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RESUMO 

A busca cada vez maior por alternativas sustentáveis vem causando uma mudança no cenário 

energético global. O panorama do setor automotivo, por exemplo, tem passado por uma 

evidente evolução no que diz respeito ao tipo de energia consumida pelos veículos. Com o 

crescimento exponencial tecnológico, novas soluções têm se tornado acessíveis e empresas, 

governos e faculdades passaram a investir cada vez mais no desenvolvimento de carros movidos 

à energia elétrica. Levando em consideração esse atual cenário, o presente trabalho tem como 

objeto de estudo o veículo elétrico do Fórmula SAE da Universidade Federal Fluminense e tem 

como principal objetivo propor uma solução para o controle de um sistema motriz movido por 

dois motores PMSM (Permanent Magnet Syncronous Motor), utilizando diferencial eletrônico 

e controle por campo orientado ("field oriented control"). Para isso, foi feito um estudo acerca 

do funcionamento do motor, do método de controle por campo orientado, do modelo de 

diferencial eletrônico e das principais equações que influenciam o sistema. Com a 

implementação desse sistema motriz, espera-se ter uma melhoria no desempenho do protótipo 

ao reduzir as perdas mecânicas e, consequentemente, aumentar a eficiência do veículo. Após o 

desenvolvimento teórico, a solução de controle proposta foi implementada no Simulink® com 

o objetivo de verificar a resposta do sistema à diferentes situações em que um veículo elétrico 

poderia experimentar durante a competição de Fórmula SAE. Como resultado, obteve-se uma 

resposta satisfatória do modelo proposto, onde a velocidade instantânea da roda do veículo 

apresentou um erro percentual de aproximadamente 3% quando comparado com a velocidade 

de referência gerada pelo diferencial eletrônico. Por fim, foram sugeridas melhorias no modelo, 

como por exemplo a consideração da dinâmica veicular no sistema de controle, a fim de tornar 

a análise mais assertiva e verificar os resultados em um modelo mais condizente com a 

realidade. 

 

Palavras-Chave: Controle por campo orientado; diferencial eletrônico; PMSM; carros 

elétricos; Fórmula SAE. 

 

  



 

ABSTRACT 

The increasing search for sustainable alternatives has been causing a big change in the global 

energy scenario. The panorama of the automotive sector, for example, has experienced a clear 

evolution with respect to the type of energy consumed by vehicles. With the exponential growth 

of technology, new solutions have become accessible and companies, governments and 

universities have started to invest more and more in the development of cars powered by 

electricity. Taking into account this current scenario, the present work has as object of study 

the Universidade Federal Fluminense’s Formula SAE electrical vehicle and its main goal is to 

propose a solution for the control of a drive system driven by two PMSM’s (Permanent Magnet 

Synchronous Motor), using electronic differential and field oriented control. To do that, a study 

about the motor’s operation, the field oriented control method, the electronic differential model 

and the main equations that influences the system was made. With the implementation of this 

driving system, it is expected to improve the performance of the prototype by reducing 

mechanical losses and therefore increasing the overall efficiency of the vehicle. After all the 

theory explanation, the proposed control solution was implemented in Simulink® and tested 

through real scenarios simulations. Finally, the validation of the model and the results were 

obtained and discussed. 

 

Key-Words: Field oriented control; electronic differential; PMSM; electric vehicle; Formula 

SAE. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO 

 

A história dos veículos elétricos iniciou-se com o desenvolvimento, pelo belga Gaston 

Planté, em 1859, da primeira bateria de chumbo e ácido. Esta tecnologia foi utilizada por 

diversos veículos no início da década de 1880, na Europa e nos Estados Unidos (BARAN 2012). 

Paralelamente, nesta mesma época, o fundador da Mercedez-Benz, Karl Benz, 

apresentou ao mundo o primeiro motor a combustão interna. Apesar de um marco na história 

veicular, a indústria automobilística só começou a se desenvolver de forma mais acentuada a 

partir dos anos 1890 (BARAN 2012). 

Na virada do século XIX, o mercado norte-americano ainda se dividia 

predominantemente entre os veículos elétricos e os a vapor. Este fato pode ser confirmado 

através do número de veículos vendidos em 1899 nos Estados Unidos: 1575 automóveis 

elétricos, 1681 a vapor e 936 a gasolina (COWAN & HULTÉN, 1996). 

No início do século XX, Thomas Edison desenvolveu a bateria níquel-ferro que tinha 

capacidade de armazenamento 40% maior que a bateria de chumbo. Apesar de um avanço para 

o mercado de baterias, a nova invenção possuía um custo de produção elevado, se comparado 

com as similares. Em outras palavras, a tecnologia não era economicamente atrativa. Aumentar 

a capacidade de armazenamento das baterias sem elevar o custo final do produto de forma 

significativa passou a ser um obstáculo para o mercado de veículos elétricos (BARAN, 2012). 

Nesta mesma época, a tecnologia de frenagem regenerativa foi introduzida no mercado. 

O princípio por trás desta inovação consiste em transformar a energia cinética liberada durante 

a frenagem em energia elétrica que é armazenada baterias. Apesar da evolução, a eficiência das 

baterias ainda não agradava ao mercado. Os veículos com sistema híbrido (gasolina e 

eletricidade) foram disponibilizados no mercado como uma opção mais atraente aos 

consumidores (BARAN, 2012). 

Os anos seguintes foram marcados por um crescimento de vendas de veículos de 

combustão interna. O melhor desempenho desses veículos (km/litro de combustível), 

combinado com uma maior simplicidade na distribuição dos combustíveis e uma maior 

facilidade de manutenção, estabeleceu vantagens relevantes em relação aos seus concorrentes. 



11 

 

De acordo com a U.S Energy Information Administration (EIA), neste momento, os 

veículos elétricos sofreram um declínio acentuado devido aos seguintes fatores: 

I. Nos anos 1920, as rodovias dos EUA já interconectavam diversas cidades, o que 

demandava veículos capazes de percorrer longas distâncias; 

II. As descobertas de petróleo no Texas permitiram a redução do preço da gasolina; 

III. Em 1912, a invenção da partida elétrica eliminou a manivela, até então utilizada para dar 

a partida nos veículos a gasolina; 

IV. O sistema de produção em série de automóveis, desenvolvido por Henry Ford, permitiu 

que o preço final dos carros a gasolina ficasse entre USD $500 e $1.000, a metade do 

preço dos elétricos; 

V. Maior competência dos fabricantes de veículos movidos a gasolina em solucionar 

problemas apresentados pelos automóveis. 

 

Nesta época, os veículos elétricos apresentavam problemas como baixa autonomia e 

baixa velocidade. A solução dessas limitações dependia fortemente de baterias com maior 

capacidade de armazenamento. Entretanto, o desenvolvimento desta tecnologia ainda se 

mostrava tímido. Em consequência deste cenário, a partir de 1920, os veículos a combustão 

interna dominaram o mercado automobilístico. 

A partir da década de 1980, os veículos elétricos reconquistaram a atenção das grandes 

montadoras. Os países passaram a buscar novas alternativas energéticas em consequência de 

uma maior conscientização ecológica. Esta nova perspectiva foi reforçada ainda mais pelo fato 

de não haver filtros nem catalizadores para conter as emissões oriundas da queima de 

combustíveis fosseis. Consequentemente, o automóvel era considerado o maior responsável 

pela poluição atmosférica nas cidades. 

Além disso, a menor dependência do petróleo significava uma maior independência dos 

grandes consumidores em relação às flutuações do preço do combustível. Os Estados Unidos, 

por serem os maiores consumidores de petróleo do mundo, representando 21,7% do consumo 

mundial (Figura 1.1), perceberam que o incentivo à busca por novas fontes renováveis era uma 

questão estratégia extremamente importante para o país. 
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Figura 1.1 - Consumo mundial de petróleo em 2009. 

Fonte: British Petroleum (2010). 

Particularmente, no setor de transportes, o petróleo contribui com cerca de 93% da 

energia consumida (EIA, 2012). Não obstante, 63% do petróleo consumido nos Estados Unidos 

(EIA, 2010) é oriundo da importação de nações politicamente instáveis, como pode ser visto na 

Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 - Principais exportadores de petróleo para os Estados Unidos (10bbl/dia). 

Fonte: EIA DOE (2010). 

Com o objetivo diminuir esta dependência, os Estados Unidos começaram em 2007 a 

incentivar a produção de veículos elétricos e híbridos, o que foi essencial para uma maior 

aceitação do mercado consumidor por estes tipos de automóveis.  
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De acordo com Baran (2012), para fins de comparação, as principais vantagens e 

desvantagens dos carros elétricos em relação aos concorrentes de combustão interna estão 

enumeradas abaixo. 

Vantagens: 

I. Maior eficiência do motor. Os veículos elétricos consomem, normalmente, entre 0,1 e 

0,23 kWh por km. A média de consumo equivalente para um veículo a gasolina é de 0,98 

kWh por km; 

II. Zero emissões de poluentes durante o uso; 

III. Direção mais silenciosa; 

IV. O custo da energia elétrica consumida pelos veículos elétricos corresponde a 

aproximadamente um terço do valor do custo do combustível consumido em veículos a 

gasolina em condições semelhantes de operação; 

V. Incentivos. Alguns países oferecem subsídios para conquistarem uma maior penetração 

no mercado destes veículos. Entretanto, vale ressaltar que esta é uma vantagem político-

econômica. 

Desvantagens: 

I. Peso. Embora tenha havido avanços tecnológicos, as baterias, a fim de garantirem uma 

autonomia interessante, ainda são pesadas. Como exemplo, apenas as baterias do Tesla 

Roadster (íons de lítio) pesam 450kg; 

II. Autonomia de, aproximadamente, 160km contra 600km dos veículos de combustão 

interna; 

III. O tempo de recarga das baterias em uma tomada normal de 220V pode durar entre 6 a 8 

horas; 

IV. Depende de uma infraestrutura de postos de recarga disponível nas cidades; 

V. Investimento inicial elevado, geralmente entre 30 a 40% a mais se comparado com seu 

correspondente a gasolina. 
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Atualmente, as principais referências no segmento de veículos elétricos e híbridos são a 

GM (Volt), Nissan (Leaf), Tesla Motors (Model X e Model S), BMW (i3), Mitsubishi 

(Outlander), BYD (Tang e Qin) e Renault (Zoe), representados na Figura 1.3. Apesar de não 

constarem na tabela, o Toyota (Prius) e a Ford (Ford Fusion) também merecem destaque. 

 

Figura 1.3 - Relatório EV Volumes de vendas de carros elétricos e híbridos de 2016. 

Fonte: EV Volumes (2016). 

