis no 

momento desejado. 

Monitoramento através de métodos que estimam as condições do motor usando 

apenas as correntes e tensões elétricas são preferidos devido ao seu baixo custo e pouca 

invasividade. Os avanços nas comunicações sem fio, na eletrônica embarcada e nos 

sensores eletrônicos permitiram o desenvolvimento de sistemas de monitoramento de 

baixo custo e com baixo consumo de energia (LU e GUNGOR, 2009). 

O uso de rede de sensores sem fio (RSSF) traz vantagens significativas sobre 

os métodos de monitoramento tradicionais, incluindo flexibilidade, auto-organização, 

inteligência agregada via processamento, baixo custo e rápida implementação. Estas 

características únicas fazem das RSSF uma alternativa promissora para implementações 

de sistemas de monitoramento e diagnóstico online e remoto (ZHANG et al., 2011). No 

entanto, a realização destes sistemas em ambiente industrial tem sérios desafios a 

vencer. 

Este trabalho propõe um sistema não invasivo de monitoramento de torque, 

velocidade e eficiência em motores, a partir da medição da tensão e corrente elétrica e 

com comunicação sem fio. Inicialmente, este projeto foi criado para o monitoramento 

do torque em motores presentes na Unidade de Bombeio Mecânico (UBM) de extração 

de petróleo da Petrobrás™. Trata-se de motores enormes e importantes neste processo 

industrial, onde algumas vezes ocorrem falhas devido ao aumento do torque acima do 

permitido, justificando a necessidade do seu monitoramento. Também foi desenvolvida 

uma bancada que simula a UBM para testar o sistema proposto (ver seção 4.4). 
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2.2.1. Monitoramento da Unidade de Bombeio Mecânico 

 

À exceção dos poços surgentes, quando a pressão do reservatório é grande o 

suficiente para elevar os fluidos de forma natural, necessita-se de um meio artificial para 

extração de petróleo. Dentre os vários métodos existentes para elevação artificial de 

petróleo, o sistema de bombeamento mecânico é o mais utilizado no mundo, presente 

em cerca de 80% dos poços (LIMA FILHO, 2009). A utilização deste método, em 

grande escala, na extração de petróleo deve-se ao seu baixo custo com manutenção, boa 

eficiência energética e menor custo/produção durante seu tempo de vida 

(NASCIMENTO, 2005). Sua popularidade também pode ser atribuída ao seu método 

simples de operação, manutenção e projeto de novas instalações (TAKÁCKS, 2002). 

É mostrado na Figura 2.8 um exemplo de UBM utilizada na extração de 

petróleo. O princípio de funcionamento consiste em transformar o movimento rotativo 

do motor em um movimento alternativo que é transmitido por uma coluna de hastes de 

aço a uma bomba no fundo do poço que impulsiona os fluidos presentes no fundo da 

jazida à superfície. 

 

 

Figura 2.8 - Esboço de uma Unidade de Bombeamento Mecânico (NASCIMENTO, 

2005) 
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O torque no eixo de saída do redutor se deve a duas componentes. Uma 

componente devido à carga nas hastes, que corresponde ao torque devido ao trabalho 

realizado na extração do óleo enquanto que a outra componente deve-se ao torque 

causado pelo contrapeso e pela manivela. 

A UBM está perfeitamente balanceada quando o torque no redutor no curso 

ascendente é similar de ao do curso descendente. O desejável é que ela trabalhe sempre 

balanceada, reduzindo a carga no redutor e evitando o desperdício de energia (MCCOY 

et al., 1997). O ajuste do balanceamento pode ser feito periodicamente ou quando existe 

uma ocorrência de extrapolação do limite do torque. 

O redutor, que representa aproximadamente 50% do custo de uma UBM, 

apresenta um sério desafio para a determinação do torque no seu eixo de saída. O torque 

quando excede o valor máximo, pode danificar parcial ou totalmente o redutor, 

causando grande prejuízo para as empresas petrolíferas. Pois, além do aumento com a 

manutenção, a produção que pode chegar a 1500 barris/dia, é suspensa. Por isso, é 

imprescindível um monitoramento adequado do torque no redutor (LIMA FILHO, 

2009). 

O método de cálculo empregado durante décadas para obtenção do torque de 

saída do redutor na maioria das UBMs, sugerido pela API (American Petroleum 

Institute), possui uma incerteza de 10% para as melhores condições de operação 

segundo a API 11E (1994). Verifica-se porém, que este erro pode ser bem maior devido 

a problemas de calibração da célula de carga, pelo acúmulo do erro no 

dimensionamento das partes, pois são 16 variáveis envolvidas. Também não são levados 

em consideração o balanço estrutural com a mudança do ângulo da manivela, a inércia 

da viga, do equalizador, do virabrequim, da manivela e do contrapeso da manivela, e os 

atritos dos mancais (API, 1994). 

O sistema de monitoramento proposto neste trabalho indica uma solução com 

melhor relação custo benefício e maior exatidão que o método atualmente utilizado 

pelas grandes empresas de extração de petróleo mundiais, sugerido pela API. 
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2.3. SISTEMA EMBARCADO 

 

Um sistema embarcado é a combinação de hardware, software e a utilização 

ou não de peças mecânicas e outras partes, projetadas para desempenhar uma função 

específica, ao contrário dos computadores pessoais, já que esses são construídos para 

executarem as mais diversas funções. Geralmente, esses sistemas estão inseridos em 

sistemas maiores e executam tarefas críticas, que exigem uma alta confiabilidade e 

muitas vezes requisitos de tempo real (NOERGAARD, 2005). De acordo com um 

estudo realizado por Tennenhouse (2000), que ainda reflete o cenário atual, somente 2% 

dos processadores produzidos são utilizados em computadores convencionais (desktops 

e notebooks). O restante se encontra embarcado em dispositivos como organizadores 

pessoais, eletrodomésticos, robôs, veículos e aeronaves. 

Os sistemas embarcados estão inseridos em diversas áreas, como em aplicações 

industriais, aplicações médicas, aplicações automobilísticas e em telecomunicações. 

Especificamente na indústria, os sistemas embarcados usualmente estão inseridos em 

sistemas de controle de processo e automação industrial, entre outros. 

 

2.3.1. Arquitetura Comum de Sistemas Embarcados 

 

Apesar do desenvolvimento de um sistema embarcado muitas vezes estar 

concentrado no desenvolvimento do software que controla o sistema (denominado 

firmware), é necessário um bom conhecimento do hardware para o qual o software será 

desenvolvido. Sem um conhecimento conceitual do hardware não é possível 

desenvolver o software de forma adequada. Uma característica importante dos sistemas 

embarcados, diz respeito à baixa portabilidade dos softwares, visto que eles geralmente 

são desenvolvidos considerando uma configuração de hardware específica. A Figura 

2.9 ilustra um modelo comum de um sistema embarcado, contendo os seguintes 

componentes: unidade de processamento, memória, interface homem-computador 

(IHC), interface de entrada e de saída (NOERGAARD, 2005). 

Os sensores (Entrada) são responsáveis por obter dados do ambiente no qual 

estão inseridos, por exemplo, valores de corrente e tensão de motores. Esses dados são 

muitas vezes adquiridos no formato analógico, então a interface de entrada deve possuir 

condicionadores de sinais, que ajustam os dados para que sejam compatíveis com o 
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hardware do sistema, além de conversores analógico para digital, que convertem os 

dados de modo que possam ser utilizados pela unidade de processamento. Os atuadores 

(Saída) são responsáveis por provocar uma mudança no ambiente. Assim como os 

sensores, os atuadores podem ser analógicos, então podem ser necessários 

condicionadores de sinais e um conversor digital para analógico. Além dos atuadores e 

sensores, o sistema pode se comunicar com os usuários através de uma interface 

humano-computador (IHC). Essa interface pode ligar componentes como botões e 

displays, que permitem ao usuário interagir diretamente com o sistema embarcado. 

 

 

Figura 2.9 – Arquitetura Básica de um Sistema Embarcado 

 

No núcleo do sistema é encontrada a unidade de processamento, que recebe 

dados externos, realiza cálculos com esses dados e gera resultados que são 

disponibilizados através das interfaces de saída. A memória armazena o firmware, que é 

responsável pelo controle do sistema, além de armazenar dados durante a execução do 

mesmo. 

Em geral, sistemas embarcados possuem tamanho reduzido. Da mesma forma, 

sua capacidade de processamento e armazenamento também é reduzida. Além disso, 

esses sistemas muitas vezes são utilizados em ambientes com pouca acessibilidade e 

possuem fonte de energia limitada. 

Os microprocessadores utilizados em sistemas embarcados, em geral possuem 

uma capacidade de processamento bem menor que os processadores encontrados em 

computadores pessoais, mas possuem também suas vantagens, como baixo custo e 

baixo consumo de energia. 
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Do mesmo jeito, a quantidade de memória disponível em um sistema 

embarcado pode ser bem menor do que a quantidade de memória encontrada em um 

computador pessoal. O programador deve levar isso em consideração na hora de 

desenvolver o software, que deve ter um código pequeno, respeitando o limite do 

tamanho da memória de programa e também utilizar pouca memória de dados, 

respeitando o limite da memória disponível para os dados (SIMON, 1999). Além das 

considerações sobre as limitações de espaço, processamento e energia, o projeto de um 

sistema embarcado deve garantir a confiabilidade e respeitar as suas restrições de 

tempo. Geralmente esses sistemas estão embutidos em sistemas maiores e realizam uma 

tarefa importante. 

 

2.4. REDE DE SENSORES SEM FIO 

 

O avanço tecnológico nas áreas de sensores, circuitos integrados e 

comunicação sem fio na última década permitiu o desenvolvimento de dispositivos de 

baixo custo, com poder de processamento e capacidade de comunicação a curtas 

distâncias. O desenvolvimento dessa tecnologia levou ao surgimento das redes de 

sensores sem fio (RSSF), formadas por dispositivos com capacidade de comunicação 

via radiofrequência. As RSSF formam um novo tipo de redes ad hoc com um conjunto 

de características e desafios peculiares e possuem como principal objetivo realizar o 

monitoramento de ambientes ou localização de objetos (AKYILDIZ, VURAN, 2010).  

Os sensores inteligentes desenvolvidos fazem mais do que apenas transmitir 

aquilo que está observando, eles podem também realizar processamento local, gerando 

novas informações e diminuindo o tráfego na rede. Estratégias de transmissão podem 

ser alteradas em tempo real, através da capacidade de auto-organização dos nós e de 

múltiplos saltos via retransmissões por nós intermediários. Além disso, outros aspectos 

podem influenciar na dinâmica da topologia da rede, como obstruções no ambiente e 

interferências na faixa de espectro utilizada para comunicação (VERDONE, 2007, 

YICK, 2008). 
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As RSSFs, ao contrário das redes tradicionais, apresentam severas restrições de 

recursos como: pouca disponibilidade de energia (alimentação via baterias), baixo 

alcance de comunicação, baixa largura de banda e capacidade limitada de 

processamento e armazenamento. É preciso levar em consideração tais restrições 

quando se pretende desenvolver tecnologias e protocolos para esse tipo de rede 

(AKYILDIZ, 2010, YICK, 2008). 

Dependendo da aplicação e do ambiente a ser monitorado, as restrições e 

estratégias de projeto de uma RSSF são adotados, como por exemplo, o tamanho da 

rede, o esquema de implantação e a sua topologia. A Figura 2.10 ilustra exemplos de 

aplicações para redes sem fio. 

 

 

Figura 2.10 - Exemplos de aplicações de rede sem fio (adaptado de YICK, 2008) 

 

As aplicações possuem um conjunto de atributos que determinam o rumo das 

pesquisas em RSSF, pois possuem características e especificações particulares. Em 

geral, existem características fundamentais que devem ser asseguradas pelas RSSFs 

como, por exemplo, segurança, robustez, confiabilidade, taxa de transferência adequada 

e determinismo (YICK, 2008). Dentre essas características, a falta de confiabilidade é a 

principal razão para muitos usuários não implantarem a comunicação sem fio, pois além 

das possíveis falhas nos equipamentos, podem acontecer erros na transmissão e 
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recepção dos dados (FETTE et al., 2007). A interferência de dispositivos, internos ou 

externos à rede, que operam na mesma faixa de frequências, influenciam diretamente no 

êxito da comunicação sem fio. 

Uma variedade de tecnologias para RSSF vêm sendo desenvolvidas no 

decorrer dos anos, entretanto é necessária a realização de mais trabalhos experimentais 

para fazer com que essas aplicações se tornem mais confiáveis e robustas. As avaliações 

de desempenho provêm informações valiosas para o desenvolvimento de ferramentas e 

soluções, visando melhorar o desempenho dos sistemas avaliados e determinar seus 

benefícios e limitações (YICK, 2008). 

 

2.4.1. Padrão IEEE 802.15.4 

 

O padrão IEEE 802.15.4 foi desenvolvido para aplicações de redes de sensores 

sem fio, este oferece comunicação sem fio com baixo consumo de energia e baixo custo, 

para aplicações de monitoramento e controle que não exijam grande largura de banda. O 

padrão define as camadas físicas e de controle de acesso ao meio e são três faixas de 

frequência para comunicação: 868MHz, 915MHz e 2,4GHz. São definidos vinte e sete 

canais para comunicação, sendo um para a primeira faixa, dez para segunda e dezesseis 

para a terceira (KARL, 2005). 

As três bandas de frequência que este padrão utiliza são não-licenciadas, ou 

seja, rádios que utilizam esse padrão compartilham o meio de comunicação com 

dispositivos que implementam outras tecnologias. 

Em uma rede IEEE 802.15.4 os nós podem ser de dois tipos: FFD (Full 

Function Device) e RFD (Reduced Function Device). Os nós FFD podem agir como o 

coordenador da rede ou um nó final. O coordenador da rede é responsável, por exemplo, 

pela inicialização e sincronização da rede, e geralmente funciona como o sorvedouro da 

rede de sensores. Além disso, ele pode servir como ponte entre várias outras redes IEEE 

802.15.4. Os nós FFD podem também exercer a função de roteador intermediário entre 

nós, expandindo assim a rede e obtendo maior cobertura. Os nós RFD podem atuar 

apenas como nós finais, que são responsáveis pelas funções de sensoriamento e/ou 

atuação. Eles podem interagir com apenas um nó FFD na rede (KARL, 2005, SANTOS, 

2010). 
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A topologia da rede pode ser organizada de três formas: estrela, malha ou 

árvore. Uma rede em estrela é formada por um nó coordenador, que gerencia e roteia os 

pacotes, e múltiplos nós finais que se comunicam entre si com o intermédio do 

coordenador. Em uma rede em árvore os nós finais se comunicam com um determinado 

roteador, que por sua vez se comunica com o coordenador, seguindo determinada 

hierarquia. Uma rede em malha funciona de modo ad hoc, na qual um roteador pode se 

comunicar com qualquer outro diretamente; ou seja, sem a necessidade de 

intermediação por parte do coordenador. Nessa topologia a rede é auto-organizável, 

podendo se ajustar automaticamente, tanto na sua inicialização como na entrada ou 

saída de novos nós na rede. A topologia em malha permite também aumentar a 

abrangência da rede, visto que a comunicação de nós distantes com o coordenador pode 

ser feita a partir de vários saltos, através dos roteadores (CAO et al., 2008). A Figura 

2.11 ilustra as três topologias (SANTOS, 2005). Entretanto, embora sejam suportadas 

essas três topologias, o padrão IEEE 802.15.4 não define a implementação dos 

mecanismos utilizados na camada de rede, ficando a cargo dos protocolos que 

implementam as camadas superiores. 

 

 

Figura 2.11 - Topologias de Redes IEEE 802.15.4 (adaptado de FETTE et al., 2007) 

 

Os rádios que seguem o padrão IEEE 802.15.4 alcançam no máximo uma taxa 

de transferência nominal de 250 Kbps, quando operando na banda de 2,4GHz. Mesmo 

que na prática a transferência seja menor, esta é suficiente para muitas aplicações como 

no campo industrial, veicular e residencial. 
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2.4.2. Protocolo ZigBee 

 

Alguns protocolos implementam as camadas superiores sobre o padrão IEEE 

802.15.4. O protocolo mais conhecido é o ZigBee, proposto no ano de 2002 pela 

ZigBee Alliance. A ZigBee Alliance é uma associação de empresas que trabalham em 

conjunto para desenvolver tecnologias baseadas em um padrão aberto global, que 

possibilitem comunicação sem fio confiável, com baixo consumo de energia e baixo 

custo, para aplicações de monitoramento e controle que não exijam grande largura de 

banda. 

A arquitetura do ZigBee foi desenvolvida em blocos ou camadas que executam 

serviços específicos para servir a camada acima. Sua arquitetura é baseada no modelo 

OSI (Open Systems Interconnection) de sete camadas, mas define apenas as camadas 

relevantes para obter a funcionalidade desejada. 

