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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe o controle de posição de um manipulador articulado de dois graus 

de liberdade acionado a partir de motores de indução trifásicos com um controlador na malha 

de corrente. O trabalho contempla a modelagem mecânica do manipulador que será 

desenvolvida a partir das cinemáticas direta e inversa e o controle de posição dosmotores de 

indução atuando desacoplados do sistema e alocadosno manipulador. Deste modo,foram 

desenvolvidasduasestratégias de controle de manipuladores com dois graus de liberdade, uma 

utilizando o esquema por controle vetorial de campo orientado indireto e outra através de 

controle por modos deslizantes (Sliding-Mode Control – SMC). Estas estratégias de controle 

são aplicadas a malha de correntedosmotores de indução que acionam o manipulador. Os 

parâmetros do controlador de posição dos manipuladoressão levados em consideração no 

cálculo dos parâmetros do controlador da malha de controle de corrente, de modo a se obter 

resultados satisfatórios no posicionamento dos graus de liberdade. Além disso, foi realizado 

um estudo comparativo entre o controle vetorial de campo orientado indireto e o controle de 

modos deslizantes aplicado na malha de corrente. A vantagem do SMC em relação ao 

controle vetorial de campo orientado indireto deveu-se a que o primeiro possuía em sua lei de 

controle desenvolvida nesta tese a utilização direta da posição do grau de liberdade do 

manipulador, enquanto que o segundo atuava somente como um controlador com rejeição ao 

distúrbio.OcontroladorProporcional-Integral (PI)foi utilizado nas malhasde posição e 

velocidade de modo a fornecer um padrão de comparação confiável entre os controladores de 

corrente. Com a finalidade de implementar o sistema de controle de cada 

motorindividualmente e dos motores acoplados ao manipulador utilizou-se um processador 

digital de sinais. 

 

Palavras-chave: Manipuladores, Cinemática Direta, Cinemática Inversa, Modo de 

ControleDeslizante, Controle Vetorial de Campo Orientado Indireto,PID, Motor de Indução.  
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ABSTRACT 

  

This paperproposes theposition controlof anarticulatedmanipulatoroftwo degrees of 

freedomdrivenbyinduction motorswith a controllerin thecurrent loop. This workincludes 

themechanical modelingof themanipulator thatwill bedeveloped from thedirect and 

inversekinematicsandposition controlof induction motorsactingdecoupledsystemand 

allocatedin the manipulator. Thus, we developed two strategies forcontrolof manipulatorswith 

two degreesof freedom, one using theschemefor indirect field-orientedvector 

controlandotherusingsliding mode control(SMC). Thesecontrol strategiesare applied tocurrent 

loopinduction motorsthat drive themanipulator.The parameters of theposition controllerof 

manipulatorsare taken intoaccount in the calculationof the parametersof thecurrentcontrol 

loop, in order toobtain satisfactory resultsin the positioning ofdegrees of freedom. In addition, 

we performed acomparative studybetween thefield-orientedvector controlandindirectsliding 

modecontrolapplied to thecurrent loop. The advantageof theSMCover thefieldorientedvector 

controlindirectlyduetothat the firsthad, within thecontrol lawdeveloped in this thesis, the 

direct useof theposition of thedegree of freedomof the manipulator, while the secondwasonly 

one controllerwithdisturbancerejection. TheProportional-Integral (PI) was used inposition and 

velocityloopsto providea standard forreliable comparisonbetween thecurrent controllers. For 

the purposeof implementingthe control systemindividuallyfor each engineand motorscoupled 

to themanipulatorused adigital signal processor. 