De acordo com Borba (2012), a primeira tentativa de produção de veículos elétricos em 

larga escala no Brasil ocorreu no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 através de uma 

parceria entre a Gurgel S.A e a Furnas Centrais Elétricas S.A. Entretanto, medidas de 

nacionalização e substituição do petróleo, como o Pró-Alcool, bem como os elevados custos 

dos veículos e sua baixa autonomia acabaram por prejudicar o sucesso desses modelos. 

Atualmente, no Brasil, existem algumas iniciativas que buscam alavancar este mercado. 

Os veículos elétricos com autonomia superior a 80 km estão isentos de imposto de importação, 

enquanto os híbridos tiveram sua alíquota reduzida de 35% para a faixa de zero a 7%, variando 

conforme o nível de eficiência energética e o tamanho do propulsor a combustão utilizado. 

Além disso, há algumas iniciativas mais específicas de algumas cidades. São Paulo, por 

exemplo, devolve metade do IPVA do veículo e o deixa isento do rodízio municipal.  

Apesar dos incentivos, o valor de mercado dos veículos elétricos ainda está longe dos 

patamares competitivos no Brasil. De acordo com a Anfavea (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores), foram emplacados desde 2006 apenas 2,5 mil carros 

verdes dentro de uma frota total que gira hoje em torno dos 50 milhões de automóveis.  
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De acordo com a matéria de Fernando Barros na revista EXAME, especialistas 

acreditam que uma possível forma de reverter este cenário é através de incentivos oferecidos 

pelo Estado. Entretanto, enquanto a situação de crise política e econômica persistir no Brasil, 

dificilmente benefícios nesse setor serão implementados a curto prazo. Em todo caso, iniciativas 

com o intuito de aprimorar e desenvolver a tecnologia dos veículos elétricos estão sendo 

aplicadas para acompanhar a tendência mundial.  

1.2 FÓRMULA SAE 

 

Visando o desenvolvimento tecnológico e a preparação de profissionais para atuar na 

Indústria automobilística, a SAE (Society of Automotive Engineers), em parceria com empresas 

e faculdades dos EUA, criou o projeto Formula SAE em 1981, no Texas. A ideia surgiu com a 

necessidade de incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento do conhecimento relacionados 

a motores a combustão e veículos de alta desempenho (SAE International, 2005). 

O projeto Formula SAE consiste na elaboração e desenvolvimento de todas as etapas da 

construção de um veículo automotivo do tipo fórmula, incluindo seu projeto detalhado, 

fabricação, montagem, testes e estudos de viabilidade econômica. O objetivo central é 

proporcionar a disseminação e o intercâmbio de conhecimentos relacionados a diversas áreas 

da engenharia entre os estudantes de graduação e pós-graduação. Além disso, é considerado 

como uma oportunidade única para a aplicação dos conhecimentos aprendidos em sala, 

desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas e aprendizado através de resolução de 

problemas reais, utilizando tecnologia e softwares profissionais (SAE International, 2005). 

Embora tenha surgido em 1981, a competição chegou ao Brasil apenas em 2004 e desde 

então cresce em número de universidades e alunos a cada ano. Em 2016, foram mais de 1030 

participantes e esse número pode ser superado esse ano (2017), na 14ª edição.  

Um dos motivos que vem atraindo o interesse dos estudantes, professores e empresas 

foi o surgimento de uma nova categoria: o Fórmula SAE Elétrico. Semelhante ao Fórmula SAE 

original, o projeto Fórmula SAE Elétrico surge com a demanda do desenvolvimento dos 

veículos elétricos e, consequentemente, formação de mão de obra qualificada para o mercado. 

Essa categoria estreou no Brasil em 2012 e, em novembro de 2013, ex-integrantes do Fórmula 

SAE da Universidade Federal Fluminense fundaram equipe Faraday Racing, a equipe de 

Fórmula SAE Elétrico. 
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Os projetos das universidades buscam empregar, sempre que possível, a mesma 

tecnologia do sistema de propulsão que se encontra nos atuais veículos elétricos, ou seja, motor 

elétrico, inversor de frequência e baterias. 

1.3 O PROTÓTIPO 

 

O veículo atual tem 295 kg de massa total, distância entre-eixos de 1,55 m, bitola 

dianteira de 1,29 m, bitola traseira de 1,26 m e altura do centro de gravidade de 0,32 m. A 

Figura 1.4 mostra o atual veículo usado na competição de 2016. 

 

Figura 1.4 - Protótipo da competição de 2016. 

Fonte: Autor. 

O sistema de propulsão é composto por um motor elétrico trifásico de corrente alternada, 

síncrono de ímã permanente, apresentado na Figura 1.5. O modelo é o Motenergy ME1115 

Brushless com potência nominal de 12 kW e pico de 30 kW, possui 2 estatores com um rotor 

no centro, 4 polos e rotação máxima recomendada de 5000 RPM. A durabilidade, pouca 

necessidade de manutenção, alta eficiência e baixo peso são uma das vantagens de adotar esse 

motor no veículo. 
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Figura 1.5 - Modelo do motor elétrico empregado no protótipo de 2016. 

Fonte: Disponível em: < http://www.electricmotorsport.com/me1115-brushless-motor-

24-96v-5000rpm-12-kw-cont-30-kw-pk.html>. Acessado em 05/07/2017. 

Além do motor, o carro conta com um conjunto de 26 células de baterias de Lítio de 3,7 

V de tensão nominal e capacidade de 10 Ah e um controlador do modelo Sevcon Gen4 

específicos para veículos elétricos. 

Atualmente, a transmissão e distribuição da potência gerada pelo único motor para as 

rodas traseiras é feita através do diferencial mecânico do tipo Torsen, semelhante aos adotados 

em veículos de combustão interna. Levando em consideração o desempenho e a montagem, 

esta configuração traz alguns problemas relevantes para o projeto do protótipo. 

A utilização de componentes mecânicos, como eixos, engrenagens e o próprio 

diferencial, acaba por aumentar as perdas durante a transmissão de energia. Sendo assim, tem-

se como consequência uma queda na eficiência final do veículo, além da necessidade de maior 

espaço para a disposição e instalação dos elementos. 

Para contornar esses problemas, propõe-se alterar o atual sistema de propulsão com a 

instalação de dois motores elétricos para mover o veículo, cada um sendo responsável pela 

tração de uma das rodas traseiras, funcionando juntos e de forma independente. Para isto, é 

necessário o desenvolvimento de um diferencial eletrônico que garanta uma distribuição 

adequada de torque e velocidade angular para as rodas, principalmente nas curvas, onde as 

velocidades se diferem.  

Com este sistema, espera-se uma melhoria do desempenho. A transmissão de potência 

para as rodas será feita de forma mais eficiente e precisa, ou seja, com menos perdas causadas 

pelos componentes mecânicos empregados atualmente; aumento da potência total do carro; 
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maior eficiência energética e abertura de espaço para montagem e organização dos outros 

componentes. 

1.4 OBJETIVO 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo projetar e validar um modelo de 

diferencial eletrônico capaz de controlar dois motores elétricos independentes que serão 

responsáveis por imprimir tração e velocidade angular desejados nas rodas traseiras do veículo 

de Formula SAE Elétrico. 

Para alcançar este objetivo, será necessário estudar e modelar o funcionamento de 

motores síncronos trifásicos de corrente alternada, compreender e elaborar o modelo 

matemático do inversor que será utilizado no sistema, estudar e propor a estrutura de controle 

e seu respectivo diagrama de blocos e, por fim, validar o modelo através de simulações 

numéricas em softwares.  

2 MOTORES SÍNCRONOS 

 

Os motores elétricos são máquinas capazes de transformar uma potência elétrica 

proveniente de uma fonte em potência mecânica, possibilitando o acionamento de uma carga 

acoplada ao seu eixo (FITZGERALD, 1973; NASAR, 1984). 

As máquinas rotativas trifásicas podem ser classificadas como síncronas ou assíncronas. 

Nos motores elétricos síncronos, a velocidade angular do eixo, até determinados valores de 

potência, é constante e independe da carga acoplada ao eixo, limitando-se à potência nominal 

da máquina. Além disso, o rotor gira em velocidade síncrona com o campo gerado no estator. 

O mesmo não ocorre com os motores assíncronos, no qual há uma queda de velocidade angular 

quando uma carga é acoplada ao eixo (DIAS et al, 2005). 

Os motores trifásicos são constituídos fundamentalmente por dois componentes 

(FITZGERALD, 1973; NASAR, 1984): 

I. Estator: Parte fixa do motor fabricada de chapas de aço laminadas na qual são 

colocados os enrolamentos de armadura (armature winding) com alimentação 

trifásica e defasadas de 120º.  
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II. Rotor: Parte giratória do motor, também fabricada de chapas de aço laminadas, 

na qual são colocados os enrolamentos de campo (field winding) ou ímãs 

permanentes. 

O uso de chapas laminadas isoladas eletricamente nos componentes do motor tem como 

objetivo diminuir consideravelmente as perdas por correntes parasitas (corrente de Foucault) e 

aumentar, consequentemente, o rendimento da máquina (DIAS et al, 2005). 

Os motores em que os enrolamentos de campo são substituídos por ímãs permanentes 

são chamados de PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor). Esses motores, por não 

apresentarem escovas e nem fonte de tensão contínua, passam por menos manutenções, além 

de terem maior rendimento e melhor relação torque/volume (NASAR, 1987; FITZGERALD 

ET AL, 1990; GRAY, 1989). A Figura 2.1 mostra o modelo esquemático de um PMSM. 

 

Figura 2.1 - Modelo esquemático de um PMSM. 

Fonte: Autor. 

Os motores PMSMs possuem melhor rendimento se comparados com os motores com 

enrolamento de campo por não apresentarem perdas de excitação de campo, uma vez que não 

possuem enrolamentos no rotor. Dessa forma, as perdas por efeito Joule se concentram no 

estator e, como este está próximo à superfície do motor, seu resfriamento é mais eficiente, 

possibilitando a fabricação de motores mais compactos e com menor necessidade de 

refrigeração (NASAR, 1987). A Figura 2.2 expõe uma comparação entre o tamanho de um 

motor de indução e um PMSM de mesma potência. 
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Figura 2.2 - Comparação de volume entre Motor de Indução e PMSM de mesma 

potência. 

Fonte: Disponível em: <http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-motor-de-imas-

permanentes-e-inversor-de-frequencia-artigo-tecnico-portugues-br.pdf>. Acessado em 

26/07/2017. 