O padrão IEEE 802.15.4 define as duas camadas mais baixas: a camada física 

(PHY) e a sub-camada de controle de acesso ao meio (MAC). Por sua vez, o protocolo 

ZigBee usufrui dessas camadas para desenvolver a camada de rede (NWK) e a camada 

de aplicação. 

A camada de Rede inclui mecanismos usados na conexão e desconexão de 

dispositivos na rede, mecanismos de aplicação de segurança aos frames e roteamento 

para seus destinos. A camada de aplicação é composta pela subcamada de suporte a 

aplicação, pelo framework de aplicações, pelo objeto de dispositivo ZigBee e pelos 

objetos de aplicação definidos pelos fornecedores. 

A Tab (2.2) ajuda na comparação do padrão IEEE 802.15.4 (ZigBee) com 

outros dois padrões de comunicação sem fio populares: o IEEE 802.11 (WiFi) e o IEEE 

802.15.1 (Bluetooth). 

O padrão IEEE 802.15.4 (ZigBee) apresenta importantes vantagens, como 

menor consumo de energia e menor tempo para adição de novos nós. Para aplicações 

industriais onde o tempo é um fator crítico, principalmente em aplicações embarcadas e 

em tempo real, estas características são de grande importância. 

Outro fator diferencial é a possibilidade de formação da rede com milhares de 

nós, isto possibilita uma abrangência de áreas muito grandes. Além do seu maior 

alcance, que embora tenha sido projetado para redes de pequenas distâncias, pode-se 

encontrar hoje no mercado módulos ZigBee com alcances que variam de 30m a 1200m. 
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Tabela 2.2 – Comparação de parâmetros entre as três redes sem fio mais populares 

 IEEE 802.15.4 
ZigBee 

IEEE 802.15.1 
Bluetooth 

IEEE 802.11 
WiFi 

Taxa de transferência 250 kbps 1 Mbps 54 Mbps 

Modulação DSSS FHSS DSSS/OFDM 

Alcance 30 - 1200 m 10 - 20 m 100 - 400 m 

Tempo de acesso à rede 0,03 s 3 s 3 s 

Tempo de transição para estado ativo 15 ms 3 s --- 

Corrente de transmissão 30 mA 40 mA 400 mA 

Corrente em standby 3 µA 200 µA 20 mA 

Duração de baterias 1000 dias 1 a 7 dias 0,5 a 5 dias 

Número de nós 65536 7 32 

Fonte: Adaptada de Santos (2010) 

 

Embora apresente muitas vantagens para aplicações de RSSF, o padrão ZigBee 

apresenta ainda algumas limitações com relação à confiabilidade de comunicação, 

principalmente em ambientes severos como o industrial. O protocolo ZigBee, por 

exemplo, não muda de canal durante períodos de alta interferência. Ao invés disso, ele 

usa apenas um baixo ciclo de trabalho e algoritmos de controle de acesso ao meio para 

tentar minimizar a quantidade de colisões. 

Dessa forma, ainda são necessários mais estudos e o desenvolvimento de novas 

técnicas e protocolos que permitam uma operação mais confiável de redes de sensores 

sem fio na indústria (GUO et al., 2010). 
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CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO 

 

 

Os métodos de medição direta geralmente utilizam dispositivos 

eletromecânicos e têm alta exatidão. Entretanto, o uso destes dispositivos apresenta 

limitações em sua aplicação, tais como o aumento do custo da unidade, a redução da 

robustez mecânica, a baixa imunidade ao ruído e alteração da inércia da máquina, 

exigindo especial atenção em ambientes hostis. Em determinados casos é impossível a 

instalação do dispositivo de medição direta. 

Numerosos métodos de estimação têm sido propostos para determinar 

indiretamente torque, velocidade e eficiência energética com o mínimo de invasão ao 

sistema. Geralmente medir indiretamente acarreta em uma redução na exatidão, porém 

muitas vezes é a única alternativa possível devido às vantagens que oferece. 

Após o levantamento das diversas metodologias que estimam as grandezas do 

MIT, percebe-se que muitos avanços foram alcançados, porém, há um longo caminho a 

percorrer para se chegar a uma metodologia próxima da ideal. O desafio dos centros de 

pesquisa espalhados pelo mundo que estudam os métodos sensorless é encontrar um 

método capaz de estimar a grandeza no transitório e no regime permanente, com um 

baixo erro, reduzido esforço computacional, simplicidade e robustez, que atenda às 

necessidades da indústria. 

Neste capítulo são apresentados os principais métodos de estimação do torque 

no eixo, da velocidade angular e da eficiência energética do MIT. 
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3.1. TORQUE NO EIXO 

 

Em qualquer sistema onde haja conversão ou transferência de energia através 

de dispositivos mecânicos o torque é uma importante grandeza para avaliar o processo 

como um todo (MENG, LIU, 2006). Este interesse está refletido na incessante busca de 

métodos de medição em sistemas mecânicos rotativos, os quais são de grande 

importância nos sistemas de produção industrial. No entanto, ainda hoje, a maioria das 

medições de torque é efetuada com uma grande incerteza ou com extrema invasividade 

(BRITO, 1994). 

Os métodos de medição de força são conhecidos há centenas de anos, porém os 

métodos de medição de torque em eixos girantes são, relativamente, recentes. Após o 

advento da máquina a vapor, em 1700, o primeiro sistema de medida de torque foi 

proposto pelo físico francês Gaspar de Prony (1755-1839). Este sistema ficou conhecido 

como “Freio de Prony”.  

Chama-se de torque estático, ou momento torcional estático, uma força que 

tende a torcer peças que não se encontram em movimento de rotação. O torque 

rotacional na presença de aceleração angular é chamado de torque dinâmico (LIMA 

FILHO, 2009). 

O torque transmitido através do eixo de um motor que se movimenta a uma 

velocidade constante, seria um exemplo de um torque estático, porque mesmo existindo 

um movimento rotacional do eixo, não apresenta aceleração angular. O torque no eixo 

do redutor de uma UBM é um exemplo de torque dinâmico, uma vez que a velocidade 

de rotação do eixo varia de acordo com a carga nas hastes e ao movimento dos 

contrapesos. 

Atualmente existem excelentes instrumentos, dependendo da aplicação, para 

obtenção do torque estático, mas ainda existem sérios desafios quando se deseja medir o 

torque dinâmico (LIMA FILHO, 2007). 

O torque em eixos rotativos pode ser medido diretamente no eixo ou de forma 

indireta através de estimações. Neste trabalho, são apresentados teoricamente cinco 

métodos de estimação indireta: a partir dos dados nominais, do escorregamento, da 

corrente elétrica de alimentação, das perdas segregadas e do torque no entreferro (air 

gap torque, AGT). Os métodos são descritos nas próximas seções. 

Na escolha de qual método utilizar deve ser levado em consideração o tipo de 

torque a ser medido, os dispositivos disponíveis, o custo máximo do projeto, a faixa de 
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variação do torque, a exatidão desejada, a velocidade de rotação e a robustez necessária 

para um bom funcionamento no sistema onde será instalado (NORTON, 1969). 

 

3.1.1. Medição Direta 

 

Neste trabalho, a medição direta foi classificada em: por absorção, por reação, 

com extensômetro de resistência elétrica e a partir do ângulo de torsão. 

 

• Medição por Absorção 

O método direto por absorção consiste em absorver a energia mecânica 

presente no eixo em rotação através de frenagem (HOLMAN, 1984). Um sistema é 

conectado ao rotor de tal forma que comprime o eixo e, mesmo permitindo que o 

mesmo gire, provoca um atrito que impõe um torque direto. A magnitude do torque é 

ajustável de acordo com o nível de pressão imposta. Um braço liga o sistema causador 

da frenagem do eixo a um dinamômetro (ou balança) que mede a força empregada. Um 

exemplo deste método é o Freio de Prony, representado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Freio de Prony (adaptado de LIMA FILHO, 2009) 

 

Onde o torque é o produto do peso lido na balança com o comprimento L. 

Em 1877, Sir Willian Froude inventou o torquímetro “Freio à água”. O sistema 

de frenagem deste mecanismo consiste em uma unidade com pás imersas em água (ou 

outro fluido) que é acoplada ao eixo da máquina, aplicando um torque. A medição do 

torque também utiliza o princípio de um braço metálico que transmite o valor do torque 

a uma balança (ENCICLOPEDIA BRITANICA, 1986). A transferência do torque 

correto para a balança é possível se a unidade com água estiver livre para rotação, 

portanto deve-se minimizar o atrito em suas conexões diminuindo erros na leitura do 

torque. 
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• Medição por Reação 

Esse método baseia-se na terceira lei de Newton de ação e reação. Quando em 

funcionamento, o motor gera energia mecânica no rotor e produz um esforço de reação 

transferido à base mecânica que o sustenta. Este esforço é proporcional ao torque 

produzido no eixo. Faz-se necessário que o motor tenha a base móvel (livre para girar) 

para tornar possível medir a reação. Um exemplo é a torque table, que são mesas ou 

apoios onde é fixado o motor e contém sensores que medem a reação do motor na mesa 

(BRITO, 1994). 

 

• Medição com Extensômetro de Resistência Elétrica 

O extensômetro é um sensor formado por filamentos metálicos dispostos em 

grade utilizados para medir deformação em superfícies. O princípio de funcionamento 

do extensômetro está na propriedade de variar a sua resistência elétrica quando o 

mesmo é deformado. Baseado nesse princípio, em 1938 foi inventado o primeiro 

extensômetro de resistência elétrica (PERRY e LISSNER, 1962). Extensometria é o 

estudo de deformações ou esforços mecânicos em superfícies baseado na variação da 

resistência elétrica dos materiais sob ação de uma força. 

O extensômetro capta a deformação ocasionada pelo torque (Figura 3.2a) e um 

transmissor envia o sinal para o condicionador de sinais que permite a leitura do torque. 

Geralmente é utilizada uma ponte de Wheatstone para amplificar e tratar o sinal do 

extensômetro (Figura 3.2b).  

 

   

Figura 3.2 - a) Par de extensômetros no eixo; b) Circuito ponte de Wheatstone 

 

Como o extensômetro e seu circuito giram com o eixo, o desafio deste método 

está em como transmitir a alimentação elétrica e como receber o sinal medido para 

possibilitar a leitura no meio externo. Existem dois mecanismos atualmente empregados 

que fazem essas duas funções: os anéis deslizantes (BUCHELE, 1985), ilustrado na 

Figura 3.3, e os transformadores rotativos (REICH, 1983). Existem outros dois 
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mecanismos que só transferem a informação do extensômetro: o método por 

infravermelho (WASSERMANN et al.,2005) e o método telemétrico por rádio 

frequência (LIMA FILHO, 2007) , ilustrado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.3 - Transferência de dados e alimentação por anéis deslizantes (LIMA FILHO, 

2009) 

 

 

Figura 3.4 - Transferência de informações por Rádio Frequência (adaptado de LIMA 

FILHO, 2009) 

 

• Medição a partir do Ângulo de Torção 

Esse método utiliza um mecanismo composto por duas engrenagens paralelas e 

dois detectores separados por um eixo (ver Figura 3.5). O material do eixo é escolhido 

de acordo com a resolução pretendida ou as limitações impostas pelo equipamento. Os 

detectores podem ser ópticos (MENG, LIU, 2006), magnéticos (LEMARQUAND, 

1999) ou capacitivos (WOLFFENBUTTEL, FOERSTER, 1990) e a diferença de fase 

entre os sinais de A e B é proporcional ao ângulo de torção. Então para cada defasagem 

entre os sinais teremos um valor de torque específico. 
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Figura 3.5 - Método de medição do torque por ângulo de torção 

 

O método de leitura do torque a partir do ângulo de torção fornece boa exatidão 

em longo prazo (MEIER, EDESON, 2006), porém a necessidade de mecanismos de 

transdução eletrônicos avançados que possibilitem uma boa sensibilidade para pequenos 

ângulos de torção ainda é um grande desafio, tendo em vista que o ângulo máximo de 

torção para a parte sensível do torquímetro está na faixa de 0,25o para cada metro de 

comprimento do eixo (CHEONG et al., 1999). 

 

3.1.2. Método Indireto do Valor Nominal 

 

O método mais simples para determinação do torque de saída em motores é 

utilizar os dados fornecidos pelo fabricante. O torque é obtido a partir dos dados de 

potência de saída e de velocidade de rotação do eixo presentes na placa do motor, 

seguindo a Eq. (3.1). 

 

 �� � ��
��

 (3.1) 

 

Onde Tn é o torque nominal, Pn a potência nominal e ωn a velocidade nominal. 

O método é não invasivo, porém, não obrigatoriamente o motor trabalha no seu 

ponto nominal. O torque no eixo do motor é exatamente igual ao conjugado que a carga 

acionada exige. Se o torque do motor for maior, ocorre a aceleração até que uma 

velocidade superior seja atingida e o equilíbrio de torque ocorra. Se o torque da carga 

for maior ocorre uma redução da velocidade até atingir o equilíbrio ou parar o motor 

(FITZGERALD et al., 2006). 

Para um monitoramento do motor, onde o torque varia constantemente, este 

método é inadequado. 
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3.1.3. Método do Escorregamento 

 

Este método considera que a taxa de escorregamento medido (s) em relação à 

taxa do escorregamento nominal (sn) são iguais. Desta forma o toque T pode ser 

estimado pela Eq. (3.2). 

 

 T � �
	
� ∙ 	
��

��
∙ T (3.2) 

 

Apesar de fornecer o torque com uma exatidão maior que através dos dados de 

placa, este método possui o erro natural da taxa de escorregamento não ser igual à 

porcentagem da carga. Além disso, a velocidade nominal real pode variar em torno de 

20% da informada na placa (NEMA MG1, 2009). 

O método de determinação do torque pelo escorregamento pode ser melhorado 

incluindo uma componente que indica a variação de tensão real, seguindo o método 

Ontario Hydro (LU et al., 2005) , através da Eq. (3.3). 

 

 T � �
	
� ∙ 	
��

��
∙ T � �

��
�

�
 (3.3) 

 

3.1.4. Método da Corrente Elétrica 

 

Da mesma forma que o escorregamento, a taxa entre a corrente medida (I) e a 

corrente nominal (In) pode ser utilizada para se estimar o torque no eixo (T). Neste caso 

pode-se ter uma estimativa melhorada com relação ao método por escorregamento, 

tendo em vista que a curva da porcentagem da carga versus a taxa de variação da 

corrente é levemente não linear (LU et al., 2005). Além da medida da corrente é 

necessário medir a velocidade de rotação do eixo (ω), conforme se pode inferir através 

da Eq. (3.4). 

 

 T � �
��

∙ ��
� ∙ T (3.4) 
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3.1.5. Método das Perdas Segregadas 

 

Através da soma das perdas (K) e da medida da velocidade é possível obter o 

torque no eixo do motor apenas subtraindo as perdas do torque de entrada, conforme a 

Eq. (3.5). 

 

 T � T� � �
� (3.5) 

 

Onde Te é o torque de entrada dado pela potência elétrica de entrada Pe 

dividida pela velocidade síncrona ωs. 

Devido à dificuldade em medir cada perda e do caráter extremamente invasivo 

destes testes, a utilização deste método torna-se inviável para estimativa de torque em 

motores em operação. 

As perdas existentes no motor de indução foram definidas na seção 2.2, assim 

como esse método foi descrito com detalhes na seção 3.3.6. 

 

3.1.6. Método do Torque no Entreferro 

 

No interior da máquina, o entreferro é a região entre o rotor e o estator que 

realiza a interface entre a parte eletromagnética e a mecânica do motor, conforme a 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Interior do motor, indicando a posição do entreferro (LIMA FILHO, 2009) 

 

A potência elétrica de entrada, definida pelas tensões e correntes do motor, é 

transmitida à região do entreferro como potência magnética, esta por sua vez é 
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transmitida ao rotor ao impor um torque e gerar potência mecânica. Como ocorrem 

perdas na transferência de potência, a magnitude da potência elétrica, magnética e 

mecânica é diferente e proporcional. A potência mecânica desenvolvida depende do 

escorregamento e da potência de entrada. O torque no entreferro (air gap torque, AGT) 

é definido pela potência do entreferro dividida pela velocidade angular. 

A partir da transformação da Eq. (2.13) da seção 2.1 para o sistema trifásico 

abc, é possível definir o torque no entreferro (conjugado eletromagnético) a partir da 

sua relação com o fluxo de acoplamento do enrolamento do estator, que é dado de 

acordo com a Eq. (3.6) ou da Eq. (3.7) (OJO et al., 1990). 

 

 T�� � �√�
� ��i! − i�"λ�$ + �i� − i$"λ!�& (3.6) 

 

 T�� � �√�
� �i��λ! − λ$" + i$�λ� − λ!" + i!�λ$ − λ�"& (3.7) 

 

Onde λa, λb, λc, λab, λca são os fluxos magnéticos de acoplamento, ia, ib e ic são 

as correntes de linha na entrada do motor e p é o número de polos do motor. 