Keywords: Manipulators,Direct Kinematics, Inverse Kinematics, PID, Sliding Mode Control, 

Vector Control Indirect Field Oriented, Induction Motor.  
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Símbolo Significado 

 
sR  Resistência Estatórica por fase   

sL  Indutância de magnetização estatórica por fase 

rR  Resistência Rotórica por fase referenciada ao estator  

rL  Indutância Rotórica por fase referenciada ao estator  

mL  Indutância de magnetização por fase 
o

s
L  

Indutância de magnetização estatórica ensaiada do motor 
por fase 

o

s
r  

Resistência Estatórica ensaiada do motor por fase 

eω  Velocidade elétrica angular 

rω  Frequência de escorregamento angular  

dsv  Tensão do estator no eixo direto (coordenadas dq0) 

qsv  Tensão do estator no eixo em quadratura (coordenadas 
dq0) 
   

dsi  Corrente do estator no eixo direto (coordenadas αβ0)
  

qsi  Corrente do estator no eixo em quadratura(coordenadas 
αβ0)  
  

*
dsi  Comando de Corrente do estator no eixo direto 

(coordenadas αβ0)  
  

*
qsi  Comando de Corrente do estator no eixo em 

quadratura(coordenadas αβ0)  
  

dei  Corrente do estator no eixo direto (coordenadas dq0)  

qei  Corrente do estator no eixo em quadratura(coordenadas 
dq0)  
  

*
dei  Comando de Corrente do estator no eixo direto 

(coordenadas dq0)  
  

*
qe
i  Comando de Corrente do estator no eixo em 

quadratura(coordenadas dq0)  
  

inR  
Raio da Polia de Entrada 

outR  
Raio da Polia de Saída 

iZ  
Número de dentes da polia 

C  
Distância entre os centros das polias 

L  
Comprimento da correia 

i

i
A 1−  Matriz de transformação homogênea do grau de liberdade 

representada no sistema i com relação ao sistema i-1 
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iθ  
Ângulo de rotação do grau de liberdade 

iθ&  
Velocidade angular do grau de liberdade 

il  
Comprimento do ligamento entre dois graus de liberdade 

cil  
Distância entre o eixo e o centro de massa do grau de 
liberdade 
 

R0
n
 Matriz de Rotação do grau de liberdade n com relação ao 

sistema da base, ou sistema 0. 

Tji Matriz de transformação homogênea do sistema i 
referenciado ao sistema j. 

pji Distância entre os centros dos sistemas i e j, referenciado 
ao sistema j. �� Jacobiano de velocidade linear 

�� Jacobiano de velocidade angular 

J� Momento de inércia 

B� Coeficiente de atrito viscoso 

Ski Seno do ângulo k da junção i 

Cki Cosseno do ângulo k da junção i 


i Seno do ângulo de rotação do grau de liberdade i do 
manipulador 

ci Cosseno do ângulo de rotação do grau de liberdade i do 
manipulador 

sij Seno da diferença entre os ângulos i e j 

cij Cosseno da diferença entre os ângulos i e j 


�� Seno da soma entre os ângulos i e j 

���  Cosseno da soma entre os ângulos i e j 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Robótica é um campo relativamente novo da tecnologia moderna que atravessa os 

limites da engenharia tradicional. O entendimento da complexidade dos robôs requer 

conhecimento em diversas áreas, como engenharia elétrica, mecânica, industrial, ciências da 

computação, economia e matemática. O termo “robô” foi introduzido pelo escritor tcheco 

Karel Kapek em 1920, no seu ensaio intitulado “Rossum Universal Robots”, sendo a palavra 

“robota” significando “trabalho” na língua tcheca.  Desde então o termo tem sido aplicado em 

uma grande variedade de equipamentos mecânicos, como veículos anfíbios, autônomos, 

equipamentos teleoperados, etc. 

 Novas disciplinas da engenharia, como engenharia de manufatura, engenharia de 

aplicação e engenharia do conhecimento tentam lidar com a complexidade do campo de 

aplicação da robótica em um sistema de automação fabril (SPONG,2004).  

A criação de máquinas para facilitar ou substituir o trabalho humano é uma busca 

incessante que tem levado ao desenvolvimento de equipamentos, propiciando o conhecimento 

da tecnologia e criando condições de substituição gradual do trabalho humano pela máquina. 