Os motores PMSMs, quando equipados com ímãs permanentes de alta densidade 

magnética, possibilitam a construção de um motor compacto, leve e com alta potência 

(NASAR, 1987). De acordo com o Departamento de P&D de Motores da WEG Equipamentos 

Elétricos S.A., esta máquina também é utilizada quando a variação de velocidade com torque 

constante e alto desempenho são requeridos. A soma destas características torna este tipo de 

motor competitivo, garantindo alta densidade de potência e um menor consumo de energia, 

sendo estes parâmetros importantes para aplicações em veículos de competição de Fórmula 

SAE. 

Os pontos negativos desse tipo de motor é seu alto custo, dependendo do material que 

compõe o ímã permanente, e a possibilidade de desmagnetização dos imãs. Entretanto, este 

trabalho não tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica dos diferentes tipos de motores, 

uma vez que a equipe Faraday já possui o motor PMSM e já o avaliou como sendo a melhor 

escolha para a proposta atual do projeto. 

2.1 FUNCIONAMENTO 
 

O princípio de funcionamento de motores PMSMs é baseado na interação entre um 

campo magnético girante (Rotating Magnetic Field ou RMF) e um campo magnético constante. 

Mais especificamente, o estator é o responsável por gerar o campo magnético girante e o rotor 

pelo campo magnético constante. Esse tipo de motor é muito semelhante às máquinas síncronas 
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convencionas, podendo ser analisado a partir do mesmo modelo matemático, mas assumindo 

que o rotor é excitado por uma corrente de campo de valor constante e fazendo as correções 

necessárias (DIAS et al, 2005). 

Os enrolamentos do estator são alimentados por uma fonte de corrente alternada trifásica 

que gera um campo magnético girante que rotaciona a uma determinada velocidade angular. Os 

polos opostos do RMF e do rotor irão se atrair e os mesmos ficarão interligados 

magneticamente. Dessa forma, o rotor terá a mesma velocidade angular do RMF (velocidades 

síncronas). A Figura 2.3 ilustra esta interação. 

 

Figura 2.3 - Interação entre o RMF e o campo magnético do rotor. 

Fonte: Disponível em: <http://www.learnengineering.org/2014/04/Synchronous-motor-

working-principle.html>. Acessado em 22/09/2017. 

De acordo com Fitzgerald (1990), alguns motores de imã permanente possuem um 

sensor de velocidade e posição acoplado no eixo do rotor e as informações fornecidas pelo 

sensor são fundamentais para o controle e alimentação do mesmo. A velocidade do motor é 

determinada pela frequência da rede de alimentação, enquanto a posição angular entre o eixo 

magnético do rotor e a fase resultante determina o torque gerado no processo.  

Graças à capacidade de monitorar a velocidade e a posição do rotor com os sensores, 

assim como a viabilidade de aplicação de frequência e amplitude de excitação de corrente 

variável através de conversores, como dito anteriormente, os PMSMs são considerados motores 

controláveis e vêm sendo cada vez mais utilizados em áreas em que antes eram exclusivas de 

motores de corrente contínua (FITZGERALD., 1990). 
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Devido à presença de ímãs permanentes no sistema, é importante estudar e entender as 

principais propriedades magnéticas desse componente, sendo elas a coercitividade (Hc) e a 

retentividade (Br). Estas propriedades podem ser analisadas a partir da curva de histerese do 

material que compõe o ímã, na qual o campo magnético H aplicado é relacionado à indução 

magnética B resultante. Para um material ferromagnético, o ciclo de histerese pode ser 

representado pela Figura 2.4 (DIAS, 2005): 

 

Figura 2.4 - Curva de histerese de um material ferromagnético. 

Fonte: Disponível em: <http://www.mspc.eng.br/elemag/eletrm0260.shtml>. Acessado 

em 19/11/2017. 

A retentividade (Br) representa a indução magnética residual que permanece no ímã 

mesmo depois da retirada do campo magnético gerado pela bobina (H=0), ou seja, é o ponto 2 

no quadrante superior em que a curva corta o eixo B. Já a força coercitiva Hc é o ponto em que 

a curva corta o eixo H, representando o campo magnético necessário para desmagnetizar o ímã 

(B=0).  Outra propriedade importante do material magnético é o produto energético 𝐵𝐻𝑚𝑎𝑥, 

que representa a densidade de energia armazenada no ímã permanente (DIAS, 2005).  

2.1.1 Correntes do Estator e FMM 

 

Como mencionado na seção anterior, os enrolamentos do estator são alimentados por 

correntes trifásicas. Essas correntes são defasadas de 120º e os enrolamentos são arranjados de 

tal forma que as correntes das respectivas fases contribuem positivamente na geração de uma 

onda de fluxo magnético girante (campo girante) (FITZGERALD, 1973). As equações de cada 

corrente são: 
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 𝑖𝑎 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 . cos(𝝎𝑡) (1) 

 
𝑖𝑏 = 𝐼𝑚𝑎𝑥. cos(𝝎𝑡 −

2𝜋

3
) 

(2) 

 
𝑖𝑐 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 . cos(𝝎𝑡 −

4𝜋

3
) 

(3) 

 

Onde 𝐼𝑚𝑎𝑥 é a amplitude da onda de corrente [A], 𝜔 a velocidade angular da onda [rad/s] 

e t o tempo [s] (FITZGERALD, 1973). A Figura 2.5 representa as correntes trifásicas em 

relação ao termo 𝝎𝑡. 

 

Figura 2.5 - Correntes trifásicas do estator. 

Fonte: Disponível em: <http://www.mspc.eng.br/elemag/ac_0710.shtml>. Acessado em 

19/11/2017. 

O resultado das correntes alternadas que passam pelos enrolamentos do estator é a 

geração de três forças magnetomotriz (fmm) que são responsáveis pela rotação do rotor 

(FITZGERALD, 1973). As equações que representam as fmm’s das respectivas correntes são: 

 𝛤𝑎(𝑡) = 𝛤𝑚𝑎𝑥. cos(𝝎𝑡) (4) 

 
𝛤𝑏(𝑡) = 𝛤𝑚𝑎𝑥 . cos(𝝎𝑡 −

2𝜋

3
) 

(5) 

 
𝛤𝑐(𝑡) = 𝛤𝑚𝑎𝑥 . cos(𝝎𝑡 −

4𝜋

3
) 

(6) 

A amplitude da ffm máxima (𝛤𝑚𝑎𝑥) é dada por: 

 
𝛤𝑚𝑎𝑥(𝑡) =

4

3
∙ 𝐾𝑤 ∙

𝑁𝑠

𝑝
∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 

(7) 

Onde 𝐾𝑤 é o fator de enrolamento, 𝑁𝑠 é o número de espiras por fase e 𝑝 o número de 

pólos (FITZGERALD, 1973). 
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Graças à configuração espacial das fases, como mencionado no início desta seção, as 

forças magnetomotriz de cada fase se somam e formam uma resultante que apresenta uma 

amplitude constante 50% maior que a amplitude de uma fmm de uma fase sozinha (DIAS et al., 

2005).   

Essa resultante também é conhecida como campo girante, ou seja, a onda de fluxo 

magnético que gira no estator. A sua velocidade é chamada de velocidade síncrona e é dada 

por: 

 
𝑛𝑠 =

120×𝑓

𝑝
 

(8) 

Onde f é a frequência das correntes em Hz e 𝑛𝑠 a velocidade síncrona em rpm (DIAS et 

al, 2005). 

2.1.2 Potência e Rendimento 

 

A avaliação das perdas nas máquinas elétricas pode ser feita a partir dos princípios da 

conversão eletromecânica de energia, ou seja, a transformação de energia elétrica em energia 

mecânica. A equação que descreve as potências presentes em uma máquina elétrica é dada por 

(DIAS et al., 2005): 

 𝑃𝑖 = 𝑃0 + 𝑃𝑅 + 𝑃𝑚𝑎𝑔 + 𝑃𝑀 + 𝑃𝑑 (9) 

   

Onde 𝑃𝑖 é a potência elétrica de entrada fornecida pela fonte de tensão; 𝑃0 é a potência 

mecânica de saída aplicada à carga acoplada ao eixo do motor; 𝑃𝑅 é a potência dissipada nos 

enrolamentos do estator (perdas elétricas); 𝑃𝑚𝑎𝑔 representa as perdas magnéticas por histerese, 

que são perdas por dissipação de energia na inversão dos dipolos ou domínios magnéticos 

existentes no meio, e perdas por correntes de Foucault, que são laços ou espiras de correntes 

produzidas pela densidade de fluxo com indução variável no tempo que circulam pelo material 

ferromagnético e o aquecem dissipando energia; 𝑃𝑀 representa as perdas mecânicas (ventilação 

do motor e atrito entre o eixo e os mancais); e 𝑃𝑑 é a potência relacionada a outras perdas 

diversas. (DIAS et al, 2005). Todos os fatores da equação são dados em [Watts]. 

É importante ressaltar que ainda existe a perda nos enrolamentos de campo (rotor) nas 

máquinas elétricas convencionais e seria mais uma parcela enquadrada nas perdas elétricas. 

Entretanto, uma vez que as perdas nos enrolamentos do estator são consideravelmente 
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superiores às perdas nos enrolamentos de campo, muitas vezes as perdas elétricas do rotor são 

desprezadas nas análises. Além disso, como o motor analisado no presente estudo é um PMSM 

e este não possui enrolamento de campo, e sim ímã permanente, este tipo de perda elétrica é 

completamente eliminado, contribuindo assim para o aumento do rendimento do motor. 

O desempenho de um motor elétrico é mensurado através de seu rendimento, que 

considera as potências de entrada e de saída em sua equação. O rendimento de uma máquina 

elétrica é dado por (FITZGERAL, 1973). 

 
𝜂 =

𝑃0

𝑃𝑖
 

(10) 

2.2 EQUAÇÕES 
 

Com o objetivo de compreender de forma aprofundada o comportamento de motores 

síncronos de ímãs permanentes, é necessário analisar as equações que regem seu 

funcionamento. Em outras palavras, esses motores transformam a energia elétrica de 

alimentação em energia mecânica, através da formação de um campo magnético, conforme 

ilustrado na Figura 2.6.  

 

Figura 2.6 - Modelo esquemático do funcionamento de um PMSM. 

Fonte: Autor. 

Para um motor síncrono trifásico de ímãs permanentes, o modelo abaixo, mostrado na 

Figura 2.7, pode ser utilizado como simplificação do sistema magnético. 
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Figura 2.7 - Sistema magnético para um motor trifásico de ímãs permanentes. 

Fonte: Paul Krause (2013). 

Onde 𝑣 e 𝑖 são, respectivamente, a tensão e a corrente para cada fase, enquanto 𝑅 é a 

resistência de cada bobina, consideradas idênticas.   