O fluxo magnético de acoplamento em cada fase é dado pela Eq. (3.8): 

 

 λ�,$,! � ()v�,$,! − Ri�,$,!, dt (3.8) 
 

Onde R é a resistência do enrolamento do estator por fase e va, vb, vc são as 

tensões fase-terra. 

A partir da Eq. (3.7) e da Eq. (3.8), obtêm-se a Eq. (3.9) (OJO, 1990). 

 

 T�� � �√�
� /�i� − i$" (�v!� + R�2i� + i$"& dt + �2i� − i$" (�v�$ − R�i� − i$"& dt1 (3.9) 

 

Onde vca e vab são tensões entre fases. Dessa forma, é possível determinar o 

torque no entreferro somente com o processamento das medidas de dois sensores de 

tensão e dois sensores de corrente (LIMA FILHO, 2009). 

A Eq. (3.9) está relacionada com o campo magnético gerado e por isso é válida 

para diferentes tipos de motores, assim como para motores de indução ligados em delta 

ou em Y. 
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Para o cálculo do torque resultante no eixo do motor devem ser consideradas as 

perdas que venham a ocorrer depois da conversão eletromecânica, são elas: as perdas 

mecânicas (Kmec) e as perdas adicionais (Kad). Dessa forma, as perdas são subtraídas do 

torque no entreferro, resultando no torque no eixo (T), conforme Eq. (3.10). 

 

 T � T�� − �234
� − �56

�  (3.10) 

 

Onde ω é a velocidade angular do motor. 

 

3.2. VELOCIDADE ANGULAR DO ROTOR 

 

Até o final da década de 60, os sistemas de medição e controle de velocidade 

em máquinas elétricas industriais eram fundamentalmente eletromecânicos. Porém, 

estes sistemas eram custosos, estavam associados a elevados consumos de energia e 

exigiam manutenções frequentes. Pela maior complexidade dos fenômenos 

eletromagnéticos que regem o funcionamento das máquinas AC, apenas a partir da 

década de 80, com o desenvolvimento dos semicondutores de potência, controlados com 

elevadas frequências de comutação, foi possível o crescimento das aplicações AC de 

velocidade variável e, em particular, a implementação de sistemas de controle (MELO, 

2004). 

A velocidade de rotação em motores de indução é função do número de polos 

do rotor e da frequência de alimentação elétrica do estator.  

A medição da velocidade é importante no monitoramento e acionamento de 

máquinas de muitas aplicações de baixa e média potência. Porém sensores montados no 

eixo reduzem a confiabilidade, invadem o sistema e aumentam o custo da unidade. 

Métodos de medição indireta para estimar a velocidade do eixo apresentam-se como 

uma alternativa que não exige alterações na estrutura do motor nem grande invasão 

mecânica ao mesmo. 
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3.2.1. Medição Direta 

 

A forma mais exata de se obter a velocidade é através da medição direta no 

eixo do motor. Para isso o sistema de medição com sensores devem ser montados 

diretamente no seu eixo, porém isto pode ser inviável em determinados processos. Pois, 

muitas vezes, o eixo do motor é fisicamente inacessível para instalação de um sistema 

de medição. Além disso, o seu custo pode não ser atraente em determinadas aplicações. 

Existem diversos instrumentos para medição direta de velocidade, sendo 

classificados de acordo com a faixa de operação, a exatidão, a forma de comunicação e 

o seu princípio de funcionamento. Entretanto, o uso destes dispositivos eletromecânicos 

apresenta certa limitação em sua aplicação, tais como: o aumento do custo do 

dispositivo de partida, a redução da robustez mecânica, a baixa imunidade ao ruído, a 

alteração da inércia da máquina, além de exigir especial atenção em ambientes hostis 

(VAS, 1998). 

Um mecanismo comumente utilizado é um disco girante acoplado ao eixo e 

sensores estacionários que detectam a sua passagem. Um sistema ótico pode ser 

implementado para realizar essa função, através de um emissor e um receptor luminoso 

com um disco que contém setores foscos e transparentes. Quando a máquina é ligada o 

disco gira, interrompendo ou permitindo a passagem de luz entre o emissor e o receptor, 

gerando um sinal de saída digital. Este método, conhecido como encoder ótico, está 

representado na Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7 - Medição de velocidade a partir do encoder ótico 

 

A exatidão da medida está relacionada à quantidade de setores no disco, assim 

como, à qualidade do emissor e do receptor de luz. Ao adicionar outros níveis de setores 
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no disco e outros emissores/receptores de luz, torna-se possível a detecção do sentido de 

giro e até da posição do eixo. 

Para tornar o sistema mais robusto a poeiras e possíveis vibrações ou flexões 

no disco, o princípio ótico pode ser substituído por mecânico ou magnético com ímãs e 

sensores magnéticos hall. Este sistema de encoder magnético foi utilizado para medição 

na bancada construída (ver seção 4.2). 

 

3.2.2. Métodos a partir do Modelo Matemático 

 

A partir de diferentes modelos da máquina, é possível projetar estimadores de 

velocidade angular para motores de indução. Geralmente são utilizados modelos 

baseados nos valores da tensão e da corrente, além de outros parâmetros como 

impedância do estator e temperatura. 

Em Schauder (1992) e em Zhen (1998) foi apresentado o sistema adaptativo 

por modelo de referência (MRAS – Model Reference Adaptive System). Este método é 

baseado em dois modelos, um dependente da velocidade angular e outro independente, 

chamado de referência. Um sistema de controle compara e tenta aproximar a saída qM 

dos dois modelos. Dessa forma a velocidade é estimada quando as saídas estão 

próximas. Um diagrama de blocos do sistema simplificado é mostrado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 - Diagrama de blocos de um estimador de velocidade MRAS (adaptado de 

MARTINS, 2006) 

 

Diferentes modelos podem ser utilizados como referência ou como o 

dependente da velocidade. Para realizar o controle e aproximação da saída dos dois 

modelos, diferentes controladores podem ser implementados: controladores PI (o mais 

comum), rede neural (VAS, 1998; CIRRINCIONE, 2004), lógica fuzzy (VAS, 1999), 

mínimos quadrados recursivos (REYS, 1989), filtro de Kalman (TEXAS 
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INSTRUMENTS, 1997), filtro de Kalman estendido (KIM, 1992). Em geral, esses 

controladores necessitam de alto poder de processamento. 

Muitos métodos a partir de modelos matemáticos do motor de indução utilizam 

equações com integrais e com o valor da resistência do estator, o que acarreta problemas 

de condições iniciais, integração de sinal com ruído e alta influência da variação de 

temperatura. Para solucionar estes dois problemas, Peng (1994) propôs um modelo 

robusto independente da resistência e que não requer integração direta das variáveis 

medidas. 

A grande maioria destes métodos depende de medição da tensão do estator, que 

se torna pouco confiável a baixas velocidades, por isso falham quando operam nestas 

condições (HURST, HABETLER, 1996). 

 

3.2.3. Métodos a partir das Harmônicas das Ranhuras 

 

A partir do espectro de frequências da corrente de fase do MIT, pode ser 

estimada indiretamente a velocidade de seu eixo de forma não invasiva (HURST, 1996, 

BLASCO-GIMENEZ, 1996). O método parte da análise espectral e na busca de 

harmônicos gerados pelas saliências do motor, que surgem a partir das ranhuras do rotor 

e da sua excentricidade. A frequência desses harmônicos da excentricidade dinâmica do 

rotor está relacionada com a sua velocidade, segundo a Eq. (3.11).  

 

 f9� � f	 :�kr + n>" 	
�
� �⁄ + n@A (3.11) 

 

Onde fhe é a frequência das harmônicas relacionadas com as saliências; f1 é a 

frequência fundamental da alimentação; k = 0, 1, 2,... é o número da harmônica; r é o 

número de ranhuras do rotor; p é o número de polos; s é o escorregamento; nd = 0, ± 1, 

± 2,... é a ordem de excentricidade do rotor e nw = = ± 1, ± 3,. . . é a ordem dos 

harmônicos do entreferro. 

Para obter a velocidade do eixo de um MIT, inicialmente é realizada a 

aquisição de uma de suas correntes de fase através de um conversor analógico/digital. 

Posteriormente, o software busca a frequência (fH) da harmônica que possui maior 

amplitude (ℎCáE) dentro da faixa de frequências dada pela Eq. (3.12) e que depende do 

número de ranhuras (r) (SANTOS, OLIVEIRA, 2005). 
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 hGáH � I
� �⁄ ± 1 (3.12) 

 

Onde r é o número de ranhuras do motor de indução trifásico e p é o número de 

polos do motor de indução trifásico. A partir destes dados e da Eq. (3.13), é possível 

estimar o escorregamento. 

 

 s � 1 �
�M

N�∙�OP
OQ


	�
I  (3.13) 

 

A partir do escorregamento s, e da velocidade síncrona ns, estima-se facilmente 

a velocidade do eixo do motor de indução trifásico com a Eq. (3.14). 

 

 n � n��1 � s" (3.14) 
 

Na Figura 3.9 apresenta-se o diagrama de blocos que ilustra o procedimento de 

estimação de velocidade a partir do espectro. 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Procedimento de estimação de velocidade a partir do espectro 

 

O espectro de frequências pode ser obtido com diversos métodos, como a 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) (HURST, 1996), a Densidade Espectral de 

Potência (PRESS, 1992), o Analisador de Espectro Lock-In (SANTOS, 2005), a 

Transformada Z-Chirp (AIELLO et al., 2005), a Transformada Hilbert (SHI et al., 

2006). Porém, todos estes métodos possuem restrições em sua implementação digital, 
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como a necessidade de um número de amostras relativamente alto para se obter uma 

resolução espectral razoável, alta sensibilidade a ruídos e/ou a necessidade de alto poder 

de processamento. Estas restrições limitam a exatidão, aumentam o custo e diminuem a 

viabilidade destes métodos de estimação da velocidade, principalmente se esta ocorre 

em tempo real. 

Em sistemas com torque dinâmico, com forte vibração mecânica e com alto 

nível de ruídos, o espectro de frequências se mostra instável, com extremas variações a 

cada amostra e com harmônicos aleatórios indesejados. Conclui-se que para uma análise 

correta do espectro de frequências é necessária a estabilidade do sistema como um todo. 

Ou seja, no instante de coleta de dados, as variações de torque e velocidade devem ser 

as mínimas possíveis para que não surjam harmônicos indesejáveis e seja possível uma 

estimação correta. 

A medição de sinais contaminados com ruído de amplitude maior do que o 

componente que se deseja medir é um problema difícil de resolver e comum na pesquisa 

experimental. Nestes casos, técnicas de condicionamento de sinal têm aplicabilidade 

muito limitada. 

 

3.3. PERDAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

A busca crescente por máquinas com índices de rendimentos nominais cada 

vez mais elevadas, implicam no desenvolvimento de métodos mais confiáveis e exatos 

de medição da eficiência. Por outro lado, os procedimentos de tais metodologias devem 

ser o mais simples possível em termos técnicos e econômicos. 

A eficiência energética é definida como na Eq. (3.15). Todos os métodos de 

estimação da eficiência utilizam esta equação. 

 

 η � STUV
SW�

× 100% � 100% − S�I>��
SW�

× 100% (3.15) 

 

Onde [\�	é a potência de entrada e	[]^_	é a potência de saída. No caso de um 

motor de indução, a potência de entrada é elétrica e demandada da rede de alimentação 

e a potência de saída é a mecânica entregue à carga. 

Apesar da simplicidade da expressão, o cálculo da eficiência normalmente é 

difícil devido à complexidade de medição ou estimação destas grandezas de naturezas 
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distintas (ANDRADE, 2009). Para medição das grandezas elétricas, existem atualmente 

excelentes instrumentos acessíveis. Porém, para mensurar as grandezas mecânicas, 

normalmente se faz necessária uma invasão maior ao motor, com equipamentos 

custosos e difíceis de instalar. 

A dificuldade em medir eficiência energética aumenta quando se pretende 

obter o valor em tempo real com a máquina em operação, em transientes e com 

potências variáveis no tempo. 

A medição da eficiência de máquinas elétricas é um tema que gera grande 

discussão, quer na comunidade científica, quer entre os principais fabricantes mundiais, 

particularmente no que se refere aos MITs. Por isso, torna-se importante as normas que 

padronizam essa medição: 

− A norma 112 do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), composta 

por cinco metodologias que formam a base para as normas NEMA MG-1 e C390, 

utilizadas, respectivamente, nos EUA e no Canadá. 

− A 60034-2 e 61972 da International Electrotechnical Commission (IEC), adotada na 

Europa. 

− A norma JEC37 da Japanese Electrotechnical Committee (JEC), adotada em alguns 

países asiáticos. 

Os métodos descritos nas normas geralmente não são aplicáveis em campo e 

têm o objetivo de serem referências para outros possíveis métodos ou comparações. 

A maneira de como estimar as perdas e/ou a potência de saída dá origem às 

diferenças fundamentais entre os vários métodos. Um método de estimação pode 

consistir em um método de base única ou pode ser construído usando uma combinação 

de diferentes métodos básicos. Este trabalho separa e compara os métodos básicos de 

acordo com suas bases teóricas e fontes de erro. Os métodos básicos discutidos neste 

capítulo são: 

− Método de Torque Direto no Eixo. 

− Método dos Valores Nominais; 

− Método do Escorregamento; 

− Método da Corrente; 

− Método de Circuito Equivalente; 

− Método das Perdas Segregadas; 

− Método do Torque no Entreferro (AGT); 
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O gráfico da Figura 3.10 compara de forma simplificada e generalista, os sete 

métodos descritos neste trabalho. O eixo x representa o erro, no eixo y a invasão ao 

sistema, e o tamanho do círculo é a dispersão do método, pois algumas bases teóricas 

contêm vários métodos ligeiramente diferentes, abrangendo uma área maior. 

O ideal é que o método possua um pequeno erro e uma baixa invasão. O que 

mais se aproxima desse ideal é o método a partir do torque no entreferro (AGT). 

Para estimar a eficiência energética em motores em funcionamento pode ser 

utilizado um simples algoritmo ou uma combinação deles. Os métodos são comumente 

classificados na literatura por seu nível de invasão ao processo e pela exatidão da 

estimação. O nível de invasão é determinado pelo tipo de dados necessários para o 

método, a forma e o custo de instalação do equipamento e coleta de dados, o 

planejamento de operação do motor e o custo dos equipamentos. A exatidão é avaliada 

através da comparação com uma segunda medida de eficiência, como por exemplo, um 

torquímetro em conjunto com um tacômetro no eixo do motor. 

 

 

Figura 3.10 - Gráfico da invasão e do erro dos métodos de estimação da eficiência 

(Adaptado de LU, 2005, KUECK, 1996) 
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Uma ou mais das seguintes medidas podem estar envolvidas nos métodos: 

− Velocidade medida com tacômetro no eixo; 

− Leitura dos dados nominais; 

− Corrente elétrica; 

− Tensão elétrica; 

− Resistência do enrolamento do estator; 

− Temperatura do enrolamento; 

− Medição de torque do eixo. 

− Informações do teste a vazio; 

− Informação do teste com carga nominal ou variável; 

− Informação do teste de inversão de sentido; 

− Informação do teste com rotor bloqueado; 

Uma forma bastante aplicada é a realização do teste em vazio para estimação 

de perdas. Porém ele só é possível caso possa ser desacoplado o motor da carga 

aplicada, por isso ele é considerado um teste invasivo ao sistema. O teste a vazio é 

realizado no funcionamento da máquina como motor, com tensão e frequência nominal, 

sem carga conectada. Neste momento, após a estabilidade do sistema, devem ser 

medidas e anotadas a temperatura, a potência, a velocidade e a corrente elétrica de 

entrada. Como a potência mecânica de saída neste teste é nula, a potência elétrica de 

entrada medida é equivalente à soma total das perdas com o motor a vazio (IEEE Std 

112, 2004). São elas as perdas no estator, no núcleo e as perdas mecânicas. As perdas 

adicionais são nulas no ensaio a vazio, podendo ser determinada com o teste com carga 

constante ou a partir da Tab. (2.1). 

 

3.3.1. Medição Direta do Torque e Velocidade no Eixo 

 

Medir o torque e a velocidade diretamente no eixo (e, portanto, a potência de 

saída) sem a necessidade de calcular as perdas (HSU et al., 1998) é o método 

aparentemente mais simples e direto. Ele oferece a estimação da eficiência mais exata, 

mas também é altamente invasivo. Além disso, o custo extremamente elevado dos 

transdutores de torque faz com que este método não seja aceitável para a maioria das 

aplicações industriais. 
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A exatidão deste método depende da qualidade dos sensores de torque, o ruído 

de sinal, e do alinhamento do eixo do motor e sua carga. Os principais métodos 

utilizados para se realizar a medida do torque diretamente em eixos rotativos são: por 

absorção (HOLMAN, 1984), por extensômetros de resistência elétrica (LIMA FILHO, 

2009) e pelo ângulo de torção (MENG, LIU, 2006). Estes foram detalhados na seção 

3.1. 