Este conhecimento originou, dentre outras ciências, a Robótica, com ênfase especial em 

manipuladores (ROCHA,2006). Já a automação “é o uso de qualquer dispositivo mecânico ou 

eletro-eletrônico para controlar máquinas e processos” (PAZOS,2002). Entre os dispositivos 

eletro-eletrônicos podem-se utilizar computadores ou outros dispositivos lógicos (como 

controladores lógicos programáveis ou CNC's, Computer Numeric Control), substituindo 

algumas tarefas da mão-de-obra humana e realizando outras que o homem não consegue 

realizar. É um passo além da mecanização, na qual operadores humanos são providos de 

maquinaria para auxiliá-los em seus trabalhos (DINA,1987).  

O estudo e desenvolvimento de mecanismos robóticos teve seu primeiro registro 

significativo nos anos quarenta, quando os primeiros teleoperadores foram fabricados para 
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manipular materiais radioativos. O primeiro robô comercial controlado por computador foi 

introduzido pela Unimaton Inc. no fim dos anos cinquenta(CABRAL,2003).  

Os primeiros robôs eram controlados por computadores de processos ou 

minicomputadores onde todo o controle era feito de modo centralizado. O uso de 

microprocessadores ou microcontroladores nestas configurações era limitado para ser uma 

extensão do sistema central(CABRAL,2003).  

Com o desenvolvimento de microprocessadores mais velozes e com mais recursos foi 

possível descentralizar o controle do robô (ROCHA,2006). A primeira utilização de robôs 

manipuladores na indústria envolvia algum tipo de movimentação ou transporte de materiais, 

como máquinas de injeção plástica ou estamparia. Não existiam sensores externos capazes de 

realimentar o processo e corrigir eventuais erros necessários em processos de solda, pintura 

ou montagem, por exemplo (SPONG,2004). 

1.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os manipuladores presentes hoje na indústria se utilizam, em sua maioria, de 

servomotores de corrente contínua ou servomotores baseados em máquinas síncronas. Apesar 

da facilidade de modelagem e controle da primeira, sua manutenção é dispendiosa devido ao 

grande número de componentes e ao contato mecânico de suas partes. A máquina síncrona, do 

mesmo modo, possui alto custo de aquisição, devido ao alto preço das terras raras utilizadas 

em sua construção(JUSSI,2006). Os motores de indução trifásico(MIT) do tipo “gaiola de 

esquilo”, por sua vez são motores de construção simples, mais baratos e de pouca 

manutenção, além de uma maior robustez se comparado a outros tipos de máquinas elétricas. 

Sua utilização na indústria é bastante difundida. O maior problema da utilização deste tipo de 

motor, para o controle de posição, é a sua modelagem matemática complexa de modo que 

requerer um grande esforço computacional para sua implementação(LIPO,1997). Takahashi 

(1991) propôs o controle de posição do motor de indução através do controle não do motor e 

si, mas de um freio eletromagnético. O grande problema deste tipo de controle é a necessidade 

de adição de mais um equipamento, o que encareceria o processo. Câmara (2002) utiliza a 

abordagem do desacoplamento de malhas, focando-se na malha mecânica. Utiliza para tal um 

controlador robusto adaptativo, sendo a robustez referida tanto à saída do sistema quando a 

dinâmica não modelada da planta. Este esquema possui a vantagem de ser utilizado sem se 

conhecer os parâmetros exatos do motor, tanto mecânicos quanto elétricos, de modo que evita 

a utilização de identificadores de parâmetros e estimações de conjugado de distúrbio.  
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Uma alternativa para se efetuar o controle de posição de um motor de indução é a 

modelagem deste através do controle vetorial de campo orientado(BOSE,1986)(LIPO,1997). 