Segundo a lei de Ohm e Faraday, para um sistema como o da Figura 2.7 onde a excitação 

varia com o tempo (corrente alternada), as equações para a tensão para cada fase são: 

 
𝑣𝑎 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑎 +

𝑑𝜆𝑎

𝑑𝑡
 

(11) 

 
𝑣𝑏 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑏 +

𝑑𝜆𝑏

𝑑𝑡
 

(12) 

 
𝑣𝑐 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑐 +

𝑑𝜆𝑐

𝑑𝑡
 

(13) 

Onde 𝜆 é o fluxo magnético concatenado (também conhecido como flux linkage) para 

cada fase, medido em Webers (Wb). 

Por sua vez, o fluxo magnético concatenado é definido como: 

 𝜆 = 𝑁 ∙ 𝜙 = 𝑁 ∙ 𝐵 ∙ 𝐴𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 (14) 

Onde 𝑁 é o número de espiras da bobina, 𝜙 é o fluxo magnético do núcleo em Wb, 𝐵 é 

a densidade do fluxo magnético em Wb/m² ou Tesla e 𝐴𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 é a área transversal do núcleo, 

em m², que está sendo analisado, conforme o esquema apresentado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Esquema de um circuito magnético. 

Fonte: Autor. 

A equação 13 pode ser desenvolvida através da seguinte relação: 

 
𝐵 = 𝜇 ∙ 𝐻 =

𝜇 ∙ 𝑁 ∙ 𝑖

𝑙
 

(15) 

Onde 𝜇 é a permeabilidade magnética do material, 𝐻 é a intensidade do campo 

magnetizante,𝑖 é a corrente e 𝑙 é o caminho médio percorrido pelo fluxo magnético no núcleo. 

Substituindo a equação 14 em 13: 

 
𝜆 =

𝑁2 ∙ 𝜇 ∙ 𝐴𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∙ 𝑖

𝑙
= 𝐿 ∙ 𝑖 

(16) 

Onde 𝐿 é a indutância da bobina, que é considerada constante. A unidade de medida de 

indutância é o Henry (H). Vale ressaltar que a equação anterior é válida para bobinas ideais. 

Como 𝐿 é definido e constante, é possível observar que o fluxo concatenado 𝜆 é linearmente 

proporcional à corrente.  

Finalmente, a equação 15 pode ser substituída nas equações 10, 11 e 12 apresentadas no 

início da seção. Assim temos: 

 

 
𝑣𝑎 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑎 + 𝐿 ∙

𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑡

 
(17) 

 
𝑣𝑏 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑏 + 𝐿 ∙

𝑑𝑖𝑏
𝑑𝑡

 
(18) 

 
𝑣𝑐 = 𝑅 ∙ 𝑖𝑐 + 𝐿 ∙

𝑑𝑖𝑐
𝑑𝑡

 
(19) 
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Esta equação será importante para o desenvolvimento de um sistema de controle do 

motor estudado. Entretanto, para finalizar a compreensão do comportamento dos motores 

PMSM, ainda é necessário derivar as equações para o torque e a velocidade angular. Para o 

torque eletromagnético, tem-se: 

 
𝑇 =

𝑝

2
∙
𝜕𝑊𝑐

𝜕𝜃𝑚
 

(20) 

Onde 𝑝 é o número de polos do motor e 𝜃𝑚 é o ângulo entre a fase a (usualmente 

escolhida como referencial) e o eixo do rotor. Por fim, 𝑊𝑐 é conhecido como coenergy 

(coenergia) e é definido como: 

 
𝑊𝑐 =

1

2
∙ 𝑖𝑎𝑏𝑐

𝑇 ∙ 𝐿𝑠 ∙ 𝑖𝑎𝑏𝑐 + 𝑖𝑎𝑏𝑐 ∙ 𝜆𝑚 + 𝑊𝑝𝑚 
(21) 

Onde 𝑖𝑎𝑏𝑐 é a matriz das correntes das fases a,b e c, 𝑖𝑎𝑏𝑐
𝑇  é a matriz transposta da anterior, 

𝐿𝑠 é a matriz de indutância que descreve as indutâncias próprias e mútuas entre os enrolamentos 

do estator, 𝜆𝑚 é a matriz de amplitude do fluxo concatenado (“flux linkages”) estabelecida pelo 

ímã permanente e  𝑊𝑝𝑚 é a energia do campo de acoplamento devido à presença do ímã 

permanente (Krause et al, 2013). 
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3 DIFERENCIAL MECÂNICO 

 

A principal atuação do diferencial mecânico ocorre durante as curvas, quando as rodas 

mais externas (com referência no centro de rotação do veículo) devem percorrer um caminho 

mais longo se comparadas com as rodas mais internas, necessitando, desta forma, de uma 

velocidade angular maior. Caso não houvesse esta diferença de velocidades, as rodas 

deslizariam e, dessa forma, o veículo perderia potência e estabilidade. O diferencial mecânico, 

composto por um conjunto de engrenagens, possibilita que os eixos conectados em cada roda 

de tração experimentem velocidades angulares diferentes. Pode-se observar um exemplo de 

diferencial mecânico na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Diferencial Mecânico. 

Fonte: Disponível em: 

<http://themechanic.weebly.com/uploads/4/3/5/7/4357357/differentials.pdf>. Acessado 

em 15/07/2017. 

Para uma melhor compreensão desta distribuição de velocidade, o modelo de Ackerman 

deve ser estudado. Este modelo considera que o veículo realiza a curva a baixa velocidade e 

está representado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Modelo geométrico de Ackerman. 

Fonte: Magallan (2008). 

Onde 𝐴 é a distância entre os eixos em metro [m], 𝐷 é o raio de curvatura [m], 𝑟 é o raio 

da roda [m], 
𝑑

2
 é metade da bitola do veículo [m], 𝑉 é a velocidade tangencial do veículo [m/s], 

𝛿𝑖𝑛 é o ângulo de direção da roda interna [rad], 𝛿𝑜𝑢𝑡 é o ângulo de direção da roda externa [rad] 

e 𝛿 é o ângulo de Ackerman [rad]. 

A partir da geometria apresentada na Figura 3.2, é possível deduzir as equações para os 

ângulos de direção: 

 
𝑡𝑎𝑛𝛿𝑜𝑢𝑡 =

𝐴

𝐷 +
𝑑
2

 
(22) 

 
𝑡𝑎𝑛𝛿𝑖𝑛 =

𝐴

𝐷 −
𝑑
2

 
(23) 

Para pequenos valores de 𝛿𝑖𝑛𝑒𝛿𝑜𝑢𝑡 [rad], pode-se trabalhar com um único parâmetro, 

chamado de ângulo de Ackerman (𝛿), onde: 

 
𝛿 =

𝛿𝑖𝑛 + 𝛿𝑜𝑢𝑡

2
 

(24) 

Logo, o raio de curvatura 𝐷 pode ser expresso apenas em função da distância entre os 

eixos e 𝛿: 
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𝐷 =

𝐴

𝑡𝑎𝑛 𝛿
 

(25) 

A partir da equação 𝑉 = 𝑤 ∙ 𝐷, onde 𝑤 é a velocidade angular do veículo [rad/s] ao 

realizar uma curva de raio D, é possível realizar manipulações matemáticas para calcular as 

velocidades angulares de cada roda esterçada em relação ao seu próprio eixo: 

 
𝑤𝑖𝑛 =

𝑉

𝑟
(1 −

𝑑

2
∙
𝑡𝑎𝑛𝛿

𝐴
) 

(26) 

 
𝑤𝑜𝑢𝑡 =

𝑉

𝑟
(1 +

𝑑

2
∙
𝑡𝑎𝑛𝛿

𝐴
) 

(27) 

Onde 𝑟, 𝐴 e 𝑑 são valores conhecidos. Dessa forma, a velocidade angular de cada roda 

em relação ao seu próprio eixo irá variar em função da velocidade linear do veículo  𝑉 e o 

ângulo de Ackerman 𝛿. 

A equação 28 expressa a diferença entre as velocidades angulares das rodas do veículo 

em rad/s.   

 
∆𝑤 = 𝑤𝑜𝑢𝑡 − 𝑤𝑖𝑛 =

𝑑 ∙ tan 𝛿

𝐴
∙ 𝑤𝑣 

(28) 

Sendo 𝑤𝑣 a velocidade angular de uma roda, localizada no centro de massa do veículo, 

em torno do seu próprio eixo. 

Para uma melhor visualização e entendimento da dinâmica do carro na curva, vale 

observar que ∆𝑤 varia exponencialmente com o ângulo de Ackerman, conforme a Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Variação de ∆w com o ângulo de Ackerman. 

Fonte: Autor. 
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De acordo com a equação 28, o sinal de 𝛿 é responsável por definir a direção da curva 

que está sendo realizada, ou seja: 

 

{

𝛿 > 0, 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎
𝛿 = 0, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑒𝑚𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑟𝑒𝑡𝑎

𝛿 < 0, 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
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4 DIFERENCIAL ELETRÔNICO 

 

Em um sistema onde dois motores elétricos são acoplados diretamente nas rodas, como 

é o caso do presente trabalho, o diferencial mecânico e o eixo que interliga as rodas não são 

mais necessários. Em contrapartida, será necessário a introdução de um diferencial eletrônico, 

que pode ser entendido como um sistema de controle que atuará de forma análoga ao diferencial 

mecânico. 

No momento em que o piloto entrar em uma curva, as rodas internas e externas deverão 

sofrer uma variação de velocidade de acordo com as equações 26 e 27. Em outras palavras, o 

diferencial eletrônico deverá ser capaz de atuar nos motores elétricos acoplados em cada roda, 

acelerando a roda externa e desacelerando a roda interna. O modelo esquemático do 

funcionamento de um diferencial eletrônico pode ser visto na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Modelo esquemático do funcionamento de um diferencial eletrônico. 

Fonte: Autor. 

Com o objetivo de simplificar o diagrama de blocos para o diferencial eletrônico, as 

equações 26 e 27 devem ser reescritas como: 

 
𝑤𝑜𝑢𝑡 = 𝑤𝑣 +

∆𝑤

2
 

(29) 
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𝑤𝑖𝑛 = 𝑤𝑣 −

∆𝑤

2
 

(30) 

O sinal de controle que será enviado ao motor deve levar em conta o fator da caixa de 

redução do mesmo, definido como 𝑘𝑟𝑒𝑑. Logo, a rotação de cada motor [rad/s] pode ser definida 

pelas equações abaixo: 

 𝑤′𝑜𝑢𝑡 = 𝑤𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑘𝑟𝑒𝑑 (31) 

 𝑤′𝑖𝑛 = 𝑤𝑖𝑛 ∙ 𝑘𝑟𝑒𝑑 (32) 

Finalmente, é possível definir uma proposta para o diagrama de blocos de um diferencial 

eletrônico que atuará no sistema proposto (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 - Diagrama de blocos de um diferencial eletrônico. 