O padrão IEEE Std-112 (2004) apresenta três métodos de medição direta do 

torque, denominados por A, B e C. O método A é destinado a pequenas máquinas, e o B 

para máquinas de 1 a 190 kW, utilizam um torquímetro e um tacômetro diretamente no 

eixo. Exigem testes a vazio, com carga variável e de aquecimento. O método C 

necessita de duas máquinas idênticas, uma funcionando como motor com tensão e 

frequência nominal e outra como gerador com tensão e frequência variável, constituindo 

a carga mecânica do motor. 

Pelo fato do torquímetro ser um equipamento extremamente caro e altamente 

invasivo ao processo industrial, estes métodos são praticamente impossíveis de serem 

aplicados em campo e fogem completamente do propósito considerado neste trabalho. 

 

3.3.2. Método do Valor Nominal 

 

O método menos invasivo é quando a estimação é obtida através das 

especificações do motor contidas na placa de identificação ou no seu manual. Neste 

método, é assumido que a eficiência do motor é constante e igual ao valor nominal. 

Porém, a eficiência no motor varia com a carga imposta (Figura 3.11), com as condições 

da alimentação elétrica, entre outras variáveis. Além disso, o valor nominal pode não ter 

sido determinado pelo fabricante seguindo as normas e de forma exata. 

Assim, o método dos valores nominais pode resultar em grandes erros na 

estimação para a maioria dos motores. 

O laboratório Vogelsang & Benning desenvolveu um método baseado no 

método dos valores nominais (BENNING, 1997). Trata-se de um dispositivo comercial 

desenvolvido na Alemanha chamado Analisador de Motor que deve ser acoplado à 

máquina e faz leituras de corrente, tensão, fator de potência, resistência, velocidade e 

temperatura do motor em operação.  Existem duas opções de funcionamento do 

dispositivo (V&B I e II), na opção I (±1% de erro) são exigidos testes em três 

condições: sem carga, carga nominal e desligado. A opção II (±3% de erro) não exige o 
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teste sem carga, usa dados de especificação do motor, consequentemente, a exatidão é 

reduzida. 

 

 

Figura 3.11 - Eficiência em função da carga para diferentes motores 

 

3.3.3. Métodos do Escorregamento 

 

Os métodos através do escorregamento baseiam-se na medida da velocidade do 

rotor (LU, 2005, KUECK, 1996). É considerada uma relação linear entre o 

escorregamento e o torque de saída da máquina. 

A principal vantagem é a simplicidade, porém pode ser difícil obter a 

velocidade em ambiente industrial. Não é necessário teste a vazio nem medida da 

resistência do rotor. 

No método padrão do escorregamento, o percentual de carga é considerado 

proporcional e linear ao percentual do escorregamento medido. O rendimento do motor 

é, portanto, aproximado utilizando a Eq. (3.16). 

 

 η � �`a�
�`a��T2

∙ STUV,�T2
SW�MUV

 (3.16) 

 

No entanto, o erro vem do fato de que a relação de escorregamento representa a 

porcentagem de carga e a eficiência não é igual à porcentagem de carga (LU et al., 

2005). Outro fator de erro está na sua dependência dos dados nominais, o que o torna 

pouco exato. 
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Guru e Hirizóglu (2001) estabelece um valor limite máximo para a eficiência 

de um motor partindo apenas do valor do escorregamento s, conforme Eq. (3.17). 

 

 η ≤ �1 − s" (3.17) 

 

Ou seja, se um motor está operando a 85% de sua velocidade síncrona 

(s=15%), esta é a sua máxima eficiência. Este método não pode ser utilizado para a 

determinação da eficiência, pois não se obtém um valor para ela, somente um valor 

máximo. Entretanto, pode ser utilizado para comparação entre dois motores: o que tem 

um menor escorregamento apresenta um maior rendimento. 

A empresa canadense Ontário Hydro aperfeiçoou o método do escorregamento 

corrigindo a velocidade nominal com a variação de tensão de entrada. Assim, foram 

incorporados mais dois dados na expressão da eficiência, a tensão nominal (Vnom) e a 

tensão medida na entrada da máquina em operação (V), conforme Eq. (3.18). 

 

 η � �`a�
�`a��T2

∙ STUV,�T2
SW�MUV

∙ � �
��T2

�
�
 (3.18) 

 

No entanto, a estimativa continua dependente de valores nominais e ainda tem 

um erro relativamente grande, pois a velocidade nominal pode desviar até 20% da 

velocidade real de acordo com a norma NEMA MG1 (2009). 

 

3.3.4. Método da Corrente Elétrica 

 

Esse método é relativamente de fácil implementação, já que requer apenas as 

medições de corrente e de potência ativa de entrada. Parte do princípio de que a 

eficiência do motor é aproximada usando a Eq. (3.19), assumindo que a porcentagem de 

carga é proporcional à razão entre a corrente medida e a corrente nominal.  

 

 η � �
��T2

∙ STUV,�T2
SW�MUV

 (3.19) 
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Porém, a curva de corrente versus a carga é não linear, por isso o método pode 

ser melhorado utilizando valores de correntes do teste a vazio (Eq. 3.20), o que aumenta 

a invasão ao sistema. 

 

 η � ��
�c5dWT
���T2
�c5dWT

∙
STUV,�T2

SW�MUV
 (3.20) 

 

É sugerido em HSU et al. (1996) que a média destas duas abordagens pode dar 

uma estimativa mais exata da eficiência. 

 

3.3.5. Método do Circuito Equivalente 

 

Neste método, é utilizado um circuito equivalente simplificado do motor onde 

a eficiência é estimada a partir dos valores das impedâncias do circuito mostrado na 

Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 - Circuito equivalente simplificado do motor 

 

As seis impedâncias são a resistência do estator (R1), reatância de dispersão do 

estator (X1), reatância de magnetização (Xm), resistência de perda no núcleo (R0), 

reatância de dispersão do rotor (X2), e resistência do rotor (R2). 

A vantagem deste método é que a eficiência do motor pode ser estimada com 

qualquer carga aplicada. Por outro lado, os valores das impedâncias podem mudar com 

a variação da velocidade. Existem diferentes abordagens para a obtenção dos valores 

das impedâncias. 

O método descrito em F1 do IEEE Std-112 (2004) é o método padrão de 

circuito equivalente. Ele requer testes bastantes invasivos e, muitas vezes, impraticáveis 

no monitoramento em tempo real, embora o método possa ser bastante exato.  É exigido 

o teste a vazio, à tensão variável, com rotor removido, com rotação reversa e medição 
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de impedância. Este método é mencionado, principalmente como base para outros 

métodos modificados. 

Uma versão modificada do método F1 da IEEE Std-112 é proposto pela 

empresa canadense Ontario Hydro, conhecido como método OHMF (LU et al., 2005). 

O circuito equivalente foi simplificado apenas alterando de paralelo para série as 

impedâncias que representam o núcleo, Xm e R0. Dessa forma, o teste com tensão 

variável não é necessário, mas os testes sem carga e de plena carga com tensão nominal 

devem ser executados. Devem ser medidos durante os testes: a tensão de linha, a 

potência de entrada, a corrente de linha, o fator de potência, a resistência do estator e o 

escorregamento. 

Dell’Aquila (1984) também desenvolveu um método a partir do circuito 

equivalente do motor, afirmando que o circuito do núcleo com duas malhas representa 

melhor o rotor do tipo gaiola de esquilo. Para estimar as impedâncias é necessário o 

teste a vazio e um teste com rotor bloqueado com tensão reduzida e corrente nominal. 

Estes testes fazem deste um método altamente invasivo. 

O laboratório Oak Ridge National desenvolveu o software ORMEL96 

(OakRidge Motor Efficiency and Load 1996), este calcula a eficiência a partir da 

medição de velocidade, dos valores nominais e de valores padronizados (para perdas 

suplementares, relação X1/X2 e corrente de rotor bloqueado). Por causa de seu nível de 

invasão baixo e boa exatidão (±4% de erro (KUECK, 1996)), o método é bem aceito em 

aplicações de monitoramento e pesquisas científicas (LU et al., 2005). 

 

3.3.6. Método das Perdas Segregadas 

 

Os métodos de perdas segregadas são simples de compreender porque estimam 

cada perda (K) do motor separadamente (Eq. 3.21), são elas: perdas no cobre do estator, 

no cobre do rotor, perdas no núcleo, perdas adicionais e as perdas mecânicas. São 

métodos geralmente muito exatos, embora alguns deles também sejam complicados e 

invasivos, enquanto outros dependem de valores assumidos para estimar algumas das 

perdas. 

 

 η � 1 − ∑ �
SW�

 (3.21) 
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O método E da IEEE Std-112 (2004) é um método de perdas segregadas, 

porém não é um teste de campo útil para a estimação de eficiência. Este exige o teste 

com rotor removido e de reversão do sentido, por isso não são práticos para o 

monitoramento da eficiência em campo. 

O método E1 é o método padrão de perdas segregadas (IEEE Std-112, 2004). 

Este simplifica ao assumir um valor para as perdas adicionais à carga nominal para 

diferentes tamanhos dos motores, como mostrado na Tab. (2.1). São exigidos testes a 

vazio, com tensão variável e com carga variável. Devido aos testes, o método é 

altamente invasivo e, muitas vezes, impraticável em campo. 

 

Tabela 2.1 - Perdas adicionais segundo IEEE std-112 

Potência nominal 
da máquina (kW) 

Perdas adicionais 
(% da carga) 

1-90 1,8% 
91-375 1,5% 

376–1850 1,2% 
1851 e maiores 0,9% 

 

A Electricity Corporation of New Zealand (ECNZ) desenvolveu um método 

semelhante, porém baseado nos padrões da IEC (International Electrotechnical 

Commission). Na norma IEC 60034-2, o chamado método indireto atribui um valor fixo 

para a perda adicional nominal igual a 0,5% da potência elétrica nominal para toda faixa 

de potência dos motores. 

A fim de evitar o teste a vazio, a Ontario Hydro estabeleceu um valor constante 

aproximado para as perdas por atrito, ventilação e perdas no núcleo. Este método, 

conhecido como OHME, sugere que essas perdas combinadas sejam assumidas como 

3,5% da potência de entrada nominal. Dessa forma, a única invasão ao processo é a 

medição da resistência do estator nos seus terminais e a medição de velocidade, o que 

torna este método pouco invasivo (ANDRADE, 2009). 

Há também vários métodos que assumem valores aproximados para algumas 

perdas para estimar a perda total, simplificando os procedimentos exigidos pelo método 

E1. Se os valores assumidos não foram baseados em testes para o motor monitorado, 

erros significativos na estimativa de eficiência são prováveis. 

Por exemplo, intrinsicamente, as perdas adicionais dependem das 

características construtivas da máquina, influenciando de forma diferente em cada 
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motor. Portanto, ao assumir valores iguais para as perdas adicionais de diferentes 

motores, é atribuída um elevado erro. 

 

3.3.7. Método do Torque no Entreferro 

 

A busca por métodos mais exatos e menos invasivos é constante entre 

pesquisadores. O método a partir da medida indireta do torque no entreferro (Air Gap 

Torque, AGT) é um dos métodos mais aceitos na comunidade científica (LU et al., 

2006, LIMA FILHO, 2009). 

O método de estimação do torque no eixo (Teixo) a partir do torque no 

entreferro (Tag) foi completamente descrito na seção 3.1 e segue a Eq. (3.22). Este foi 

desenvolvido por Ojo (1990) e verificado por muitos experimentos para se tornar um 

método de estimação da eficiência.  

Na estimação da potência no eixo do motor através do torque no entreferro 

devem ser consideradas as perdas que venham a acontecer depois da conversão 

eletromecânica. São elas: as perdas adicionais e as perdas mecânicas. 

 

 T�aHf � ω)T�� − K�> − KG�!, (3.22) 

 

Hsu et al. (1995) utilizaram pela primeira vez o método AGT para estimar a 

eficiência. Este mede diretamente a potência de entrada (Pin) segundo a Eq. (3.23), e 

determina a potência de saída (Pout) a partir da velocidade e torque no eixo (Eq. 3.24). 

Para isso, são requeridas as medições de: tensão de linha (vca e vab), corrente elétrica de 

fase (ia e ib), velocidade do rotor (ω), resistência do estator (R), perdas mecânicas 

(KG�!) e perdas adicionais (K�>). Um teste a vazio mede a perda mecânica e as perdas 

adicionais foram assumidas como a Tab. (2.1). Sendo que um tacômetro foi adicionado 

ao eixo para medição direta da velocidade o que deixa o método mais invasivo. 

 

 Pa � i�v� + i$v$ + i!v! � −v!��i� + i$" − v�$i$ (3.23) 

 

 η � STUV
SW�

� �i3WjT
SW�

 (3.24) 
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Lu et al. (2008) estimaram a eficiência de uma maneira menos invasiva. 

Combinaram o método AGT com a estimação da velocidade através da transformada 

rápida de Fourier (FFT) no sinal de corrente elétrica (HURST, HABETLER, 1996), 

descrito na seção 3.2, e com a estimação da resistência do estator. Dessa forma, o 

método pode ser implementado em campo de forma simples e rápida, praticamente sem 

parar o processo. Porém, como descrito na seção 3.2, esta estimação da velocidade 

apresenta dificuldades de funcionamento em tempo real em sistemas com torque 

variável e com vibrações, além de exigir alta frequência de amostragem e alto 

processamento para análise do espectro de frequências da corrente elétrica. 

 Segundo Lu et al. (2008), o método possui um erro máximo de 1,7%, é 

pouquíssimo invasivo e está imune às variações e desbalanceamentos da tensão de 

alimentação. Por essas e outras vantagens, o método vem sendo bastante empregado nos 

laboratórios (LU, 2008, LIMA FILHO, 2009) e em campo (HSU, 1995). 

O método AGT foi escolhido para ser utilizado neste trabalho, pois, além das 

vantagens já mencionadas, permite o monitoramento em tempo real, com 

processamento embarcado, memória e frequência de amostragem limitadas, em sistemas 

com torque dinâmico e condições elétricas variáveis. 

 

3.4. CONCLUSÃO 

 

3.4.1. Torque no Eixo 

 

A estimação do torque no entreferro (air gap torque, AGT) associado com os 

valores assumidos para as perdas adicionais e mecânicas foi o método utilizado neste 

trabalho para determinação do torque no eixo a partir da medição de corrente e tensão 

de alimentação do motor. Este método foi escolhido por fornecer diversas vantagens 

com relação aos demais. 

O método através do AGT é relativamente exato e pouco invasivo, necessita 

apenas dos dados nominais fáceis de obter, evitando os testes altamente invasivos 

exigidos em outros métodos. O desbalanceamento da tensão e corrente de alimentação 

não causa erro na estimação a partir do torque no entreferro. Outra vantagem desta 

técnica é que permite o monitoramento em tempo real, com processamento embarcado, 
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memória e frequência de amostragem limitada. Permite também a estimação em 

sistemas com torque dinâmico e com vibrações mecânicas. 

Na seção 4.1 o método de estimação utilizado é detalhadamente descrito. 

 

 

3.4.2. Velocidade Angular do Rotor 

 

Foram descritos os principais métodos de medição e estimação da velocidade. 

Medir diretamente a velocidade do rotor é a maneira mais exata, porém, devido à alta 

invasão no sistema para instalação do tacômetro, é inviável em determinados processos 

onde não se tem acesso ao eixo. 

Numerosos métodos baseados na observação têm sido propostos para estimar o 

escorregamento do rotor a partir do modelo matemático do motor e da força contra-

eletromotriz (SCHAUDER, 1992, ZHEN, 1998, VAS, 1998, CIRRINCIONE, 2004, 

VAS, 1999, REYS, 1989, KIM, 1992). Porém, muitos destes procedimentos dependem 

de medição da tensão do estator, o que se torna pouco confiável a baixas velocidades, 

por isso falham quando operam nestas condições (HURST, HABETLER, 1996). Estes 

métodos simulam modelos matemáticos complexos e necessitam de um controlador 

para estimação da velocidade, por isso se faz necessário alto poder de processamento. 

Um conjunto de técnicas de estimação de velocidade a partir da análise do 

espectro de frequências da tensão e da corrente tem sido proposto. Porém esses métodos 

requerem estabilidade elétrica e mecânica, alta frequência de amostragem e alta 

capacidade de processamento (HURST, HABETLER, 2006). 

O dispositivo desenvolvido neste trabalho é embarcado e realiza 

monitoramento em tempo real, por isso tem processamento e memória limitados. É 

desejável também que o sistema seja o menos invasivo possível. O motor a ser 

monitorado provavelmente contem alto nível de vibração mecânica e o torque dinâmico 

variável no tempo. Consequentemente os métodos acima descritos não satisfazem as 

necessidades do sistema proposto. 