Este controle vetorial utiliza transformações lineares sobre o modelo matemático da máquina 

de indução como forma de parametrizar como um motor de corrente contínua. Esta 

aproximação se da através da transformação do modelo trifásico em um modelo bifásico por 

meio da aplicação das transformadas de Park-Clark ao modelo dinâmico clássico do motor de 

indução. Como resultado obtém-se um sistema de equações baseadas em tensões e correntes 

que se projetam sobre eixos ortogonais, que alinhado adequadamente, confere ao modelo um 

comportamento dinâmico similar a maquina CC. Desta forma, novas correntes denominadas 

componente direta e componente em quadratura são comparáveis as correntes de armadura e 

de campo do motor de corrente continua e, portanto, variáveis teoricamente independentes ou 

desacopladas. Uma das dificuldades de se obter um alto desempenho no controle vetorial é a 

necessidade de uma medida, ou estimativa, precisão do escorregamento da maquina, o que 

permite obter a posição exata do rotor e com isso efetuar o desacoplamento das correntes de 

eixo direto e em quadratura. Para isto há a necessidade em se saber, com precisão, os 

parâmetros do motor, em especial a constante de tempo do rotor. Liaw (1993) propôs um 

controle de posição da máquina de indução a partir do controle vetorial de campo orientado 

indireto aplicado à malha de corrente, que estaria totalmente desacoplada da malha mecânica. 

Para esta última malha ele utiliza um controlador de dois graus de liberdade, substituindo o 

controlador PI, comumente utilizado e que possui apenas um grau de liberdade. Para tanto, 

utiliza, além de um pré-filtro acoplado à referência de posição para efetuar o controle de 

velocidade, um controlador robusto que efetua o cancelamento de polo-zero tanto na malha 

que utiliza o conjugado mecânico como saída, como na malha que utiliza o controle de 

posição.Toliyat(1999) menciona que a resistência rotórica varia com uma série de fatores, 

dentre eles a temperatura, a frequência e o nível de saturação da máquina, alterando 

consequentemente a constante de tempo rotórica. Deste modo, propõe a sintonia da constante 

de tempo rotórica através da análise do fluxo estatórico e da tensão estatórica em coordenadas 

dq0 a ser calculada em cada ciclo elétrico. 

Outro método para se controlar a corrente de eixo em quadratura, por consequência o 

conjugado e por fim a posição do motor de indução, é o Controle por Modos Deslizantes 

(Sliding Mode Control-SMC), que é de possui esforço computacional compatível com os 

processadores digitais de sinal e possui robustez no que tange a variação de parâmetros e a 

distúrbios de carga (SHIAU,2001).  A característica marcante deste sistema é o de possuir 
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sinal de controle descontínuo, com a realimentação sendo responsável por chavear entre duas 

estruturas. No entanto devido a esta variação de estruturas ocorre o aparecimento de vibrações 

(chattering),sendo este fenômeno o maior obstáculo para sua implementação(UTKIN,1999). 

Para o caso específico do controle de posição do eixo utilizando motores de indução 

trifásicos com o algoritmo SMC, Vittek (2008) utiliza uma estrutura em cascata em que o laço 

interno do sistema é baseado no controle de linearização por realimentação de estados, 

enquanto o laço mais externo é baseado no SMC. Assim, o controle de vibração pode ser 

trabalhado neste laço mais externo, que está diretamente ligado ao controle de posição. 

Veselic (2010) utiliza o SMC com um estimador de velocidade de Euler de modo a substituir 

os observadores de estados, que são mais susceptíveis a erros de observação em sistemas com 

distúrbios, e, não são eficientes no que tange o controle de posição do motor de indução. Este 

estimador, diferente dos demais algoritmos utilizados para cálculo de diferenciação numérica 

da posição, exige um menor esforço computacional e pode ser implementado em 

processadores menos potentes. Bartolini (2003) propôs a estimação do conjugado utilizando 

um controlador por modos deslizantes de segunda ordem. Neste modo deslizante se utiliza a 

posição do eixo do motor para se fazer uma diferenciação numérica e assim estimar 

velocidade e conjugado. Devido aos erros inerentes a utilização de um encoder incremental 

para a estimação de velocidade, o sistema proposto utiliza diferenciadores em modo 

deslizante que conseguem obter precisão e imunidade ao ruído, conseguindo ainda baixo 