Fonte: Autor. 

O ângulo de Ackerman δ pode ser calculado com a ajuda de um sensor de direção 

veicular. O sensor LWS 3, da Bosch, é capaz de fornecer o ângulo de esterçamento do volante 

com uma precisão apropriada. O princípio utilizado no sensor é a magnetorresistência, ou seja, 

propriedade que alguns materiais possuem de alterar seu valor de resistência elétrica sob a 

aplicação de um campo magnético externo. De acordo com o catálogo oficial da Bosch, quando 

o volante é girado ele rotaciona uma engrenagem a qual aciona duas outras engrenagens que 

possuem ímãs acoplados. Em seguida, elementos magnetorresistentes registram a posição 

angular dos ímãs, possibilitando o cálculo do ângulo de rotação total do volante. A Figura 4.3 

ilustra o sensor LWS 3 da Bosch, e a Tabela 4.1 apresenta os dados técnicos do equipamento. 
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Figura 4.3 - Sensor de direção veicular da Bosch.  

Fonte: Catálogo Bosch. 

 

Tabela 4.1: Dados técnicos do sensor de direção. 

Intervalo de medição (ângulo) -780° a 779,9° 

Intervalo de medição (ângulo) 0 a 1016°/s 

Resolução (ângulo) 0,1° 

Resolução (aceleração) 4°/s 

Tensão nominal 12 V 

Consumo a 12V <150 mA 

Fonte: Catálogo Bosch. 

Vale ressaltar que o sensor de direção veicular da Bosch mede o ângulo do volante, e 

não da roda. Entretanto, o ângulo que é utilizado como entrada para o diferencial eletrônico é o 

ângulo de Ackerman, definido como a média dos ângulos de esterçamento das rodas externas e 

internas em uma curva, conforme a equação 24. Em outras palavras, é necessário encontrar uma 

função que relacione o ângulo do volante com o ângulo de Ackerman. O primeiro passo foi 

definir, experimentalmente, a relação entre a rotação da coluna de direção e o deslocamento 

transversal da barra de direção, conforme a Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Experimento para definir relação entre coluna de direção e barra de 

direção. 

Fonte: Autor. 

Dessa forma, foi encontrado uma relação de 0,2 mm/graus, ou seja, para cada grau 

rotacionado pela coluna da direção, a barra de direção se desloca 0,2 mm transversalmente. Em 

seguida, foi realizado um novo experimento onde o ângulo de esterçamento de cada roda foi 

retirado para diferentes deslocamentos da barra de direção. O resultado do experimento está 

apresentado na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Valores do ângulo de Ackerman obtidos experimentalmente. 

 

Fonte: Autor. 

Os dados obtidos foram inseridos em um gráfico (Figura 4.5), que relaciona o ângulo 

do volante com o ângulo de Ackerman. Em seguida, uma linha de tendência foi gerada para ser 

possível calcular o ângulo de Ackerman para diferentes ângulos do volante.  

Ângulo do volante [graus]
Deslocamento da barra de direção 

[mm]
δout [graus] δin [graus] δ [graus]

0 0 0 0 0,00

25 5 3,46 3,46 3,46

50 10 6,92 6,94 6,93

75 15 10,41 10,46 10,44

100 20 13,92 14,03 13,98

125 25 17,49 17,66 17,58

150 30 21,11 21,39 21,25
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Figura 4.5 - Ângulo do volante vs ângulo de Ackerman. 

Fonte: Autor. 

Dessa forma, a relação pode ser escrita como: 

 𝛿 = 0,1415 ∙ 𝜃𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 0,092 (33) 

 

É importante ressaltar que as variáveis dessa equação estão em graus. Logo, para utilizar 

os valores dos ângulos de Ackerman encontrados nas equações anteriores, é necessário realizar 

a conversão de graus para radianos. 

  

y = 0,1415x - 0,092
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5 CONTROLE 

 

Uma das mais importantes técnicas de controle de motores elétricos é chamada de Field 

Oriented Control (FOC), também conhecida por vector control (controle vetorial por campo 

orientado). É dividida em dois tipos: Sensorless e Vetorial com Encoder. No primeiro caso, 

como o nome sugere, não há a utilização de sensor e a posição do rotor é estimada através do 

campo magnético do mesmo. O modelo matemático deste tipo de controle é mais complexo por 

não extrair a posição do rotor diretamente através de um sensor. Já o controle Vetorial com 

Encoder utiliza um sensor para determinar a posição do rotor de forma contínua (Lacerda, 

2016). Segundo dados da WEG, este tipo de controle garante uma precisão até 50 vezes maior 

se comparado com o Sensorless. O ponto negativo é seu custo, já que se faz necessário a 

utilização de um Encoder. Apesar disto, esta será a abordagem utilizada no presente trabalho. 

Em qualquer motor elétrico, é necessário controlar a corrente de alimentação para ser 

possível controlar o torque gerado. Por este motivo, a abordagem de controle utilizada pelo 

FOC é baseada em quatro etapas elementares, a saber: 

1. Medir a corrente que está passando pelo motor; 

2. Comparar a corrente medida com a corrente desejada e gerar um sinal de erro; 

3. Amplificar o sinal de erro para gerar uma tensão de correção; 

4. Modular a tensão de correção nos terminais do motor. 

Antes de estudar cada etapa do FOC, é importante compreender como o torque é 

controlado em um motor de corrente alternada. Vale ressaltar que as próximas seções foram 

desenvolvidas utilizando o material disponibilizado pela Texas Instruments® sobre controle 

vetorial por campo orientado de motores trifásicos. 

 

5.1 CONTROLE DE TORQUE EM MOTORES DE CORRENTE ALTERNADA 

 

Em um motor elétrico trifásico existem 3 correntes para serem controladas. Na Figura 

5.1, é possível perceber que a soma vetorial das 3 correntes do motor PMSM gera um vetor 

resultante de corrente com uma determinada magnitude e um determinado ângulo Ω com 

relação ao campo magnético gerado pelo rotor. Dessa forma, o controle das 3 correntes de forma 

correta possibilita o controle da amplitude e do ângulo Ω do vetor resultante de corrente. O 

próximo passo é definir o ângulo Ω desejado para este vetor.  
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Figura 5.1 - Diagrama esquemático de um motor elétrico trifásico de ímãs permanentes. 

Fonte: Autor. 

O gráfico apresentado na Figura 5.2 representa a variação do torque produzido por um 

motor trifásico de ímãs permanentes em função do ângulo Ω: 

 

Figura 5.2 - Variação do torque por ângulo por amperagem. 

Fonte: Autor. 

O gráfico evidencia que o máximo torque produzido é alcançado quando o ângulo entre 

o vetor resultante de corrente e o vetor campo magnético dos ímãs permanentes é 90º. As 

correntes de cada fase devem ser orientadas de tal forma que o vetor de corrente resultante 

esteja sempre perpendicular ao vetor do campo magnético dos ímãs permanentes. Dessa forma, 

o sistema de controle atuará constantemente regulação deste ângulo para que o mesmo seja 

sempre 90º.  
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Para alterar o torque produzido, a amplitude do vetor resultante de correntes deve ser 

ajustada, enquanto o ângulo Ω é forçado a ser constante (90º). O primeiro passo para realizar o 

ajuste na amplitude deste vetor é medir as correntes que estão passando pelo estator do motor. 

Esta é a primeira etapa da técnica de FOC apresentada na seção 5. 

 

5.2 MEDIÇÃO DA CORRENTE NO ESTATOR 

 

Nesta etapa, assume-se que as três correntes que passam pelo estator estão isoladas, ou 

seja, não estão aterradas ou conectadas à estrutura do motor. Dessa forma, não é necessário 

medir as três correntes, assim como mostrado no esquema da Figura 5.3. Ao descobrir os 

valores das correntes da fase a (𝑖𝑎) e da fase b (𝑖𝑏), a corrente da fase c (𝑖𝑐) pode ser calculada 

através da Lei de Kirkoff’s.  

 

 

Figura 5.3 - Medição de correntes. 

Fonte: Autor. 

Após as três correntes serem determinadas vetorialmente, é possível calcular o vetor 

resultante de correntes (𝑖𝑠) de acordo com a Figura 5.4. Este é o vetor que será orientado para 

permanecer ortogonal ao vetor que representa o campo magnético do rotor.  
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Figura 5.4 - Vetor resultante de corrente. 

Fonte: Texas Instruments (1998). 

 

5.3 COMPARAÇÃO E SINAL DE ERRO 

 

Nesta etapa, o vetor resultante de correntes (𝑖𝑠) deve ser comparado com o valor 

desejado para o mesmo. Conforme explicado anteriormente, o valor desejado será sempre 

aquele em que o vetor 𝑖𝑠 se encontra a 90º do vetor campo magnético do rotor. Dessa forma, o 

problema se resume em identificar, constantemente, a posição do rotor em relação a um 

referencial. Segundo a literatura, o referencial mais utilizado é o eixo referente à fase a. O 

ângulo 𝜃𝑚 é o ângulo entre o eixo da fase a e o eixo do campo magnético do rotor, como 

representado na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Diagrama esquemático de um PMSM. 

Fonte: Autor. 
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Nos motores síncronos de ímãs permanentes, o problema de rastrear a posição do rotor 

(ou seja, definir 𝜃𝑚) é facilmente resolvido. Esta simplificação ocorre porque nesses motores o 

vetor campo magnético do rotor estará sempre na mesma direção do próprio rotor (síncrono). 

Dessa forma, conforme comentado na seção 5, um encoder pode ser utilizado para definir 𝜃𝑚. 

 

5.4 TRANSFORMADA DE CLARK 

 

Conforme apresentado na seção anterior, o controle da posição e a magnitude do vetor 

resultante de correntes (𝑖𝑠) é realizado através das 3 fases do motor. Entretanto, qualquer vetor 

pode ser definido em um sistema de apenas duas coordenadas. Dessa forma, a Transformada de 

Clark utiliza este princípio para simplificar o modelo, onde é utilizado um sistema de 

coordenadas α e β, conforme a Figura 5.6. Vale observar que, neste novo sistema, o eixo β é 

perpendicular ao eixo α que, por sua vez, é coincidente ao eixo referente à fase 𝑎. 

 

 

Figura 5.6 - Transformada de Clark. 

Fonte: Texas Instruments (1998). 