Em busca de um método de estimação da velocidade que funcione nas 

condições desejadas, foi desenvolvido neste trabalho um método simples e inovador. Na 

seção 4.1 esse método é descrito em detalhes.  
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3.4.3. Perdas e Eficiência Energética 

 

Considerando a importância do motor nos processos industriais e seu impacto 

na matriz de consumo energético, pode-se concluir que o monitoramento da eficiência 

energética de motores é fundamental e tem recebido a devida importância tanto no meio 

acadêmico quanto nas indústrias. 

Apesar da enorme quantidade de métodos de medição da eficiência, esta área 

ainda apresentam tópicos a serem estudados e experimentados.  A modelagem 

matemática e a estimação de grandezas estão entre os itens mais explorados pelas 

diversas abordagens e investigações que contêm mais inovação sobre o tema. O 

desenvolvimento de dispositivos dedicados à estimação, com mínima invasão ao 

processo, se mostra uma área a ser explorada. 

Após a análise dos principais métodos de estimação de eficiência em motores, 

foi escolhido o método a partir do torque no entreferro como melhor opção para 

implementação no sistema proposto. Pois este possui boa exatidão, baixa invasão e 

possibilidade de monitoramento em tempo real em sistemas com torque dinâmico e com 

tensão de alimentação desequilibrada. Algumas alterações nos procedimentos e 

determinadas exigências na instalação são descritas em detalhes na seção 4.1. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados em detalhes os métodos escolhidos e 

implementados durante o desenvolvimento deste trabalho. O procedimento teórico de 

cálculos para estimação do torque, da velocidade e da eficiência realizado no 

processamento é descrito na seção 4.2. 

O Sistema Embarcado de Monitoramento do MIT (SEMMIT) é completamente 

descrito e os componentes utilizados na sua construção são apresentados. Os sensores e 

o microcontrolador realizam as rotinas de aquisição, conversão, processamento e 

transmissão de dados e estão descritas no tópico 4.3. 

A fim de pôr em teste o SEMMIT, foi construída uma bancada de aplicação de 

torque senoidal conhecido que simula uma UBM. Esta bancada, assim como seu 

modelo matemático, é descrita neste capítulo. 

Por fim, a metodologia de instalação e a estratégia de análise da rede sem fio é 

detalhada no final deste capítulo. 

 

4.1. MÉTODO DE ESTIMAÇÃO UTILIZADO 

 

O trabalho propõe um novo método específico para implementação no sistema 

embarcado. Para escolher o método que melhor se encaixa nas condições existentes, 

foram levantadas as exigências desejadas para o sistema, a saber: 

− Mínima invasão do dispositivo ao sistema com o motor : é desejável que não seja 

necessário parar o processo por muito tempo para instalar o dispositivo. Também 

não são desejáveis testes invasivos e a instalação de novos componentes no motor. 
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É fundamental que quando em funcionamento, o SEMMIT não interfira no motor 

nem no processo onde o mesmo está inserido. 

− Exatidão nas estimações: é desejável que o valor estimado seja confiável e que 

represente, o mais próximo possível, as grandezas reais. 

− Processamento digital: os cálculos para a estimação devem ser realizados por um 

processador digital, para isso faz-se necessário sensores e conversores para tornar 

digital a grandeza medida e com resolução e frequência de amostragem bem 

definidos; 

− Sistema embarcado: o método adotado deve ser possível de ser realizado com as 

limitações de memória e processamento do microcontrolador; 

− Estimação em tempo real: o tempo para medir, processar e transmitir os dados 

deve ser baixo o suficiente para que seja possível um funcionamento em tempo real 

com algumas medições por segundo. 

− Menor custo dos componentes do sistema: os componentes a ser utilizados 

devem estar disponíveis no mercado nacional e ser acessível financeiramente. Para 

a indústria, a instalação do dispositivo deve ser economicamente vantajosa. 

O método escolhido que melhor atende a essas exigências é baseado na 

estimação do torque no entreferro. O procedimento é composto por um conjunto de 

rotinas onde cada uma delas realiza uma determinada função. A Figura 4.1 ilustra a 

sequência de rotinas de forma simplificada. 

 

 

Figura 4.1 – Sequência de estimação das grandezas 
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Para instalação do SEMMIT, é necessário um levantamento de dados iniciais 

para configurar o software interno, conforme dados da Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 - Formulário para inicialização do SEMMIT 

 

Os ensaios a vazio e com carga constante são importantes para uma estimação 

mais exata das perdas e da velocidade. Porém, caso não seja possível a realização dos 

testes, estes podem ser substituídos por valores assumidos, assim como é detalhado nos 

tópicos posteriores. 
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4.1.1. Estimação do Torque no Entreferro 

 

Conforme foi apresentado na seção 3.1.8, a estimação do torque no entreferro é 

possível a partir da medida de dois sensores de tensão e dois sensores de corrente, de 

acordo com a Eq. (3.8): 

 

 T��� =
�√�

	

�i� − i�� ��v�� + r�2i� + i��� dt + �2i� − i�� ��v�� − r�i� − i��� dt� (3.8) 

 

As integrais da Eq. (3.8) representam o fluxo magnético de acoplamento 

correspondente ao torque. Ao serem calculadas as integrais, deve-se levar em 

consideração a fase inicial da força contra-eletromotriz que causa um offset no sinal, 

trata-se da constante da integral, ou valor inicial, que é gerado na integração. 

Fisicamente, esse offset representa um nível de fluxo constante que não existe durante a 

operação normal da máquina. 

Na Figura 4.3 é apresentado uma posição genérica do vetor fluxo de estator 

real (λ�), o vetor fluxo de offset (λ����� ) e o vetor fluxo estimado (λ!�). 

 

 

Figura 4.3 - Representação espacial do offset gerado na integração do fluxo magnético 

(Adaptado de SENA, 2011) 

 

Na Figura 4.4(a) é ilustrado o sinal após a integração quando não são feitas as 

considerações de valores de offset, enquanto que na Figura 4.4(b) estes valores são 

compensados. Em ambas as curvas são mostrados vários ciclos de senóides em função 

do tempo e a saturação é verificada pelo contorno da curva e seu deslocamento no eixo 

das ordenadas. 

Portanto o algoritmo utilizado para o cálculo do torque no entreferro deve 

compensar os componentes DC gerados (offset). 

"#$ 

"&''$()  

"$ 
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Figura 4.4 - Integração (a) sem compensação e (b) com compensação do offset 

 

Para solucionar esse problema existem diferentes métodos propostos na 

literatura. O método mais comumente utilizado é a associação de Filtros Passa Baixas 

(HU e WU, 1998) ou Filtros Passa Alta (ZERBO, 2005, SENA, 2011). Porém, a 

utilização de filtros ocasiona distorções na magnitude e fase, sendo necessário a sua 

compensação no próprio algoritmo. 

Quando a integração é realizada de forma digital através de conversores e 

processadores, a identificação e subtração do offset podem ser facilitadas. Para resolver 

esse problema pode-se subtrair a média aritmética de cada ciclo de integração (LIMA 

FILHO, 2009). Dessa forma, é retirado a componente DC do sinal senoidal resultante. 

Neste trabalho, a estratégia adotada para retirar o offset do sinal integrado foi a 

subtração do valor da média a cada ciclo da senóide. O resultado se mostra excelente, 

pois, dessa forma, a eliminação do valor DC é precisa, não causa distorções na fase e 

não exige muito processamento para executar. 

A resistência do estator, informação necessária para o cálculo, é medida por um 

ohmímetro com o motor desligado através dos seus terminais. Se a resistência do cabo 

for considerável, esta deve ser subtraída do valor medido para se obter o valor mais 

exato. Caso não seja possível a medição direta nos terminais do motor, deve-se utilizar 

o valor nominal da resistência do estator. 

A resistência do estator varia significativamente de acordo com as condições 

do motor, principalmente sua temperatura (LEE et al., 2002). Ao longo dos anos, vários 

algoritmos têm sido propostos para se estimar a resistência do estator para diferentes 

aplicações (HABETLER et al.,1998, JACOBINA et al., 2000), inclusive para 

(a) (b) 
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determinação do torque no entreferro (LU et al., 2008). Devido à natureza embarcada 

do SEMMIT, no qual as medidas são disponibilizadas em tempo real, não foram 

implementados os algoritmos para determinação da resistência do estator, tendo em 

vista que poderia aumentar consideravelmente o tempo de processamento dos dados. 

Porém, pode-se comprovar que a resistência do estator exerce uma pequena 

influência no cálculo do torque no entreferro. Na Tab. (4.1) foi quantificada a influência 

de todos os valores necessários para se obter o valor do torque no entreferro (Tag). Para 

isso foi alterado, dentro de uma determinada porcentagem, o valor conhecido das 

grandezas (tensão de linha vab e vca, corrente de linha ia e ib, resistência do estator R) e 

contabilizado o efeito no valor do torque no entreferro. 

 

Tabela 4.1 – Influência das variáveis  no cálculo do torque no entreferro. 

Variável 
R vab vca ia ib 

9 Ω  366V AC rms 375V AC rms 
1,42A AC 

rms 
1,46A AC 

rms 

Variação 
± 30% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

6,3-11,7Ω 348-384V 356-394V 1,35 - 1,49A 1,39 - 1,53A 

*�+, 
(2,49Nm) 

2,484 - 2,496Nm 2,369 - 2,611Nm 2,488 - 2,492Nm 2,379- 2,601Nm 2,476 - 2,504Nm 

Variação de     
*�+, 0,24% 4,86% 0,08% 4,46% 0,56% 

 

Observa-se na tabela que a medida da tensão vab e da corrente ia interfere 

consideravelmente no valor estimado, muito mais que as outras variáveis. Por outro 

lado, o valor da resistência do estator possui pouquíssima influência. Mesmo 

considerando um erro de 30% em sua medida, o erro na estimação do torque no 

entreferro foi de apenas 0,24 %. 

A sequência das funções para a estimação do torque no entreferro foi ilustrado 

na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Sequência para determinação do torque no entreferro 
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Foi utilizado o filtro da média para tornar o valor final do torque no entreferro 

mais estável no tempo. Este é um filtro que não necessita de muito tempo de 

processamento, simplesmente ele substitui o valor do torque pela média dos valores de 

sua vizinhança. 

 

4.1.2. Estimação da Velocidade 

 

Um motor de indução convencional apresenta uma variação de velocidade de 

cerca de 10% ou menos da velocidade síncrona quando se passa da ausência de carga 

para plena carga (FITZGERALD et al., 2006). A velocidade síncrona é função da 

frequência da tensão de alimentação e do número de polos do motor. 

O algoritmo de estimação da velocidade não deve consumir muito tempo de 

processamento e deve ter boa exatidão, devido ao processamento embarcado. 

O método descrito na seção 3.2.2 a partir do modelo matemático do motor e da 

força contra-eletromotriz não satisfaz as necessidades do sistema embarcado proposto, 

pois necessita muito tempo de processamento e falha quando o motor funciona em 

baixas velocidades. 

O método através da análise do espectro de frequências da corrente, descrito na 

seção 3.2.3, foi implementado no sistema, porém não se obteve sucesso na estimação da 

velocidade. O fracasso no algoritmo foi devido à instabilidade do torque dinâmico 

aplicado no eixo, com alto índice de vibração mecânica. Quando o sistema vibra, o 

torque no eixo varia rapidamente, consequentemente o espectro da corrente é totalmente 

modificado e surgem harmônicas aleatórias que causam erros na busca pela harmônica 

máxima causada pelas ranhuras do motor. Outro problema ocorre quando o torque 

aplicado passa a ser negativo, cruzando a velocidade síncrona. Neste momento, a 

harmônica causada pela ranhura está sob a enorme harmônica causada pela frequência 

de alimentação, impossibilitando sua detecção. Além disso, o método exige alta taxa de 

amostragem e muito tempo de processamento, parâmetros difíceis de serem atendidos 

por um sistema embarcado. 

Devido aos problemas encontrados para implantação dos métodos tradicionais 

de estimação de velocidade, foi desenvolvido um método novo, simples e bem adaptado 

às condições desejadas. O método consiste em estabelecer uma relação direta entre a 

velocidade angular procurada e o torque no entreferro já conhecido. 
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O motor opera em velocidades compreendidas entre a velocidade síncrona e a 

velocidade correspondente ao torque máximo do motor (ver seção 2.1.2). Nessa região, 

a relação torque e velocidade é aproximadamente linear. Ao traçar uma reta sobre a 

curva da Figura 2.4, obtemos uma boa aproximação para a curva na região entre a 

velocidade e torque nominais e a velocidade síncrona e torque zero. A Figura 4.6 ilustra 

a aproximação. 

 

 

Figura 4.6 – Relação linearizada entre o torque e a velocidade angular (adaptada da 

Figura 2.4) 

 

Segundo a Eq. (3.9), para estimar o torque no eixo é preciso conhecer a 

velocidade. Por isso, a velocidade é estimada antecipadamente e diretamente a partir do 

torque no entreferro. O torque no eixo é muito próximo do torque no entreferro, 

distanciando apenas do valor da perda, portanto, a curva do torque no entreferro em 

função da velocidade é semelhante à curva da Figura 4.6, levemente deslocada para 

cima. 

Dessa forma, estabeleceu-se uma relação linear entre a velocidade e o torque 

no entreferro. Os parâmetros da relação linear devem ser determinados a partir de dois 

pontos conhecidos da curva. 

Caso seja possível o teste em vazio e o teste com uma carga constante, os 

parâmetros a e b da reta podem ser determinados de forma bastante precisa. Caso os 

testes, ou um deles, não sejam possíveis, os dois pontos da reta são dados pelo ponto de 

torque zero e velocidade síncrona (-$./0) e pelo ponto de torque nominal e velocidade 

nominal (-/), resultando em pouca invasividade ao sistema. 
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Um algoritmo inicial determina os torques no entreferro equivalentes ao ponto 

nominal (T��1�2) e zero (T��3), conforme Eq. (4.1) e (4.2). 

 

 T��3 �
�4567489:�;<

=>?<:
 (4.1) 

 

 T��1�2 �
;<

=<
� T��3 (4.2) 

 

Após isso, são determinados os parâmetros a e b da equação da reta, conforme 

Eq. (4.3) e (4.4). 

 

 a �
�=>?<:A=<�

B5CDAB5C<E8
 (4.3) 

 

 b � ω�H1�  aT��3 (4.4) 

 

Finalmente, a velocidade é estimada diretamente a partir do torque no 

entreferro utilizando a Eq. (4.5). 

 

 ωI � aT��� � b (4.5) 

 

A sequência de etapas para estimar a velocidade é representada na Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.7 - Sequência de funções para estimar a velocidade do eixo do motor 

 

Na Tab. (4.2) foi quantificada a influência de todos os valores necessários para 

se obter o valor da velocidade angular (ωI). Para isso foi alterado, dentro de uma 

determinada porcentagem, o valor conhecido das grandezas (potência nominal Pn, 

velocidade síncrona ωsinc, velocidade nominal ωn e torque no entreferro T���), 

quantificando-se o efeito resultante na estimação da velocidade. 
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Tabela 4.2 – Influência das variáveis na estimação da velocidade angular. 

Variável 
Pn ωsinc ωn *�+, 

550 W 188,5 rad/s 175,9 rad/s 2,49 Nm 

Variação 
± 5% ± 3% ± 3% ± 3% 

522,5- 577,5W 179,1-197,9 rad/s 170,6-181,2 rad/s 2,42 - 2,56 Nm 

JI  
(181,6 rad/s) 

181,2-181,9 rad/s 180,3-182,9 rad/s 177,8 -185,6 rad/s 181,4-181,2 rad/s 

Variação de     
JI  

0,19% 0,72% 2,15% 0,11% 

 

Observa-se que a velocidade nominal é a grandeza que mais influencia na 

estimação da velocidade. Os valores nominais estão presentes nas informações da placa 

do motor, porém podem conter um erro de até 20% (NEMA MG1, 2009). Portanto, ao 

configurar o sistema para um determinado motor, é desejável medir a velocidade 

nominal para se obter mais exatidão na estimação em tempo real. 

 

4.1.3. Estimação das Perdas 

 

Para a determinação do torque no eixo do motor pelo método proposto, devem 

ser consideradas as perdas que venham a acontecer depois da conversão eletromecânica, 

são elas: as perdas mecânicas e as perdas adicionais. 

As perdas mecânicas (Kmec), causadas por atrito e ventilação, dependem de 

cada motor e o processo onde o mesmo está inserido. Para uma estimação relativamente 

exata optou-se pela realização do teste em vazio com o SEMMIT instalado nos 

terminais do motor. Neste caso, como o torque no eixo é zero, o torque no entreferro 

estimado pelo sistema é igual às perdas mecânicas. 

Caso não seja possível um teste com torque zero no eixo do motor, as perdas 

mecânicas são assumidas como iguais a 3,5% da potência nominal do motor, como foi 

sugerido no método OHME, descrito na seção 3.3. (LU et al., 2008). 