esforço computacional em sua implementação. Tal erro ocorre quando o sistema opera com 

uma alta taxa de amostragem e a baixas velocidades, sendo erro máximo inversamente 

proporcional e variando de forma não-linear a esta velocidade. Shiau (2001) utiliza o SMC 

com um referencial síncrono para as correntes, ao invés do referencial estacionário 

normalmente utilizado para este tipo de controle. Os parâmetros de posição e velocidade são 

levados em consideração para o cálculo das correntes nas malhas mais internas. A lei de 

controle utiliza comandos de tensão e tem o conjugado eletromagnético como uma variável 

adicional no seu desenvolvimento. 

Guerreiro (2000) utiliza um novo modelo de controle chamado inversão em 

quadratura, em que no comando de tensão utilizando espaço vetorial há uma inversão na 

direção dos vetores, sendo esta perpendicular ao fluxo rotórico em espaço vetorial, 

eliminando a necessidade do desacoplamento entre o fluxo rotórico e o conjugado 

eletromagnético. 
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Em relação aos trabalhos existentes que integram manipuladores e motores de 

indução, Cafuta (1991) utilizou o aplicativo SIMMAN®, que efetua o controle independente 

da corrente de campo e de armadura em um motor CC para manipuladores de modo a 

comandar um motor de indução utilizando controle vetorial, fazendo analogia com as 

correntes de eixo direto e em quadratura. Porém seus resultados provieram apenas de 

simulações numéricas fornecidas pelo aplicativo. Jun Hu (1996) propõe um controlador que 

compensa as dinâmicas não lineares, tanto elétricas quanto mecânicas, utilizando a posição do 

grau de liberdade do manipulador, sua velocidade, as correntes estatóricas e o conhecimento 

do modelo do sistema. A partir destes dados, implementou-se  um observador para o fluxo 

rotórico a fim de otimizar o planejamento de trajetória. Este trabalho, como o de Cafuta, 

também se limita a apresentar resultados de simulação, para o caso de dois graus de liberdade 

ou mais, não mostrando assim experimentalmente os efeitos dos acoplamentos mecânicos. 

Canudas (1993) propõe a divisão do problema em três passos: a utilização de um controlador 

não linear para a malha elétrica, com total desacoplamento deste sistema com relação às 

variáveis do manipulador; avaliação do conjugado necessário para cada grau de liberdade e; 

desenvolvimento de um controlador que siga a referência de posição assintoticamente. Porém 

este trabalho resume-se ao desenvolvimento matemático dos controladores, sem resultados de 

simulação ou experimentais. Já Bekkouche (1998) foca o problema na obtenção de um 

conjugado e não a posição que siga uma referência assintoticamente, referência esta calculada 

a partir da trajetória desejada pelo manipulador, e foca a simulação em um manipulador tipo 

SCARA (Selective Compilant Articulated Robot Arm). Fusco (2001) propõe um controlador 

robusto para as malhas mecânica e elétrica de um manipulador utilizando motor de indução de 

modo a que a robustez proposta seja válida para variações de carga. Os resultados são 

mostrados em simulações, e para um sistema de um grau de liberdade. Não foram encontrados 

trabalhos, até o presente momento, que possuam resultados experimentais de um manipulador 

dois ou mais graus de liberdade que utilize unicamente motores de indução. 

1.3. OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver uma lei de controle de corrente que 

possibilitasse a um manipulador articulado de dois graus de liberdade fosse acionado a partir 

de motores de indução trifásicos, através do controle de conjugado eletromagnético dos 

respectivos motores. Sabe-se que existem vários trabalhos sobre o controle de posição para 

este tipo de motor utilizando técnicas de controle vetorial 

(CARATI,2002;LIAW,1993;DONG-IL,1991). O problema reside no fato de que estes 
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controladores somente são aplicáveis ao controle de posição de motores não acoplados 

mecanicamente, isto é, o problema é tratado com máquinas isoladas. Esta metodologia não 

contempla o modelo matemático de um manipulador com suas matrizes de transferência 

associadas. A adição destes elementos dinâmicos ao sistema acrescenta uma maior 

complexidade ao projeto dos controladores devido a um maior conteúdo não linear presente 

no comportamento dinâmico da planta. 