De acordo com Texas Instruments (1998), a Transformada de Clark é importante, pois 

otimiza o sistema de controle ao reduzir o número de parâmetros que devem ser controlados 

(de 3 para 2), visto que uma das 3 fases pode ser entendida como redundante. As equações da 

Transformada de Clark são definidas como: 



43 

 

 
































b

a

i

i

i

i

3

2

3

1
01




 

(34) 

 

5.5 TRANSFORMADA DE PARK 

 

A Transformada de Clark simplifica o modelo para um sistema com apenas duas 

coordenadas. Esse sistema, entretanto, ainda é dependente do tempo, visto que as coordenadas 

são estacionárias. A Transformada de Park modifica este sistema (α, β) para o sistema (d, q), 

invariante com o tempo, onde o sistema de coordenadas é solidário ao rotor. O eixo direto está 

sempre na mesma direção do eixo do campo magnético do rotor, enquanto o eixo de quadratura 

está à 90º do mesmo, conforme a Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Eixos direto e de quadratura. 

Fonte: Autor. 

As equações da Transformada de Park são definidas como: 
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(35) 

Conforme apresentado na seção 5.1, o torque máximo (para um dado valor de corrente) 

é alcançado quando o ângulo entre o vetor resultante de corrente e o vetor campo magnético 

dos ímãs permanentes é 90º. De acordo com Vieira Dias (2014), para o novo sistema da 

Transformada de Park, isto significa dizer que o valor desejado de 𝑖𝑑 é zero, pois o torque, 
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produzido a partir da interação do campo magnético fixo dos ímãs permanentes com o campo 

magnético gerado pelas correntes que circulam na armadura, será máximo quando os campos 

forem ortogonais entre si. O valor de 𝑖𝑞 deve ser escolhido de acordo com a quantidade de 

torque que o motor deve produzir. Em um veículo elétrico, por exemplo, um potenciômetro 

pode ser conectado diretamente ao pedal de aceleração e o valor de leitura será usado como o 

valor desejado de 𝑖𝑞. 

Após a comparação entre os valores desejados e medidos para as correntes, um sinal de 

erro deve ser gerado. Este sinal de erro será implementado através de voltagens de correção, 

que também serão definidas no mesmo sistema de coordenadas dq. A Figura 5.8 mostra como 

o sinal de erro é gerado. 

 

 

Figura 5.8 - Sinal de erro (voltagens de correção). 

Fonte: Autor. 

 

5.6 MODELO MATEMÁTICO 

 

O modelo matemático de máquinas elétricas é composto por um conjunto de equações 

complexas. Felizmente, as Transformadas de Park e de Clark permitem a simplificação dessas 

equações. De acordo com Fietzgerald (2003), a transformação dq0 de uma variável qualquer 

pode ser representada segundo a matriz abaixo. Apesar das transformadas de Park e Clark terem 

sido apresentadas de forma separadas para facilitar a motivação e a aplicação de cada uma, a 

matriz abaixo permite a transformação direta das variáveis abc para dq0.  

 

[

𝑆𝑑

𝑆𝑞

𝑆0

] =
2

3
[

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑚

−𝑠𝑒𝑛𝜃𝑚

1

2

cos(𝜃𝑚 − 120°)

− sen(𝜃𝑚 − 120°)
1

2

cos(𝜃𝑚 + 120°)
−sen(𝜃𝑚 + 120°)

1

2

] [

𝑆𝑎

𝑆𝑏

𝑆𝑐

] 

(36) 



45 

 

Onde 𝑆 é a variável a ser transformada (corrente, tensão ou campo magnético), 𝜃𝑚 é o 

ângulo entre o eixo da fase a e o eixo do campo magnético do rotor (Figura 5.7) e abc é o 

referencial trifásico original. Vale ressaltar que o componente 0 é apenas um auxiliar para 

permitir a inversão da transformada.  

As equações 17, 18 e 19, definidas no referencial trifásico, podem ser transformadas 

para o referencial dq0 utilizando a matriz apresentada anteriormente. O resultado está 

apresentado abaixo: 

 𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
=

𝑣𝑞

𝐿𝑞
−

𝑅 ∙ 𝑖𝑞

𝐿𝑞
−

𝑤𝑟 ∙ 𝐿𝑑 ∙ 𝑖𝑑
𝐿𝑞

−
𝑤𝑟 ∙ 𝜆𝑎𝑓

𝐿𝑞
 

(37) 

 𝑑𝑖𝑑
𝑑𝑡

=
𝑣𝑑

𝐿𝑑
−

𝑅 ∙ 𝑖𝑑
𝐿𝑑

+
𝑤𝑟 ∙ 𝐿𝑑 ∙ 𝑖𝑞

𝐿𝑑
 

(38) 

Onde 𝑤𝑟 é a velocidade angular do rotor do PMSM e 𝜆𝑎𝑓 é o fluxo magnético mútuo 

dos ímãs permanentes (PRAGASAN et. al, 1988) 

Conforme apresentado na seção 5.5, na situação de máximo torque, o valor de 𝑖𝑑 é zero. 

Para esta configuração, a equação do torque eletromagnético no sistema de coordenadas dq0 

pode ser simplificada para: 

 
𝑇𝑒 =

3

2
∙
𝑝

2
∙ 𝜆𝑑 ∙ 𝑖𝑞 

(39) 

   

Onde 𝑝 é o número de polos do motor.  

A equação que rege o comportamento dinâmico do motor pode ser escrita como: 

 𝑑𝑤𝑟

𝑑𝑡
= (𝑇𝑒 − 𝑐 ∙ 𝑤𝑟 − 𝑇𝑚)/𝐽 

(40) 

   

Onde 𝑐 é o coeficiente de amortecimento, 𝑇𝑚 é o torque mecânico e 𝐽 é o momento de 

inércia. 

Por fim, a potência do motor pode ser definida como: 

 
𝑃 =

3

2
∙ (𝑣𝑑 ∙ 𝑖𝑑 + 𝑣𝑞 ∙ 𝑖𝑞) 

(41) 
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5.7 DIAGRAMA DE BLOCOS PARA CONTROLE EM FOC 

 

Seguindo as etapas do controle em FOC abordadas nas seções anteriores, é possível 

construir uma proposta de diagrama de blocos baseada no material disponibilizado pela Texas 

Instruments, conforme o esquema da Figura 5.9: 

 

Figura 5.9 - Diagrama de blocos para controle em FOC. 

Fonte: Texas Instruments, 1998. 

Primeiramente, é realizado a leitura de duas correntes do motor PMSM. As correntes 𝑖𝑎 

e 𝑖𝑏 serão as entradas para a Transformada de Clark. Os produtos desta operação são as 

correntes 𝑖𝛼 e 𝑖𝛽 que, por sua vez, irão alimentar a Transformada de Park. Em seguida, os 

componentes 𝑖𝑑 e 𝑖𝑞 são comparados com os valores desejados para as correntes, definidos 

como 𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓 e 𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓. Segundo a Texas Instruments, para modelos de controle de PMSMs, o valor 

de 𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓 deve ser estabelecido como zero.  

Conforme já discutido anteriormente, apesar do sistema de controle se iniciar com a 

leitura das correntes do motor, o sinal de controle deve ser realizado através das voltagens. Por 

isso, os reguladores de corrente (representados como PI) convertem tanto 𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓 quanto 𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓 em 

voltagens de referência, definidas como 𝑣𝑑𝑟𝑒𝑓 e 𝑣𝑞𝑟𝑒𝑓. Essas, por sua vez, irão alimentar a 

Transformada Inversa de Park (Park-1), retornando as voltagens para o referencial ortogonal 

estacionário αβ. As voltagens 𝑣𝛼𝑟𝑒𝑓 e 𝑣𝛽𝑟𝑒𝑓 serão os inputs para o PWM (Pulse-Width 

Modulation, ou modulação por largura de pulso). O modelo matemático e o funcionamento do 
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PWM serão abordados de forma mais aprofundada mais à frente. À priori, basta compreender 

que o sinal de saída do PWM irá alimentar o Inversor trifásico que, por sua vez, irá atuar 

diretamente no motor PMSM. Por fim, é importante observar que a posição do rotor (definida 

como 𝜃𝑚) é uma variável de entrada para o cálculo da Transformada de Park e de sua inversa. 

5.8 SPACE VECTOR PULSE WIDTH MODULATION (SVPWM) 

 

Segundo Al Shayaa (2014), a modulação por largura de pulso é o método mais eficiente 

de se controlar a tensão de saída de um inversor. Neste método, uma tensão fixa de entrada 𝑉𝐷𝐶 

(no caso deste trabalho, a bateria do veículo) é fornecida ao inversor e uma tensão variável de 

saída é obtida através do controle do tempo de abertura dos seis switches do inversor. A Figura 

5.10 ilustra o esquema de um circuito em um inversor trifásico. 

 

Figura 5.10 - Inversor Trifásico. 

Fonte: Texas Instruments 1998. 

A disposição ON/OFF dos switches deve, necessariamente, respeitar as duas condições 

abaixo (Texas Instruments, 1998): 

I. Em qualquer instante no tempo, 3 dos switches deverão estar sempre fechados e 

3 sempre abertos; 

II. A abertura/fechamento dos switches deve ser realizada de tal forma que não 

permita condução vertical de corrente. Por exemplo, os switches 1 e 4 não 

poderão estar fechados ao mesmo tempo. 

No presente trabalho, foram considerados dois métodos de modulação: a modulação por 

largura de pulso sinusoidal (SPWM) e o space vector pulse width modulation (SVPWM). 

De acordo com Bowes (1998), a maioria dos inversores são controlados pelo tradicional 

PWM sinusoidal. Existem diversos estudos e referências na literatura que abordam a teoria e a 

implementação deste método, o que geralmente torna-se decisivo para sua escolha.  
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Em contrapartida, a técnica SVPWM é capaz de fornecer uma tensão de saída superior 

à modulação convencional. Além disso, a SVPWM também minimiza as distorções harmônicas 

das correntes nos enrolamentos da bobina do motor, que representam a maior parte da perda 

total do motor (Texas Instrument, 1998). Dessa forma, por questões de desempenho, o método 

SVPWM foi escolhido e será brevemente explicado a seguir. 

Levando em consideração as duas condições necessárias de funcionamento listadas 

anteriormente, existem oito possíveis combinações para as chaves (switches) de comando e 

cada combinação determina uma configuração de tensão de fase (phase voltage configuration). 

A Figura 5.11 a seguir representa estas combinações do SVPWM (Texas Instrument, 1998). 

 

Figura 5.11 - Representação do SVPWM. 

Fonte: Texas Instruments 1998. 

Como pode-se observar na figura anterior, os vetores dividem o plano em seis setores. 