  



69 

 

Caso seja possível um teste com carga constante, de preferência com a carga 

nominal, a perda adicional pode ser estimada com boa exatidão. Neste teste, o valor 

estimado para o torque no entreferro, subtraído do torque conhecido aplicado é 

exatamente a perda ocorrida nestas condições. 

Caso não seja possível um teste com carga constante, a estimação da perda 

adicional do motor a ser monitorado pelo SEMMIT deve ser semelhante à forma 

proposta no método E1 da IEEE std-112 (2004). Neste método, é assumido um valor 

proporcional ao tamanho do motor, segundo a Tab. (2.1). 

 

4.1.4. Estimação do Torque no Eixo 

 

Para o cálculo do torque resultante no eixo do motor (T�) a partir do torque no 

entreferro (T���), devem ser consideradas as perdas mecânicas (K� 2��), perdas adicionais 

(K��L) e a velocidade angular estimada do motor (ωI), segundo a Eq. (3.9). 

 

 T� = T��� −
M�89:

=I
−

M�56

=I
 (3.9) 

 

A Tab. (4.3) quantifica a influência dos valores necessários para se obter o 

torque no entreferro. 

 

Tabela 4.3 – Influência das variáveis no cálculo do torque no eixo. 

Variável 
NI  O�PQ Pn R� PS R� TUV 

181,4rad/s 2,49 Nm 550 W 1,8% 3,5% 

Variação 
± 3% ± 3% ± 5% ± 5% ± 5% 

176-186,8 rad/s 2,42-2,56V 522,5-577,5W 1,71 - 1,89% 3,33 - 3,67% 

O� 
(2,33Nm) 

2,324 - 2,334Nm 2,259 - 2,399Nm 2,337 - 2,321Nm 2,327 - 2,332Nm 2,321 - 2,332Nm 

Variação de     
O� 

0,21% 3% 0,34% 0,11% 0,24% 
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Mesmo utilizando formas pouco exatas para determinar as perdas adicionais e 

mecânicas, observa-se a partir da tabela que os erros dessas perdas não provocam 

grande influência na estimação final do torque no eixo. Nota-se que o torque no eixo é 

semelhante e totalmente dependente do torque no entreferro, ambos variam na mesma 

proporção. 

 

4.1.5. Estimação da Eficiência Energética 

 

A eficiência (η) é dada pela razão entre a potência de entrada e de saída, 

conforme a Eq. (3.14). 

 

 ηX =
;�EYZ

;?<
× 100% (3.14) 

 

A potência elétrica instantânea de entrada (Pin) do motor trifásico é calculada a 

partir das medidas diretas de tensão e corrente elétrica instantânea, conforme a Eq. 

(3.22). 

 

 PH1 = i�v� + i�v� + i�v� = −v���i� + i�� − v��i� �3.22� 

 

A potência útil de saída (P��b ) é o produto entre o torque no eixo do motor (c!) 

e a sua velocidade angular (ωI), conforme Eq. (4.6). 

 

 P��b = T�ωI �4.6� 

 

Portanto, a eficiência é calculada a partir da Eq. (4.7) resultante. 

 

 η =
B�=I

Af:5�H57Hg�Af5gHg
× 100% (4.7) 
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A Figura 4.8 ilustra a sequência de funções realizada pelo sistema embarcado 

para estimar a eficiência energética a partir da tensão de linha vab e vca, corrente de linha 

ia e ib, torque no eixo e a velocidade angular. 

 

 

Figura 4.8 - Sequência de funções para estimar a eficiência energética 

 

A Tab. 4.4 quantifica a influência dos valores necessários para se obter a 

eficiência energética do motor.  

 

Tabela 4.4 – Influência das variáveis no cálculo da eficiência. 

Variável 
NI  O� vab vca ia ib 

181,4 rad/s  2,33Nm 366V AC rms 375V AC rms 1,42A rms 1,46A rms 

Variação 
± 3% ± 3% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

176 -186,8rad/s 2,26-2,4V 348 - 384V 356 - 394V 1,35 - 1,49A 1,39 - 1,53A 

hI 
(73,78%) 

71,57- 75,99% 71,57- 75,99% 73,14 - 74,36% 73,39 - 74,17% 73,22 - 74,3% 73,52 - 74,04% 

Variação 
de hI 

3% 3% 0,83% 0,53% 0,73% 0,35% 

 

Podemos observar que a eficiência varia igualmente com a variação da 

velocidade e do torque no eixo, ou seja, para que a estimação da eficiência seja exata 

faz-se necessário que as estimações da velocidade e do torque sejam igualmente exatas. 

Conclui-se, também, que pequenos erros na medição das grandezas elétricas não 

causam erros consideráveis na estimação da eficiência. 
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4.2. SISTEMA EMBARCADO DE MONITORAMENTO 

 

A instalação do sistema embarcado de monitoramento no processo é 

relativamente simples, já que deve ser instalado entre o motor a ser monitorado e seus 

cabos de alimentação. Sendo possível, dessa forma, medir o valor da tensão e da 

corrente elétrica de entrada. 

Inicialmente a tensão e corrente elétrica são adquiridas e convertidas em uma 

palavra digital. Após a conversão, os cálculos com os novos valores são realizados e as 

grandezas são estimadas e, periodicamente, são enviadas a uma central de 

monitoramento através de uma interface com fio ou sem fio por rádio frequência. 

Em uma indústria, vários motores podem ser monitorados simultaneamente 

cujas informações podem ser visualizadas em um computador convencional em tempo 

real e os dados disponibilizados através de uma rede local ou internet. 

O sistema possui canais de entrada e de saída onde podem ser utilizados como 

canais de controle e interface com o usuário, ou para conexão com sensores auxiliares. 

Também possui gravação in-circuit, ou seja, o firmware pode ser atualizado em campo. 

Internamente o dispositivo é formado por três circuitos: a placa de alimentação 

elétrica, os sensores e o condicionamento do sinal de medida e, a principal delas, a placa 

de conversão e processamento de dados e transmissão dos sinais (PCPD). O esquema 

simplificado do SEMMIT está ilustrado na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Esquema geral do sistema embarcado SEMMIT 
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Para facilitar a compreensão, o sistema foi dividido em três subsistemas: 

aquisição, processamento e transmissão/comunicação que, a seguir, são detalhados. 

 

4.2.1. Subsistema de Aquisição 

 

A aquisição da tensão no motor é feita através de dois transformadores que 

reduzem a tensão elétrica entre fases do motor, geralmente de -380V a 380V AC, para 

valores compatíveis com os circuitos conversores A/D, no caso desse estudo, de 0 a 

3,3V.  

Inicialmente foram instalados transformadores com núcleo magnético comum, 

porém, foi constatado que o mesmo causa atraso no sinal de saída do secundário se 

comparado com o sinal de entrada do primário. Dessa forma causa erro nas estimações, 

pois existe uma diferença de fase errônea entre a tensão e a corrente medida. Por isso, 

foram instalados transformadores com núcleo de grãos orientados (GO) (Fig. 14a), que 

possuem curva de histerese bem mais estreita, eliminando o atraso quase que 

totalmente. O transformador de potencial de GO adquirido tem potência de 5VA com 

relação de tensão de 380V no primário para 6V no secundário. 

O sensor escolhido para medir corrente elétrica foi o sensor de efeito Hall, por 

apresentar diversas vantagens, como: robustez às interferências externas, baixo tempo 

de resposta, fácil instalação e ótima exatidão. Este sensor é capaz de medir desde 

correntes constantes como alternadas com altas frequências e com ampla faixa de 

amplitude. O dimensionamento do sensor depende da potência do motor a ser 

monitorado, ou seja, da faixa de corrente demandada. 

O princípio de funcionamento do sensor de efeito hall (Figura 4.10b) acontece 

da seguinte forma: ao conduzir corrente elétrica, o cabo gera um campo eletromagnético 

induzido ao seu redor, este campo causa uma diferença de potencial nas extremidades 

do elemento hall. Após, é transmitido ao conversor A/D o sinal elétrico proporcional à 

corrente com um fator de proporcionalidade conhecido.  

 

   

Figura 4.10 – Transformador GO e Sensor de corrente Hall 
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4.2.2. Subsistema de Conversão A/D e Processamento 

 

O valor medido pelos sensores é a entrada da placa de circuito impresso 

denominada Placa de Conversão A/D e Processamento de Dados (PCPD), que contém 

como principal componente o microcontrolador. 

O microcontrolador utilizado, o DsPIC33FJ64GP706 da Microchip™, foi 

escolhido com base em suas características de Microcontrolador e de Processador 

Digital de Sinais (DSP), as quais permitem executar os cálculos necessários à aplicação 

com maior velocidade e exatidão. Ele também possui conversores analógico/digitais. A 

Figura 4.11 ilustra um DsPIC. 

 

 

Figura 4.11 - Microcontrolador DsPIC 

 

Os conversores A/D transformam a tensão ou corrente elétrica analógica em 

uma palavra digital, dessa forma, torna-se possível o processamento digital pelo 

microcontrolador. Para que os resultados, obtidos a partir desse método, apresentem boa 

exatidão, é fundamental que os sinais de tensão e corrente sejam adquiridos em 

simultâneo, para se evitar erro de fase entre os valores. 

O DsPIC utilizado possui conversores A/D que permitem a obtenção de até 

oito canais em simultâneo, com 10 bits de resolução e uma capacidade de amostragem 

de até 1.1 Mbps. Além disso, o armazenamento dos dados adquiridos pelo conversor é 

realizado utilizando um mecanismo de Acesso Direto à Memória (DMA). 

Para que o sistema satisfaça os requisitos de desempenho da aplicação, é 

necessária uma grande capacidade de processamento, visto que a taxa de aquisição de 

dados é alta e o processamento realizado sobre esses dados exige determinado poder 

computacional. O DsPIC possui um conjunto especializado de instruções para 

processamento de sinais, o que permite a execução do algoritmo de estimação das 

grandezas em tempo hábil. 

Quando a frequência de alimentação do motor foi de 60Hz ele foi configurado 

para adquirir os dados em uma frequência de 3kHz, ou seja, 50 amostras por ciclo de 

corrente elétrica. Essa frequência de amostragem se mostrou suficiente e satisfatória 
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para que se utilize com precisão o método de integração do trapézio (adotado pelo 

algoritmo). 

O tempo investido na realização dos cálculos aumenta com a quantidade de 

amostras e isso pode levar a um processo demasiado lento. Como existe apenas um 

processador, enquanto os cálculos são realizados não são feitas novas aquisições, e 

nesse intervalo de tempo o sistema deixa de monitorar o motor. Portanto, deve ser 

balanceado o tempo gasto na conversão A/D, no processamento e na transmissão dos 

dados. 

Outro fator limitante é a memória disponível para armazenamento de dados 

recebidos, limitando a combinação de frequência e tempo de amostragem. Em uma 

frequência de aquisição mais elevada, não há espaço suficiente para armazenar todos os 

valores de tensão e corrente. Foi fixada a frequência de amostragem em 3 kHz e 

armazenado por um ciclo de corrente em 60 Hz, totalizando 50 amostras de cada sensor 

armazenadas por vez para serem processadas. 

Dependendo das necessidades, a frequência de amostragem pode ser ajustada. 

Caso seja necessário o diagnóstico de falhas mecânicas, ou estimação de velocidade 

através da análise espectral da corrente elétrica, a frequência de amostragem deve ser 

maior, por volta de 10kHz. 

O software para o cálculo das estimações foi escrito em linguagem C, com o 

compilador C30 da Microchip™ e gravado na memória flash do DsPIC.  

Para estimar o torque no entreferro são calculadas integrais de fluxo magnético 

de acoplamento em motores. No algoritmo para o cálculo devem ser compensadas as 

componentes DC (offset) da força contra-eletromotriz, assim como nos sinais dos 

sensores e no processo de conversão analógico/digital. O valor final do torque no 

entreferro é filtrado com software utilizando o filtro da média. 

O procedimento de estimação é válido tanto para os motores ligados em delta 

como ligados em Y sem conexão com o neutro, através de três fios (HSU et al., 1996). 

No layout da PCPD, foram considerados os elementos de baixa e de alta 

frequência presentes no circuito. A intenção foi isolar o terra analógico, utilizado nos 

canais do conversor A/D e na alimentação elétrica da placa do terra digital que envolve 

as componentes de alta frequência da unidade de processamento, que pode ultrapassar a 

frequência de 40MHz. Este isolamento é fundamental para diminuir a contaminação 

entre os circuitos envolvidos (MOONGILAN, 1998). 
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4.2.3. Subsistema de Transmissão 

 

De posse das estimações finais, o sistema deve disponibilizar os dados para o 

usuário. A comunicação com o instrumento pode ser feita através de diferentes 

maneiras: interface sem fio por rádio frequência, interfaces com fio no padrão RS-232 

e/ou padrão 4-20mA. 

 

• O padrão 4-20mA 

O padrão 4-20mA é antigo e foi adotado na tentativa de padronizar as redes 

industriais, ainda é muito utilizado na indústria. A comunicação faz uso de um sinal de 

corrente na faixa de 4mA a 20mA e oferece vantagens como boa imunidade ao ruído 

eletromagnético e permitir grande comprimento do cabo. Mesmo em sistemas mais 

novos, como em plataformas da Petrobras™, ainda há redes que utilizam esse padrão, 

devido ao alto nível de segurança exigido nas plataformas de petróleo ser compatível 

com o que é oferecido pelo padrão. 

Para geração do sinal de corrente de 4 a 20mA no SEMMIT foi utilizada a 

saída em tensão PWM (Pulse-WidthModulation) do microcontrolador. A conversão 

digital/analógica se dá através de um circuito integrador RC (Resistivo/Capacitivo) 

simples que ao fechar a malha do circuito gera um loop de corrente. 

 

• O padrão RS-232 

Realiza para troca serial de dados binários. É comumente usado nas portas 

seriais dos computadores. Para disponibilizar o sinal neste padrão foi utilizado o 

transmissor MAX232, fabricado pela Texas Instruments, que recebe o sinal USART 

(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) do microcontrolador e 

fornece o sinal em série para leitura, que pode ser feita por um computador ou outro 

dispositivo compatível com o padrão de transmissão. 

 

• O padrão Zigbee IEEE 802.15.4 

Esta é a principal forma de comunicação do SEMMIT. A Figura 4.12 mostra a 

rede de sensores sem fio RSSF proposta para instalação do sistema, onde os nós finais 

são compostos pelo SEMMIT e o nó coordenador é a estação base de monitoramento. 
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Figura 4.12 - Rede de sensores sem fio proposta para o SEMMIT. 

 

Para o desenvolvimento de redes de sensores sem fio com o padrão IEEE 

802.15.4, existem atualmente no mercado inúmeras empresas que produzem diferentes 

módulos (transceiver) com características e funcionalidades variadas. Para instalação no 

sistema, o componente a rádio escolhido foi o transceiver MRF24J40 fabricado pela 

Microchip™ (Figura 4.13), sua escolha se deu por ser o mais acessível e por possuir 

parâmetros satisfatórios para o dispositivo. As principais características são: 

− Faixa de frequência de comunicação: 2,405 a 2,48 GHz 

− Taxa de dados: 250kbps 

− Sensibilidade de entrada: -94dBm mínima e +5dBm máxima 

− Potência de saída: +0dBm 

− Antena PCB integrada. 

− Suporte à protocolos ZigBee™, MiWi™ e MiWi P2P. 

− Comunicação em até 122 metros de distância. 

− Mecanismo de acesso ao meio CSMA-CA 

− Capaz de reenvio automático de dados 

− Suporta criptografia e descriptografia 
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Figura 4.13 - Módulo para comunicação sem fio 

 

O transceiver encontra-se, também, na placa PCPD e é conectado ao 

microcontrolador DsPIC através do padrão de comunicação SPI (Serial Peripheral 

Interface). Trata-se de uma interface de comunicação serial, síncrona e permite operar 

no modo full duplex. O protocolo SPI não permite o endereçamento, ou seja, a 

comunicação é feita entre dois pontos, sendo um deles o master e outro o slave. 

Atualmente o protocolo é bastante utilizado em diversos periféricos, sendo na prática 

composto por quatro sinais: 

− SCK: via de clock. 

− SDI: via de recepção serial, entrada de dados. 

− SDO: via de transmissão serial, saída de dados. 

− SSjjj: Permite a comunicação de um master com vários slaves. 

O sistema embarcado foi configurado para calcular um conjunto de 360 valores 

(2 bytes cada) a serem enviados, e então transmitir estes valores em 20 pacotes com 72 

bytes cada. O tempo necessário para adquirir os sinais e calcular 360 valores é de cerca 

de 11 segundos (6 segundos para adquirir 360 ciclos de tensão e corrente, e 5 segundos 

para executar os cálculos). Assim, o sistema gasta apenas cerca de 8% do tempo de 

transmissão de dados, a uma taxa de 20 pacotes por segundo (cerca de 14kbps, 

incluindo o cabeçalho de controle). 