O presente trabalho se propôs a desenvolver e analisar de modo comparativo dois 

algoritmos destinados ao controle de corrente e, a partir destes o desenvolvimento do 

posicionamento de dois motores de indução trifásicos aplicados a um sistema de acionamento 

de um manipulador robótico de dois graus de liberdade. Um modelo matemático especifico 

para o manipulador foi desenvolvido visando otimizar o cálculo de trajetória minimizando o 

erro de regime permanente no posicionamento e o esforço de controle, que neste caso se 

refere diretamente as correntes injetadas no motor. 

Desta forma, foi realizado o desenvolvimento e análise de algoritmos para controle de 

posição de motores de indução que se adequem ao modelo matemático específico da 

configuração do manipulador. Procurou-se analisar no comportamento dinâmico do 

manipulador em questão o controle de posição do efetuador, transferindo ao controle de cada 

junção os conjugados e referências relativas de posição necessários para que cada motor de 

indução pudesse ser controlado como um motor isolado. 

O sistema será controlado por um aplicativo instalado em um computador pessoal 

(PC), sendo este o elemento de controle e supervisão do manipulador robótico descrito na 

figura 1.1 e detalhado no Apêndice IV. Devido ao fato que cálculos de inversas de matrizes 

necessitam de um esforço computacional elevado, é necessário o uso do DSP somente na 

implementação do controle vetorial, enquanto que o supervisório dedica-se aos cálculos de 

cinemática inversa. 

Na figura 1.2 tem-se o diagrama de blocos do ciclo de controle do equipamento. A 

inserção de parâmetros de posição se dá pelo usuário indicando o ponto inicial no qual o 

manipulador deve começar o movimento.  
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Figura 1.1 – Manipulador utilizado no projeto 

 

(FONTE: Própria). 

 

Figura 1.2 – Diagrama de blocos do ciclo de controle 

 

(FONTE: Própria). 

Paralelamente ao controle também foi realizada a supervisão do posicionamento do 

manipulador, respeitando o limite angular de rotação de cada grau de liberdade definido na 

especificação mecânica do equipamento. O usuário é capaz de definir o limite de velocidade 

de rotação, rampas de aceleração e desaceleração e a definição dos pontos extremos do ciclo 

de posicionamento.  

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

No capítulo 2 são descritos os modelos matemáticos de manipuladores tendo o 

desenvolvimento do modelo matemático específico do manipulador utilizado neste trabalho. 

O capítulo 3apresenta o conceito de controle vetorial, com sua respectiva modelagem 

matemática com ênfase voltada para motores de indução. No capítulo 4 é apresentada uma 

introdução ao modo de controle deslizante (Sliding Mode Control – SMC) e o 

desenvolvimento do algoritmo para o motor de indução. No capítulo 5 são avaliadas as 

simulações computacionais e suas respectivas comparações com os resultados experimentais 

obtidos para o controle de posição de um motor. No capítulo 6 são mostrados os resultados 

experimentais obtidos da aplicação dos algoritmos de controle vetorial e SMC no 

manipulador propriamente dito. E, finalmente, o capítulo 7 apresenta as conclusões, 

publicações e perspectivas de trabalhos futuros. 

Define ponto 
inicial 

Define ponto 
final 

Inicia ciclo de 
posicionamento 
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CAPÍTULO 2  

MODELAGEM MATEMÁTICA DE MANIPULADORES 

2.1 INTRODUÇÃO 

A cinemática de um robô manipulador descreve o movimento do mesmo sem levar em 

consideração as forças e conjugados que causam o movimento (SPONG,2006). O problema 

da cinemática de um manipulador pode ser dividido em duas partes, o da cinemática de 

posição, que diz respeito aos valores dos atuadores nos graus de liberdade que vão desde a 

base até o centro do pulso, e a cinemática de orientação, que define os valores dos atuadores 

que controlam o efetuador. Podem-se distinguir dois tipos de cinemática, a direta e a inversa. 