Dependendo do setor em que a tensão referência esteja, dois vetores adjacentes são escolhidos. 

As representações binárias de dois vetores básicos adjacentes se diferem em apenas 1 bit, de 

modo que apenas um dos transistores superiores se altera quando o padrão de chaveamento se 

move de um vetor para o outro adjacente. Os dois vetores são ponderados em um espaço de 

tempo (período de amostragem) para produzir a tensão de saída desejada. 

Assumindo que um vetor referência 𝑉𝑟𝑒𝑓 está no terceiro setor da Figura 5.11, tem-se a 

seguinte situação representada pela Figura 5.12: 
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Figura 5.12 - Vetor referência como combinação de vetores adjacentes. 

Fonte: Texas Instruments 1998. 

Onde 𝑇4 e 𝑇6 são os períodos que cada vetor 𝑉4
⃗⃗  ⃗ e 𝑉6

⃗⃗  ⃗ são requeridos e 𝑇0 é o período que 

o vetor zero é requerido. Quando a tensão referência (resultado da transformação inversa de 

Park) e os períodos de amostragem são conhecidos, é possível determinar as variáveis 𝑇4, 𝑇6 e 

𝑇0 através do seguinte sistema: 

 𝑇 = 𝑇4 + 𝑇6 + 𝑇0 (42) 

   

 
𝑉𝑟𝑒𝑓 =

𝑇4

𝑇
. 𝑉4
⃗⃗  ⃗ +

𝑇6

𝑇
. 𝑉6
⃗⃗  ⃗ 

(43) 

   

 

Dessa forma, o sinal do PWM é emitido, onde o formato de onda gerado será sempre 

simétrico em relação ao centro de cada período. Para o exemplo apresentado anteriormente, 

diagrama da Figura 5.13 representa os possíveis formatos de onda para o sinal do PWM. 
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Figura 5.13 - Formatos de onda para o terceiro setor do SVPWM. 

Fonte: Texas Instruments 1998. 

O mesmo diagrama anterior pode ser elaborado para todos os setores do SVPWM. Os 

formatos de onda encontrados são mostrados na Figura 5.14: 

 

Figura 5.14 - Formatos de onda para todos os setores do SVPWM. 

Fonte: Texas Instruments 1998. 

Concluindo, o SVPWM será sempre alimentado pelos vetores �⃗� 𝛼𝑟𝑒𝑓 e �⃗� 𝛽𝑟𝑒𝑓 

(Transformada inversa de Park) e entregará como output o período em que cada vetor adjacente 

será aplicado. Dessa forma, os switches do inversor trifásico serão controlados de modo à 

alimentar o motor PMSM com as corrente desejadas e, consequentemente, com o torque 

desejado. 
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5.9 DIAGRAMA DO SISTEMA DE CONTROLE 
 

Tendo em vista as equações e as técnicas propostas anteriormente, o sistema de controle 

da Figura 5.15 foi proposto para o presente trabalho. 

 

Figura 5.15 - Diagrama de controle baseado em FOC. 

Fonte: Autor. 

O esquema apresentado na figura anterior engloba todas as etapas necessárias para o 

controle dos motores. Nota-se que foi representado apenas o diagrama relacionado ao motor 

que atua na roda externa, mas o mesmo pode se aplicar à roda interna. 

O diagrama se inicia com a entrada do ângulo de Ackerman e a velocidade angular (𝜔𝑣) 

no diferencial eletrônico e o cálculo do 𝜔′𝑜𝑢𝑡/𝑖𝑛 ideal. Ao mesmo tempo, o inversor controlado 

pelo SVPWM retira tensão da bateria e aplica ao motor em movimento. O processador de sinal 

determina a posição instantânea do rotor pelo sinal do encoder e calcula o 𝜔′𝑜𝑢𝑡/𝑖𝑛 instantâneo 

e o 𝜃𝑚, utilizado pelas transformações de Park. Simultaneamente, as correntes 𝑖𝑎 e 𝑖𝑏 que 

passam pelos enrolamentos do motor são medidas e transformadas pelas equações de Clark e 

Park respectivamente, tendo 𝑖𝑞 e 𝑖𝑑 como produto final. Ao comparar o 𝜔′𝑜𝑢𝑡/𝑖𝑛 medido com 

o 𝜔′𝑜𝑢𝑡/𝑖𝑛 instantâneo, tem-se um erro que, ao passar pelo controlador “PI” é transformado em 
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𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓. O 𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓 e o 𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓 (que será sempre zero para garantir o torque máximo) são comparados 

com 𝑖𝑞 e 𝑖𝑑 medidos e obtém-se erros. Esses erros passam por outro controlador que os 

transformam em tensões 𝑉𝑞𝑟𝑒𝑓 e 𝑉𝑑𝑟𝑒𝑓 que seguem para a Transformada Inversa de Park. As 

saídas dessa última transformada, 𝑉𝛼𝑟𝑒𝑓 e 𝑉𝛽𝑟𝑒𝑓, alimentam o sistema do SVPWM que gera os 

tempos de chaveamento do inversor, recomeçando o ciclo. 
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* 

6 SIMULAÇÃO E RESULTADOS 

 

O sistema de controle apresentado na Figura 5.15 foi implementado no software 

Matlab®/Simulink® e pode ser visto na Figura 6.1. O objetivo desta etapa é validar o modelo 

proposto, avaliando os parâmetros de entrada e os resultados obtidos na saída do sistema. 

 

 

Figura 6.1 - Sistema de controle implementado no Simulink. 

Fonte: Autor. 

Vale observar que se trata de um sistema espelhado, onde tanto a bateria quanto o 

diferencial eletrônico alimentam os dois motores elétricos, um para cada roda. Os dados de 

entrada, ou seja, o ângulo do volante e velocidade angular inicial, são recebidos pelo diferencial 

eletrônico para que seja calculado as velocidades de referência 𝑤𝑜𝑢𝑡 e 𝑤𝑖𝑛 conforme 

apresentado nas equações 29 e 30. Além disso, também dentro do subsistema “Diferencial 

Eletrônico”, ocorre o cálculo do ângulo de Ackerman através do ângulo do volante fornecido 

pelo sensor da direção, conforme a equação 33. Vale ressaltar que, para o presente trabalho, o 

ângulo de Ackerman positivo representa curva para a direita e o ângulo negativo representa 

curva para a esquerda, conforme mostrado na seção 3. Logo, em uma curva com 𝛿 positivo, 

𝑤𝑖𝑛 é a velocidade angular da roda direita (interna) e 𝑤𝑜𝑢𝑡 representa a velocidade angular da 
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roda esquerda (externa). Quando o 𝛿 é negativo, 𝑤𝑖𝑛 passa a se tornar a velocidade angular da 

roda externa e 𝑤𝑜𝑢𝑡 da roda interna. 

O diagrama de blocos para o subsistema do Diferencial Eletrônico está ilustrado na 

Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2 - Diagrama de blocos para o subsistema Diferencial Eletrônico. 

Fonte: Autor. 

O gerador de sinal, representado pelo bloco no extremo esquerdo da Figura 6.2, tem 

como objetivo fornecer o ângulo do volante para o sistema de controle. Em um primeiro 

momento, foi considerado um formato de onda senoidal para simular uma situação hipotética 

onde o veículo estaria em uma situação de zigue-zague, na qual o volante oscila de -50º a 50º, 

partindo do repouso e acelerando até 40 km/h. A Figura 6.3 representa uma situação semelhante 

na prova de enduro da competição de Fórmula SAE. 
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Figura 6.3 - Situação de ziguezague no enduro. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.companhiadeimprensa.com.br/assessoria/release.php?id=3257> acessado 

no dia 20/11/2017. 

Dessa forma, para um sinal de entrada do ângulo do volante, ilustrado no gráfico inferior 

da Figura 6.4, o diferencial eletrônico calcula os respectivos valores de referência para as 

velocidades angulares 𝑤𝑜𝑢𝑡 (gráfico central) e 𝑤𝑖𝑛 (gráfico superior). Em outras palavras, 

espera-se que o resultado do sistema de controle se aproxime ao máximo das curvas de 

velocidade da roda 1 e da roda 2 apresentadas abaixo. 

 

Figura 6.4 - Ângulo do volante e velocidades angulares de referência. 

Fonte: Autor. 
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O bloco AC6 representa um controlador que utiliza a metodologia Field Oriented 

Control (ou vector control) para garantir que a velocidade angular do motor PMSM respeite o 

valor de referência fornecido pelo diferencial eletrônico. Este subsistema possui uma malha 

fechada de controle de velocidade baseada na estratégia de controle vetorial, tendo como saída 

o torque eletromagnético do motor. Em seguida, as correntes 𝑖𝑞e 𝑖𝑑 correspondentes ao torque 

calculado são obtidas através das transformadas de Clark e Park, apresentadas nas seções 5.4 e 

5.5. Por fim, esses componentes do eixo de quadratura (q) e direto (d) são utilizados pelo 

SVPWM para calcular os períodos de chaveamento dos switches do inversor que irão 

determinar a tensão fornecida ao motor. 

Vale observar que, além da estrutura de controle, o subsistema AC6 também engloba o 

inversor trifásico e o motor PMSM, conforme ilustrado na Figura 6.5 abaixo. 

 

Figura 6.5 - Subsistema de controle vetorial (AC6). 

Fonte: Autor. 

Como pode ser observado na Figura 6.1, o controlador AC6 também necessita de um 

torque mecânico de entrada (𝑇𝑚). Este torque é gerado pela ação de distúrbios e forças externas 

muitas vezes desconhecidos, sendo de difícil controle e predição (Fezzani et al., 2014). 



57 

 

Atualmente, algumas soluções para este problema estão sendo desenvolvidas para garantir uma 

maior precisão do sistema de controle, mas tais técnicas não fazem parte do escopo e não foram 

abordadas no presente trabalho. Logo, este valor de entrada será desconsiderado (igual a zero). 

Os parâmetros utilizados na simulação estão apresentados nas tabelas abaixo e os 

resultados serão discutidos em seguida. 

Tabela 6.1: Parâmetros do motor. 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6.2: Parâmetros do controlador. 

 

Fonte: Autor. 
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Como pode ser visto na Tabela 6.2 acima, o tipo de modulação do controlador 

selecionado foi o SVM (space vector modulation). Alternativamente, pode-se optar por um 

controle com modulação por histerese. Segundo Pragasen Pillay (1987 ou 1998), a grande 

vantagem da modulação SVM é a pré-seleção da frequência de chaveamento (estabelecida em 

20 kHz). Dessa forma, é fácil de garantir que a capacidade de chaveamento do inversor não seja 

excedida. Na modulação por histerese, a frequência de chaveamento depende diretamente do 

valor da janela de histerese e, por isso, a frequência exigida pelo inversor é desconhecida. Em 

contrapartida, a modulação por histerese garante um sistema de controle sem atrasos.  