 

4.3. SISTEMA DA ESTAÇÃO BASE 

 

Foi desenvolvido um software para ser instalado no computador denominado 

de Estação Base de Monitoramento. O software se comunica com o(s) instrumento(s) e 

permite visualizar em tempo real ou armazenar os valores obtidos pelo SEMMIT. 

O software, assim como todo o SEMMIT, deve ser adaptado para cada cliente, 

pois este escolhe quais as grandezas do motor que são monitoradas e de que forma é a 

comunicação do instrumento com a estação base. 
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O sistema foi escrito em linguagem Java, pois oferece várias vantagens como 

independência de plataformas, API gráfica de uso fácil, bibliotecas específicas para 

programação concorrente (DEITEL, 2003). O ambiente de desenvolvimento (IDE) 

utilizado foi o NetBeans. Para a geração dos gráficos, foi utilizada a API JFreeChart. E 

para o banco de dados foi utilizado o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de 

dados de código livre. 

O software de monitoramento é capaz de receber as informações através de 

qualquer das três formas de comunicação, ser robusto para funcionar perfeitamente em 

ambiente industrial e de fácil utilização para qualquer usuário. 

As ações possíveis ao usuário são: 

− Iniciar / parar leitura em tempo real. 

− Visualizar, numérica e graficamente, as atuais leituras em tempo real. 

− Visualizar, numérica e graficamente, as leituras passadas armazenadas no banco de 

dados. 

− Modificar as configurações do sistema: 

− Escolher forma de comunicação. 

− Modificar usuário e senha de acesso ao banco de dados. 

− Modificar tempo de máquina ociosa. 

− Decidir se as novas leituras devem ser armazenadas ou não. 

A implementação do sistema foi dividida em três módulos: aquisição, interface 

e persistência, cada um com tarefas específicas no sistema.   

 

4.3.1. Módulo de Aquisição 

 

A tarefa do módulo de aquisição é ler corretamente os dados do meio físico 

enviado pelo SEMMIT, interpretá-los e repassá-los para o módulo de interface. 

A informação é enviada em pacotes, obedecendo ao protocolo de comunicação 

simples que foi criado. O módulo de aquisição recebe o pacote e verifica se este é 

válido. O formato do pacote deve conter um cabeçalho com 4 bytes, o endereço do 

motor que enviou a informação e os valores das grandezas estimadas, conforme a Tab. 

(4.5). O tamanho em bytes do pacote varia de acordo com a quantidade e as grandezas a 

serem estimadas. 
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Tabela 4.5 - Formato do pacote recebido 

Cabeçalho Endereço Dados 

0xFF 0xFF 0xFF 0xEF 1 Byte Grandeza 1 Grandeza 2 ... 

 

O algoritmo de reconhecimento implementado lê continuamente os bytes do 

buffer, procurando por um início de cabeçalho que contenha um byte de valor FF. Ao 

encontrar verifica se os dois próximos bytes possuem valor FF, e o quarto valor EF. 

Caso positivo, o cabeçalho está correto e é determinado seu endereço de origem. Os 

próximos bytes são as grandezas estimadas do motor, estas são escolhidas de acordo 

com as necessidades do cliente e têm tamanhos variados.  

Ao ler um pacote completo, o software o atribui a data e a hora exata de 

recepção. A seguir, o coloca em outro buffer, sincronizado com semáforos, para ser 

finalmente consumido pelos demais módulos do sistema. 

Ao finalizar a etapa, o algoritmo de reconhecimento de pacotes volta a procurar 

um novo início de cabeçalho, até que a leitura seja interrompida pelo usuário. 

 

4.3.2. Módulo de Interface 

 

É responsável por toda a comunicação entre o usuário e o sistema, ou seja, 

exibe para o usuário as informações e torna possível as suas ações no sistema. Portanto, 

é tarefa do módulo de interface instanciar os demais módulos do sistema e requisitar os 

serviços. A Figura 4.14 mostra a tela inicial do sistema. 

 

 

Figura 4.14 - Tela inicial do software de interface 
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Ao adquirir os dados, o sistema exibe em lista todas as máquinas ativas com os 

últimos valores das estimações. Para cada nova máquina que se conecte à rede e envie 

um pacote válido, o sistema adiciona suas informações recebidas na tela principal. Do 

lado esquerdo há um led que indica se a máquina está ativa, ou seja, se enviou 

informações há pouco tempo. 

Se o usuário clicar na janela principal sobre um valor qualquer estimado, surge 

um gráfico desta grandeza no tempo. A Figura 4.15 mostra o sistema em 

funcionamento, neste caso, monitora o torque e a eficiência de dois motores e exibe os 

gráficos referentes ao Motor 0. 

 

 

Figura 4.15 – Software de interface em funcionamento 

 

Outra janela é acessada ao pressionar o botão configurações, permitindo alterar 

as configurações do sistema (Figura 4.16). 

Em um arquivo criptografado, as configurações e senhas são salvas no 

computador, para que as conheçam mesmo após a finalização do sistema. 

O módulo de interface tem a opção de resgatar, do banco de dados, gráficos de 

leituras passadas, relacionando-se, assim, com o módulo de persistência. 

 



82 

 

 

Figura 4.16 - Janela de configurações do software de interface 

 

4.3.3. Módulo de Persistência 

 

Possibilita a troca de informações entre o sistema e o banco de dados 

associado. É através deste módulo que o sistema salva os dados adquiridos em tempo 

real e permite recuperá-los. 

A escrita de dados no banco de dados ocorre durante a leitura, quando o 

usuário selecionou esta opção corretamente. A hora de aquisição do pacote e o endereço 

da máquina formam a chave primária da tabela, seguidas das suas grandezas estimadas. 

Para ler as informações do banco de dados, o usuário clica no botão “Carregar 

Banco de Dados” para acessar a janela exibida na Figura 4.17. Nesta janela, o usuário 

entra com as informações para carregar os dados desejados, e caso estejam corretos, 

pode visualizá-los em gráfico ou salvá-los em arquivo. 

 

 

Figura 4.17 - Janela para carregar dados passados 
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4.4. TESTES COM TORQUE DINÂMICO 

 

Para instalação e análise do SEMMIT, foi construída uma bancada que impõe 

ao motor um torque variável senoidal com valor ajustável e conhecido. 

O conjunto motor-redutor é da fabricante SEW Eurodrive modelo R67 

DZ80K4/TH com potência nominal de 550W (Figura 4.18). As principais 

características do conjunto encontram-se na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Característica do conjunto motor-redutor 

Motor  Redutor 

Número de Polos 4  Tipo Engrenagem Helicoidal 

Potência Nominal 550 W  Redução 114 vezes 

Velocidade Nominal 1680 rpm  Velocidade Nominal 14,7 rpm 

Eficiência Nominal 85 %  Eficiência Nominal  94 a 98% 

Torque Nominal 3,1Nm  Torque Nominal 354 Nm 

Forma de Fixação No redutor  Eixos Motor/Redutor Concêntricos 

 

   

Figura 4.18 – Ilustração e fotografia do conjunto motor-redutor 

 

A Figura 4.19 é uma fotografia da bancada com indicações dos principais 

componentes. Devido ao torque característico, esta bancada simula uma UBM sem 

carga onde todo o torque deve-se à massa de referência posta na extremidade da barra, 

tendo em vista sua simetria. Desta forma este protótipo simula o torque devido ao 

contrapeso de uma UBM. 

A bancada consiste em uma estrutura metálica com o conjunto motor-redutor 

fixado na parte superior. No eixo de saída do redutor foi encaixado um disco de aço, 

acoplado simetricamente a uma barra. Em uma das extremidades desta barra podem ser 

inseridas as massas, de acordo com o valor de torque desejável (Figura 4.20). 
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Figura 4.19 - Bancada para teste do sistema embarcado 

 

 

Figura 4.20 - Esquema da bancada de testes 

 

Ao ligar o motor, o conjunto gira, e a massa posta na extremidade da barra 

impõe um torque variável, dependendo de posição em que se encontra. Este torque 

resultante possui forma senoidal com amplitude proporcional à massa e frequência 

proporcional à velocidade de rotação. 
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A partir da análise de equilíbrio dinâmico do conjunto, a soma dos momentos 

em torno do centro do eixo do redutor foi determinada de acordo com a Eq. (4.8). 

 

 ∑�M3��m = ∑�M3�H1éo�H� (4.8) 

 

Onde �p3�(q) são os momentos externos e �p3�./ér0.s são os componentes do 

momento de inércia. Aplicando a Eq. (4.8) no sistema da Figura 4.19, resulta no modelo 

matemático do torque no redutor (Tred), representado na Eq. (4.9). 

 

 To�L � LP2sen�θ� � α�I2 � IL � I�� (4.9) 

 

Onde L é a distância entre o centro das massas e o eixo do redutor, Pm é o peso 

das massas, θ é a posição angular da barra e α é a aceleração angular na saída do 

redutor. O momento de inércia relativo à massa, ao disco e à barra são as variáveis {|, 

{} e {~, respectivamente. 

A bancada possui dois sistemas de medição de velocidade e aceleração, 

compostos por ímãs e sensores de efeito hall nos eixos do redutor e do motor. A 

aceleração α medida é utilizada nas Eq. (4.9) e (4.10) e a velocidade medida é 

comparada com a estimada. A Figura 4.21 ilustra o sistema de medição direta de 

velocidade. 

 

 

Figura 4.21 - Medição direta da velocidade a partir de ímãs e sensor hall 

 

A fim de ser comparado com o torque estimado pelo SEMMIT, o torque de 

referência (cr(') deve ser o torque no eixo do motor. Para isso, o torque no redutor 

(cr(}) é multiplicado pelo valor de transformação do redutor e somado às perdas por 

inércia ({r(}), conforme Eq. (4.10). 
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 To�� = To�L
=�96

=8EZ
+ Io�Lα (4.10) 

 

Devido à não idealidade dos materiais e dos encaixes do redutor, o valor de 

transformação do redutor pode variar no tempo, por isso ele é determinado a partir da 

razão entre as velocidades do redutor (-r(}) e do motor (-|&)). Dessa forma, as perdas 

do redutor são levadas em conta. 

Dessa forma, é possível simular o valor do torque imposto ao motor em função 

do tempo. Este valor do torque foi admitido como referência e comparado com a 

medida do SEMMIT. 

Esta bancada também pode ser utilizada para a calibração de diferentes 

torquímetros. 

 

4.5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DA RSSF 

 

O desempenho da comunicação entre os nós finais e o coordenador foi 

avaliado, ao mesmo tempo em que foram realizadas medições da potência induzida no 

espectro no ambiente de operação da rede. A métrica de desempenho escolhida foi a 

taxa de perda de pacotes (TPP). O espectro foi dividido em canais, de acordo com o 

padrão IEEE 802.15.4.  Realizou-se uma comparação entre os valores de potência 

induzida para cada canal e a TPP correspondente. Desta forma, o efeito da inserção de 

outras fontes de interferência no ambiente foram estudadas, verificando seu impacto 

tanto no nível de ocupação espectral como no desempenho para cada canal considerado. 

Nos experimentos, considerou-se os canais 13, 18 e 24. Como fonte de interferência 

utilizou-se um forno microondas, e uma rede IEEE 802.11g operando no canal 6. As 

variáveis de resposta foram a taxa de perda de pacotes e a ocupação espectral no canal. 

O nível de ocupação espectral do canal é obtido a partir da potência média induzida no 

canal durante a transmissão dos dados. 

O ambiente onde os experimentos foram realizados foi em um galpão do 

Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal da Paraíba. A escolha se deu por 

possuir características típicas de um ambiente industrial, com a ampla presença de 

equipamentos de material metálico (tonéis de armazenamento de água quente), outras 

máquinas em funcionamento e presença de poeira em excesso. A Figura 4.22 mostra o 

ambiente onde os experimentos foram desenvolvidos. 
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Figura 4.22 - Ambiente industrial para experimentos da RSSF 

 

 

Figura 4.23 - Distribuição dos equipamentos no galpão 
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A localização das estruturas metálicas, dos componentes da rede IEEE 

802.11g, do microondas, do analisador de espectro, dos nós da rede 802.15.4 dentro do 

galpão, pode ser vista na Figura 4.23. 

Para adquirir os valores de potência no espectro foi utilizado um analisador de 

espectro Airview2/EXT (Figura 4.24a). Esse dispositivo é capaz de medir a potência 

induzida na faixa de frequência entre 2,399MHz e 2,485MHz (banda ISM de 2,4GHz). 

A medição é realizada com intervalos de 0,5MHz,  resultando em 173 medidas por 

varredura. 

Para a formação da rede IEEE 802.11g, foram utilizados o roteador D-Link DI-

524 e dois computadores pessoais equipados com o adaptador USB Wireless DWL-

AG132 para comunicação (Figura 4.24b). O forno micro-ondas utilizado é da marca 

Consul CMS25ABHNA com potência de 700W (Figura 4.24c). 

 

  

Figura 4.24 - Equipamentos para o experimento da RSSF; (a) Analisador de espectro; 

(b) forno microondas; (c) roteador e adaptador IEEE 802.11g 

 

4.6. CONCLUSÃO 

 

Foi apresentado nesse capítulo o método inovador utilizado no sistema para 

estimação das grandezas. O algoritmo estima o valor do torque, da velocidade e da 

eficiência a partir do cálculo do torque no entreferro, determinado diretamente a partir 

das medições de tensão e corrente elétrica. As dificuldades do algoritmo e as influências 

das grandezas também foram analisadas. A metodologia experimental para análise da 

rede sem fio pretende simular um ambiente industrial com interferências. 

Ao projetar e construir um SEMMIT são levados em consideração os 

parâmetros do motor a ser monitorado, por isso, os componentes do sistema são 

específicos para cada motor. 

(a) (b) (c) 
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CAPÍTULO V 

 

 

EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do sistema proposto com as 

características e limitações descritas no capítulo anterior. Inicialmente, são mostrados e 

comparados os resultados da estimação do torque no eixo, da velocidade angular, assim 

como das perdas e da eficiência. Na última seção são apresentados os resultados dos 

experimentos para a rede de sensores sem fio. 

 

5.1. TORQUE NO EIXO 

 

O sistema embarcado de monitoramento proposto neste trabalho foi instalado 

na bancada com motor e redutor descrita na seção 4.4.1. É aplicado no eixo do motor 

um torque senoidal com amplitude proporcional ao peso fixado e período de rotação 

constante em 4 segundos, aproximadamente. 

Foi considerado que o movimento se inicia quando a bancada está com o peso 

embaixo, ou seja, com a barra metálica na vertical. Neste instante, o torque é zero e 

crescente, passando a ser positivo conforme o motor gira. O torque aplicado tem 

formato senoidal, sendo máximo quando a barra está horizontal e zero quando está na 

vertical. Quando o peso está descendo, o torque é negativo, portanto, a máquina 

funciona como gerador. 

A intenção é avaliar a máquina como motor, por isso, foram coletados dados 

no primeiro ciclo de aplicação de torque. Foram colocados quatro pesos diferentes para 

obter ciclos com amplitudes diferentes: 10kg, 25kg, 40kg e 51kg. Dessa forma, é 

avaliado o desempenho do instrumento em diferentes situações, sendo a mais 
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interessante, com o peso de 51kg, pois é aplicado desde o torque zero até o nominal 

(3,1Nm).A  Figura 5.1 contém as curvas de estimação do torque para os quatro pesos. 

 

 

Figura 5.1 - Estimação do torque no tempo para quatro pesos diferentes 

 

Observa-se que as quatro curvas mantiveram o mesmo padrão, inclusive as 

vibrações são periódicas e proporcionais. Estas ocorrem devido ao desequilíbrio da base 

da bancada, das folgas entre as peças e do desalinhamento da barra metálica. 

Uma forte vibração ocorrida no torque máximo com o peso de 51kg saiu do 

padrão. Essa variação brusca do torque é devido à pequena deformação no encaixe do 

disco com a chaveta do eixo do motor, causando uma folga entre eles. No momento do 

torque máximo, observou-se que ocorreu um deslizamento entre as peças, ocasionando, 

além de um barulho, a alta ondulação do torque. 

A estimação se sucede em tempo real e detecta praticamente todas as variações 

eventualmente ocorridas em cada instante. 

A fim de quantificar a exatidão da estimação do SEMMIT, foi implementado e 

executado o modelo matemático do torque imposto no motor pela bancada. Na Figura 

5.2 foi sobreposta a curva de estimação de torque com 51kg com a curva do modelo 

matemático para as mesmas condições. Um pequeno gráfico na parte superior da mesma 

figura representa a diferença entre a estimação e o modelo de referência. 

Observa-se que as curvas seguem o mesmo formato senoidal com frequência e 

amplitudes idênticas. Porém, ocorrem erros nos momentos que incidem as vibrações na 
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bancada. O modelo matemático de referência é pouco influenciado pelas vibrações e 

perdas ocorridas na bancada, por isso a amplitude das vibrações são menores do que as 

vibrações detectadas pela estimação. Observa-se também que as variações do modelo 

encontra-se atrasado da estimação, isso ocorre porque a vibração é detectada no modelo 

a partir da aceleração, que é atrasada em relação ao torque e à velocidade. 