A princípio, o sistema de controle foi implementado atuando em apenas um motor com 

o objetivo de simplificar a leitura dos dados e verificar o funcionamento correto do mesmo. A 

Figura 6.6 mostra a velocidade angular obtida na simulação individual da roda direita. 

Conforme esperado, pode-se observar a diminuição da velocidade angular da roda com o 

aumento do ângulo de esterçamento do volante para valores positivos (representado na Figura 

6.4) e o aumento da velocidade angular com a diminuição do ângulo de esterçamento para 

valores negativos. 

 

 

Figura 6.6 - Velocidade angular da roda direita obtida em simulação no Simulink. 

Fonte: Autor. 

Nota-se também que o gráfico da velocidade angular da roda oscilou em torno da curva 

da velocidade de referência, apresentando o mesmo perfil e confirmando a atuação do sistema 

de controle ao longo do processo.  
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O gráfico da Figura 6.7 auxilia em uma análise mais aprofundada com relação ao erro 

do sistema, ou seja, a diferença entre a velocidade angular experimentada pela roda e a 

velocidade de referência. 

 

Figura 6.7 - Variação do erro ao longo do tempo. 

Fonte: Autor. 

O valor do erro permanece oscilando entre -1,5 rad/s e 1 rad/s em toda simulação. 

Utilizando a ferramenta “Estatísticas de sinal” do Simulink, verificou-se um erro máximo, em 

módulo, de 1,335 rad/s em 𝑡 = 1,230𝑠. Nesse momento, a velocidade instantânea da roda é de 

39,38 rad/s, resultando em um erro percentual máximo de 3,4%. Entretanto, vale observar que 

o erro permanece na maior parte do tempo em um patamar bem abaixo do erro máximo, o que 

resulta em um erro médio de 0,284 rad/s (para o cálculo do erro médio, foi considerado o 

módulo dos valores obtidos). 

Após a análise e validação do modelo com apenas um motor elétrico, foi feita a 

duplicação e adaptação dos subsistemas para a implementação completa com dois motores 

atuando de forma simultânea, mantendo os mesmos parâmetros de entrada. A Figura 6.8 

apresenta o resultado da simulação obtido. 
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Figura 6.8 - Simulação com dois motores atuando simultaneamente. 

Fonte: Autor. 

Analisando a figura, pode-se afirmar que as velocidades de cada roda se comportaram 

como o esperado. Enquanto a velocidade angular de uma das rodas aumenta com o aumento do 

ângulo de Ackerman, a velocidade angular da outra diminui. Percebe-se também que ambas as 

curvas oscilam sem apresentar nenhum pico de erro discrepante, se mantendo entre os valores 

determinados anteriormente. 

Por fim, foi feita uma análise para uma situação em que o carro se move em linha reta, 

sem a variação do ângulo de Ackerman. Esse último teste teve como objetivos comparar o 

comportamento do erro nas diferentes situações e validar o funcionamento do controle para 

outra situação real. A Figura 6.9 mostra os gráficos da variação do ângulo do volante e a 

velocidade angular de saída do diferencial eletrônico para ambas as rodas. 

 

Figura 6.9 - Ângulo do volante e velocidades angulares de referência em trajetória em 

linha reta. 

Fonte: Autor. 
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Utilizando esses sinais de saída do diferencial eletrônico e os parâmetros da Erro! Fonte 

de referência não encontrada. e da Erro! Fonte de referência não encontrada. no mesmo 

sistema de controle empregado na situação anterior de zigue-zague, obteve-se a seguinte curva 

para a velocidade angular das rodas (Figura 6.10). 

 

Figura 6.10 - Velocidade angular das rodas em trajetória em linha reta. 

Fonte: Autor. 

Assim como no primeiro caso, a curva da velocidade angular da roda permanece 

oscilando entre valores próximos à linha de velocidade referência. Para uma melhor avaliação, 

a curva do erro foi plotada e apresentada na Figura 6.11. 

 

Figura 6.11 - Erro da velocidade angular da roda em trajetória de linha reta. 

Fonte: Autor. 
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Ao examinar a figura anterior, pode-se notar que o módulo do erro, assim como na 

situação de zigue-zague, não ultrapassou 1,5 rad/s. Seu valor máximo foi de 1,407 rad/s em 𝑡 =

1,477𝑠. Nesse momento, a velocidade instantânea da roda é de 45,72 rad/s, resultando em um 

erro percentual máximo de 3,1%. Por fim, a média do módulo do erro encontrado foi de 0,300 

rad/s. A Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo compara os resultados obtidos 

para o erro em cada simulação. 

Tabela 6.3: Comparação dos erros obtidos em cada simulação. 

Simulação Trajetória Erro máximo [rad/s] Erro máximo % Erro médio [rad/s] 

1ª Ziguezague 1,335 3,400% 0,284 
2ª  Linha reta 1,407 3,100% 0,300 

 Fonte: Autor. 

É importante ressaltar que os valores comparados são bem próximos, apresentando 

diferenças apenas nas casas decimais. A razão da diferença entre os erros dos dois casos não 

foi identificada, sendo necessário um maior número de simulações e um estudo mais 

aprofundado para a obtenção de um resultado mais detalhado e preciso. 

Finalmente, foi feito um experimento em que a velocidade angular de referência se 

manteve, desde o início, em 63 rad/s, simulando uma situação em que o carro está parado e o 

motorista pisa fundo no acelerador sem esterçar o volante. O objetivo dessa simulação foi 

avaliar o tempo de resposta do sistema de controle e o comportamento do erro no início do 

processo. A Figura 6.12 mostra o gráfico da velocidade angular de uma das rodas nesse 

contexto. 
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Figura 6.12 - Velocidade angular de uma das rodas quando a velocidade referência não 

parte de zero. 

Fonte: Autor. 

A velocidade angular da roda alcança a curva de referência em 0,165 segundo, o que 

evidencia um tempo de resposta satisfatório do sistema. Entretanto, vale observar que a resposta 

rápida do sistema teve como influência um modelo que não considera a dinâmica veicular 

(forças resistivas). Pode-se notar um pico de erro no valor de 4,71 em 𝑡 = 0,041𝑠 segundo, 

antes da estabilização da curva do gráfico, representando um erro percentual de 7,9%. Esse erro 

é inerente ao sistema de controle utilizado quando a curva da velocidade referência varia 

bruscamente. Entretanto, buscou-se diminuir este erro ao máximo alterando os valores do ganho 

do controlador PI da velocidade angular. Os valores escolhidos para o ganho proporcional (𝐾𝑝) 

e integral (𝐾𝑖) foram: 

 

{
𝐾𝑝 = 5

𝐾𝑖 = 100
 

Estes valores foram definidos após uma série de testes e simulações, garantindo uma 

rápida resposta do sistema frente a velocidade de referência imposta, assim como um menor 

overshoot e uma rápida convergência após o pico de erro.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo propor uma solução para a 

implementação e controle de dois motores PMSM atuando, simultaneamente, no veículo de 

Fórmula SAE elétrico da Universidade Federal Fluminense. Com a implementação do sistema, 

espera-se que haja uma melhora significativa do desempenho do protótipo, com a redução das 

perdas causadas pelos componentes mecânicos, aumento da eficiência energética na 

transmissão de torque e potência, diminuição do tempo de resposta do carro e abertura de espaço 

para montagem e organização dos outros componentes. 

Além da proposta de um modelo geométrico de um diferencial eletrônico, todos os 

passos fundamentais da metodologia de controle vetorial de campo foram sucintamente 

abordados antes da proposta final do sistema de controle. O projeto também buscou descrever 

as principais equações que compõem o modelo matemático de um motor síncrono de ímãs 

permanentes. A finalidade de explicar o funcionamento detalhado de cada sistema e dispositivo 

foi proporcionar um material didático e de fácil compreensão para alunos que farão parte da 

equipe no futuro e terão o desafio de instalar dois motores para garantir um melhor desempenho 

na competição. 

Após todo o estudo da metodologia e da definição do sistema de controle, foram feitas 

simulações para a validação do modelo proposto. Os dados de entrada foram baseados em 

situações reais presentes nas provas dinâmicas da competição e a configuração dos 

componentes do diagrama de blocos foi definida de acordo com o material e dispositivos que a 

equipe possui atualmente, como bateria, motor, geometria do carro e seu sistema de direção.  

Os resultados, como vistos anteriormente, foram satisfatórios e mostraram um bom 

funcionamento do sistema de controle escolhido, assim como a coerência do diferencial 

eletrônico ao calcular as velocidades angulares de referência para as rodas. Nesta etapa, também 

foi feita uma análise dos erros e uma comparação entre o comportamento do mesmo em 

situações diferentes, como trajetória em linha reta e trajetória em zigue-zague. Concluiu-se que 

em todos os casos o módulo do erro se manteve abaixo de 1,5 rad/s, exceto em situações em 

que a velocidade angular de referência partia de um valor acima de zero. Além disso, o erro 

médio calculado mostrou-se bem baixo, evidenciando que o erro permanece em um patamar 

confortável durante grande parte da simulação, o que pode ser interpretado como uma boa 

estabilidade do sistema de controle. Outro ponto de destaque durante as simulações foi a 

velocidade de resposta do sistema, onde o mesmo mostrou-se capaz de alcançar a velocidade 

de referência em apenas 0,165 segundos. O tempo de resposta do sistema é um parâmetro 
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fundamental em um cenário de competição de Fórmula SAE, onde o veículo está 

constantemente experimentando altos valores de aceleração.  

Para a implementação do projeto no protótipo real, algumas melhorias e ações ainda são 

necessárias. A simulação, por exemplo, deve levar em consideração a dinâmica veicular, como 

o peso do veículo, as forças aerodinâmicas e a força de atrito (Hartani et al, 2003). Essa 

mudança na abordagem é de extrema importância para garantir um maior comprometimento 

com a realidade, já que as forças externas podem gerar possíveis distúrbios que devem ser 

absorvidos pelo sistema de controle. Vale lembrar que essas forças externas compõem 

justamente o torque mecânico de entrada que foi adotado como nulo na seção anterior. 

Após a implementação da dinâmica veicular no modelo, torna-se fundamental um 

estudo mais detalhado sobre os outros parâmetros do motor, como o torque eletromagnético e 

as correntes do estator. Essa análise é importante para compreender a resposta do sistema como 

um todo, além de verificar possíveis instabilidades e os respectivos impactos no desempenho 

dos motores de ímãs permanentes. 
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