Possivelmente, o torque estimado pelo instrumento corresponde melhor à 

realidade do que até mesmo o modelo matemático simulado. A falta de um instrumento 

de medição direta, exata e precisa do torque impossibilita uma melhor análise da 

exatidão do instrumento de estimação, assim como do modelo matemático. Entretanto, 

embora existam pontos com erros significativos, principalmente devido à vibração, as 

curvas estão próximas e apresentam uma correlação de 99,1%. 

 

 

Figura 5.2 - Curva da estimação do torque e do modelo matemático de referência 
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5.2. VELOCIDADE ANGULAR 

 

No mesmo momento de estimação do torque, também foram estimadas as 

velocidade para os quatro pesos diferentes. As curvas estão na Figura 5.3. 

Ao inverter as curvas, verifica-se a semelhança com as curvas do torque no 

eixo, pois foram obtidas a partir do torque no entreferro. 

 

 

Figura 5.3 - Estimação da velocidade no tempo, para quatro pesos diferentes 

 

Para comparar a estimação da velocidade e analisar sua exatidão, foi 

sobreposta à sua curva com 51kg, a curva da velocidade medida pelo sensor magnético 

da bancada (Fig. 5.4). Esta comparação é válida, pois o sensor de velocidade tem uma 

ótima precisão. 

Acima do gráfico foi colocado um segundo gráfico que quantifica a diferença 

entre a estimação e a medição. Observa-se que o erro máximo foi de 0,5% e uma 

correlação entre as duas curvas de 99,35%. As curvas estão muito próximas mesmo 

quando o torque oscila acentuadamente. 
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Figura 5.4 - Curva da velocidade estimada e da velocidade medida 

 

Como foi descrito na seção 4.1.2, a velocidade foi estimada a partir de uma 

aproximação linear da sua relação com o torque no entreferro. A fim de verificar se essa 

aproximação foi fiel à realidade, foram sobrepostas às curvas do torque no entreferro em 

função da velocidade estimada e da medida (Figura 5.5). 

Obviamente a curva da velocidade estimada é uma reta, sendo desejado, para 

validade da aproximação, que a velocidade medida se aproxime ao máximo dessa reta. 

Para evitar grande quantidade de pontos, foram coletados apenas os dados da 

segunda metade do meio ciclo positivo. O pequeno gráfico acima contabiliza o erro 

proporcional que foi menor que 0,2%. Desta forma, verifica-se que a aproximação 

linear foi bem sucedida e corresponde à realidade do funcionamento do motor nessa 

região. Assim sendo, o método é extremamente simples e bem adaptado às exigências 

do trabalho se mostrou exato e aplicável. 
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Figura 5.5 - Relação entre o torque no entreferro e a velocidade estimada e a medida 

 

5.3. PERDAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Para determinar as perdas adicionais no motor da bancada de testes, foi 

assumido o valor segundo a Tab. (2.1) proporcional ao tamanho do motor. Esta sugere 

uma perda de 1,8% da potência nominal do motor. 

As perdas mecânicas foram determinadas a partir de um ensaio a vazio 

realizado no motor desacoplado do redutor. O valor medido foi, aproximadamente, uma 

perda de 3% da potência nominal do motor. 

As perdas (em watt) devem ser divididas pela velocidade (em rad/s) para que 

fiquem na unidade de torque (Nm), e possa ser subtraída do torque no entreferro. A 

Figura 5.6 contém as perdas ocorridas durante o primeiro ciclo de torque positivo com 

um peso de 51kg. 

Um resultado muito interessante da Figura 5.7 é a comparação da medição 

direta da potência elétrica de entrada e a potência mecânica estimada de saída (Tω). É 

de se esperar que a potência de entrada seja consideravelmente maior, porém que possua 

o mesmo formato da potência de saída. 
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Figura 5.6 - Perdas adicionais e mecânicas no motor com 51kg 

 

A Figura 5.7 exibe as curvas de potência de entrada e potência de saída 

estimada, a partir do torque e velocidade estimada, e de referência, a partir do torque de 

referência e da velocidade medida. 

 

 

Figura 5.7 - Potência de Entrada e de Saída com 51kg 
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Observa-se que a potência de saída estimada possui o mesmo formato da 

potência elétrica de entrada, porém a de referência não acompanha as variações da 

entrada. Pode-se concluir, mais uma vez, que a curva de referência não corresponde à 

realidade tão bem quanto a curva estimada. 

A Figura 5.8 apresenta as curvas da eficiência no tempo para quatro pesos 

durante o primeiro ciclo. Observa-se que há uma grande variação na eficiência quando é 

alterado o torque na região de rendimento menor que 30%. Conforme o torque aumenta, 

a eficiência tende a ficar constante e ser pouco influenciada pelas variações bruscas do 

torque no eixo. Possivelmente, o motor atingiu sua eficiência máxima, por volta de 

80%, quando o torque foi máximo. 

 

 

Figura 5.8 - Eficiência Energética no tempo para quatro pesos 

 

A fim de comparar a eficiência estimada e a eficiência de referência, foram 

sobrepostas as curvas e colocadas na Figura 5.9, com um segundo gráfico na parte 

superior que quantifica a diferença entre os valores. A correlação foi de 97%. 

Observa-se que ocorreram erros acentuados entre as duas curvas. Isso é 

compreendido ao analisar as curvas da Figura 5.7. Sabendo que a eficiência é a razão 

entre a potência de saída e a potência de entrada, observa-se que a potência de saída de 

referência não acompanha as variações da potência de entrada, causando oscilações na 

eficiência de referência calculada diferentes do esperado. 
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Figura 5.9 - Curvas da Eficiência estimada e de referência com 51kg 

 

Na Figura 5.10, estão traçadas as curvas da eficiência em função do torque 

estimado para os quatro pesos. Observa-se que todas as curvas seguem o mesmo 

caminho, indo mais longe as de maiores torques. Nota-se também que a eficiência 

praticamente atingiu seu valor máximo acima do torque nominal de 3,1Nm. Esse 

resultado pode ser considerado positivo e segundo o esperado, pois está de acordo com 

o principio de funcionamento do motor. 

Para possibilitar a comparação direta, as curvas da eficiência em função do 

torque no eixo do motor estimada e a de referência foram colocadas no gráfico da 

Figura 5.11. 

Os dados da Figura 5.11 foram determinados ao colocar 16 diferentes pesos na 

bancada colhido os valores de pico da eficiência e torque. Dessa forma, o erro causado 

pela defasagem é compensado. Observa-se que a maior diferença entre as curvas ocorre 

quando o torque ultrapassa o nominal, pois, como foi visto na Figura 5.9, a referência se 

distanciou da estimação neste ponto máximo.  

 



98 

 

 

Figura 5.10 - Eficiência em função do torque aplicado para quatro pesos 

 

 

Figura 5.11 - Curvas estimadas e de referência da eficiência em função do torque 
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5.4. REDE DE SENSORES SEM FIO 

 

O sistema embarcado desenvolvido foi integrado em uma rede de sensores sem 

fio. Testes foram realizados para observar a qualidade de comunicação em diversos 

cenários, como definido na seção 4.5. Foi analisada a taxa de perda de pacotes (TPP) e a 

potência média induzida nos canais, denominada de ocupação espectral (OE). Para a 

realização dos experimentos foram inseridas duas fontes de interferência no ambiente: 

um forno microondas e uma rede sem fio WiFi no padrão IEEE 802.11g. 

Com o auxílio de um analisador de espectro é possível visualizar a distribuição 

espectral na banda de 2GHz. A Figura 5.12 ilustra a potência induzida sobre os 

componentes de frequência em três diferentes cenários: com microondas e IEEE 

802.11g desligados e com um dos dois ligados. Considera-se a rede ligada, quando a 

mesma está conectada e transferindo dados constantemente. 

Observa-se que a potência média induzida pelo forno de microondas é maior 

que a induzida pela rede IEEE 802.11g, porém a amplitude e a frequência do espectro 

do microondas variam bastante, enquanto a rede WiFi possui uma ocupação constante e 

bem definida. 

 

 

Figura 5.12 - Potência induzida no espectro em três condições diferentes 

 

A fim de avaliar a interferência no espectro de frequências para os três canais 

(13, 18 e 24) da rede IEEE 802.15.4, foi verificada a potência média em cada frequência 
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corresponde aos canais. A Figura 5.13 exibe em barras a amplitude para cada uma das 

três condições (IEEE 802.11g ligado, microondas ligado e tudo desligado). 

Verifica-se que o canal 13 não é afetado por nenhuma das duas interferências, 

o canal 24 é afetado somente pelo microondas e o canal 18 é prejudicado por ambas as 

interferências, sendo bem mais drástica a interferência da rede IEEE 802.11g. 

 

 

Figura 5.13 - Ocupação espectral nos três canais para as três condições 

 

Para verificar se as interferências prejudicam a transferência de pacotes entre 

os nós, deve-se verificar a taxa de perda de pacotes em cada canal, nas três diferentes 

condições espectrais. A Figura 5.14 contém dois gráficos, o da esquerda corresponde 

aos pacotes provenientes do Nó 1 e o da direita do Nó 2. No eixo x estão os três canais 

experimentados, e o eixo y quantifica, em porcentagem, a taxa de perdas de pacotes. 

Observa-se nos gráficos que a inclusão de novas fontes de interferências 

resultou na queda significativa do desempenho da comunicação, principalmente para o 

Nó 1. Isto ocorreu porque o Nó 1 está situado bem mais longe do Nó coordenador, e não 

há uma linha direta para comunicação entre os dois nós, sofrendo mais interferências, 

reduzindo seu desempenho. 

Ao analisar o impacto da rede IEEE 802.11g, observamos que há uma maior 

correlação entre a ocupação espectral (OE) e a taxa de perdas de pacotes (TPP). 

Novamente, o Nó 1 sofreu uma maior queda no desempenho em comparação com o Nó 

2. Para uma rede 802.11g que opera no canal 6, os Nós 1 e 2 sofreram um impacto 
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significativo somente quando eles estavam operando no canal 18. Quando operavam no 

canal 13, os dois nós finais mantiveram uma boa qualidade de comunicação, em todos 

os cenários em análise. 

 

 

Figura 5.14– Taxa de Perda de Pacotes para as três condições 

 

Quando o forno microondas é ligado, a ocupação espectral apresenta uma 

variação alta na região de maior frequência, principalmente acerca do canal 24. Sendo 

maior até mesmo do que a rede IEEE 802.11g. Porém, ao analisar a influência na taxa 

de perdas de pacotes, conclui-se que o microondas não prejudica bastante, muito menos 

do que a rede. Ou seja, aparentemente, o microondas apresenta uma distorção na 

correlação da ocupação espectral e a taxa de perdas de pacotes. 

A rede IEEE 802.11g quando é ligada apresenta as componentes de frequência 

bem definidas e constantes em determinada faixa, prejudicando de forma constante 

quando há tentativa de comunicação nesta faixa. Já o forno microondas quando é ligado, 

suas componentes variam desde amplitudes muito baixas até muito altas, deixando livre 

frações de tempo com o espectro livre que permitem a comunicação. 

Observa-se que ainda existem alguns desafios para garantir a qualidade de 

comunicação em cenários com muito ruído. Idealmente devem-se desenvolver técnicas 

que permitam a escolha dinâmica do melhor canal para operação. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho apresentou um sistema embarcado desenvolvido para 

estimação em tempo real de grandezas de motores elétricos de indução utilizando 

tecnologia de transmissão sem fio. Foi utilizado o método a partir do torque no 

entreferro para estimação da velocidade, do torque no eixo e da eficiência energética. 

A fim de escolher os métodos de estimação mais adequados às necessidades da 

pesquisa, foi realizado um levantamento dos métodos existentes e pesquisados 

atualmente, comparando suas principais características como exatidão e invasividade. 

Após analisar os métodos, foi escolhido o método a partir do torque no entreferro como 

a melhor opção para a implementação no sistema proposto. Esse método possui boa 

exatidão, baixa invasividade e possibilidade de monitoramento em tempo real em 

sistemas com torque dinâmico, com tensão de alimentação desequilibrada permite a 

implementação em um sistema digital embarcado. O método escolhido se comportou 

melhor do que o esperado, com rápida resposta às variações e executou de forma 

eficiente em um microcontrolador embarcado. 

Para analisar os erros de estimação, as influências causadas pelas variações das 

grandezas do cálculo foram quantificadas e tabeladas. Com isso o processo pode ser 

mais bem compreendido e um estudo de redução de erros pode ser melhor direcionado. 

Os circuitos eletrônicos embarcados que foram desenvolvidos se mostraram 

robustos, sem interferências entre sinais de potência, de controle e de radiofrequência, 

com capacidade de memória e processamento que atendem às necessidades do sistema. 

A bancada de torque dinâmico com rotor e redutor utilizada para validação do 

sistema proporciona resultados interessantes, pois é possível a aplicação de um torque 
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senoidal com baixa frequência. Um sinal senoidal é rico para análise e representa 

diversos processos industriais. Porém, a modelagem matemática do torque que é 

aplicado no motor ainda apresenta deficiências para prover uma validação exata dos 

valores estimados pelo sistema embarcado. Faz-se necessário um torquímetro de 

medição direta para, a partir da comparação, quantificar o erro exato da estimação. 

Como a bancada contém um sistema de medição direta de velocidade angular, 

a velocidade estimada a partir do torque no entreferro pôde ser comparada e avaliada. 

Nesse caso, o erro em todo o ciclo foi menor que 0,5%, mesmo nas fortes vibrações 

mecânicas. Com isso, pode-se considerar que o método de estimação foi validado e a 

aproximação da relação linear é adequada quando o motor funciona nestas condições. 

O monitoramento online da eficiência energética em motores elétricos é 

considerado muito importante nos dias atuais, e permite obter economias significativas 

de energia. A estimação da eficiência é o último passo do algoritmo e é calculada a 

partir dos valores  de torque, velocidade e potência elétrica calculados pelo sistema. A 

curva de eficiência versus o torque se comportou exatamente como o esperado de 

acordo com o princípio de funcionamento dos motores de indução. 

De posse das principais informações do motor, a tomada de decisões e de 

controle torna-se mais fácil, não somente em relação ao motor, mas a todo o processo 

onde o mesmo se encontra. Dessa forma, obtém-se uma melhoria na rotina de 

manutenção na indústria, reduzindo custos e aumentando a sua eficiência. 

Devido à sua interface de comunicação por rádio frequência, o sistema permite 

que os dados sejam adquiridos sem que seja necessária a utilização de fios, o que facilita 

a instalação e evita problemas relativos à danificação do meio físico de comunicação, 

como rompimento de cabos, por exemplo. 

O padrão IEEE 802.15.4 apresenta importantes vantagens quando comparado a 

outros padrões de comunicação sem fio, como menor consumo de energia e menor 

tempo para adição de novos nós. Para aplicações industriais onde o tempo é um fator 

crítico, principalmente em aplicações embarcadas e de tempo real, estas características 

são de grande importância. 

O sistema embarcado foi integrado em uma RSSF e experimentos foram 

realizados para avaliar o desempenho de comunicação em um galpão, com 

características de ambientes industriais. O estudo verificou o impacto causado por 
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fontes de interferência no desempenho da RSSF e na qualidade do meio de 

comunicação no ambiente de operação da rede. O estudo demonstrou que a adição de 

novas fontes de interferências pode afetar significativamente o desempenho de 

comunicação. 

Mesmo com as dificuldades na transmissão de dados usando rede sem fio em 

alguns cenários, o sistema foi totalmente capaz de fornecer informações de 

monitoramento, uma vez que todo o processamento é feito localmente, ou seja, somente 

as informações já calculadas são transmitidas através da rede. Outras técnicas podem ser 

desenvolvidas para amenizar a interferência nesses ambientes, levando a um melhor 

desempenho de comunicação. 

O trabalho realizado abre portas para continuação de trabalhos futuros.  

É aconselhável o desenvolvimento de uma bancada que possibilite a medição 

do torque utilizando um instrumento de medição direta e mais exato e conhecido para 

que seja possível realizar a comparação e a análise precisa da exatidão do método de 

estimação proposto. As perdas que acontecem no sistema devem ser caracterizadas 

minuciosamente para reduzir os erros no processo de estimação. O sistema embarcado 

ganhará no futuro, funções adicionais de monitoramento do motor, como o diagnóstico 

de falhas mecânicas e o gerenciamento dinâmico de energia elétrica. 

Para a rede sem fio, pretende-se realizar estudos mais detalhados de 

desempenho, considerando-se uma rede com maior número de nós em uma planta 

industrial. Pretende-se desenvolver protocolos de comunicação para permitir que os 

rádios possam escolher os seus canais de operação de forma dinâmica, permitindo que o 

sistema embarcado auto-organizável se adapte ao ambiente operacional, melhorando a 

qualidade do serviço da rede. 
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