O principal objetivo da cinemática direta é o de se obter a posição do efetuador a partir de 

uma dada configuração das variáveis das articulações (ângulos neste caso). De forma análoga, 

na cinemática inversa, o objetivo é obter os deslocamentos necessários a cada articulação ou 

grau de liberdade de modo que se atinja a posição do efetuador desejada (SPONG,2006).  

Neste capítulo será feita uma revisão dos fundamentos matemáticos utilizados para os 

cálculos das cinemáticas direta, obtidos diretamente da álgebra linear, e da inversa, 

diretamente da trigonometria, além do estudo dinâmico necessário para a modelagem do 

sistema acionado por motores elétricos. 

2.2 CINEMÁTICA DIRETA 

Um manipulador é composto por um conjunto de corpos rígidos, aqui chamado de 

ligamentos, conectados entre si por articulações. Cada ligamento do manipulador pode ser 

enumerado de zero a n, como mostra a figura 2.1. A numeração dos ligamentos inicia-se da 

base, a partir do ligamento zero até o último, que representa o ligamento do efetuador, 

numerado por n. O principal objetivo é analisar a posição e a orientação do efetuador a partir 

da posição, angular ou linear, de cada uma das articulações.  

De modo que, ao se representar o efetuador através da sua posição e orientação, adota-

se o sistema de coordenadas Onxnynzn para o efetuador. A partir deste sistema, descrevem-se 

posição e orientação para o mesmo tendo por referência o sistema inercial da base O0x0y0z0. 

Os sistemas adotados para as demais articulações são definidos por Oixiyizi.  Para se 
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determinar a posição e a orientação do sistema i em relação ao sistema anterior, i-1, utilizam-

se matrizes homogêneas, relacionando assim a transformação entre os sistemas de cada 

articulação, adotando o mesmo critério de mudança de base de um sistema de coordenadas 

conhecido na Álgebra Linear. Assim, de acordo com a referência adotada na base, a posição e 

a orientação do efetuador com o sistema de referência adotado na base, podem ser obtidas 

através de uma sequência de transformações homogêneas, sendo a primeira transformação 

feita a partir do sistema da base, indo até o último sistema (efetuador), onde se localiza o 

elemento que realiza a manipulação de objetos(SPONG,2004). 

A fim de se posicionar os sistemas de coordenadas nos ligamentos do manipulador é 

utilizada a notação de Denavit-Hartenberg. Esta notação utiliza um método sistemático para 

descrever a posição e a orientação entre dois ligamentos consecutivos, baseada em 

transformações homogêneas. 

Figura 2.1 – Estrutura de um manipulador. 

 

(FONTE: CABRAL,2003). 

 

2.2.1 CONVENÇÃO DE DENAVIT-HARTENBERG 

A convenção de Denavit-Hartenberg baseia-se no fato de que para determinar a 

posição relativa de duas retas no espaço são necessários somente dois parâmetros. O primeiro, 
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a distância entre as duas retas medidas ao longo da reta normal comum e o segundo, o ângulo 

de rotação em torno da reta normal comum para o qual se deve  rotacionar uma das duas retas 

para que esta fique paralela à outra, conforme mostra a figura 2.2. 

Figura 2.2 – Sistemas de eixos que satisfazem as condições da Convenção de Denavit-

Hartenberg. 

 

 

(FONTE: SPONG,2005). 

 Desta forma, sabendo que para se definir a posição relativa entre duas retas no espaço 

são necessários dois parâmetros, por analogia, necessitam-se de quatro parâmetros para 

definir a posição relativa de dois sistemas de coordenadas. Isto se dá devido ao fato de que 

sendo um sistema de coordenadas tridimensional definido por três retas (os três eixos do 

sistema), ao se conhecer dois eixos do sistema, o terceiro fica automaticamente definido pelo 

fato dos eixos serem ortogonais e pela orientação do terceiro eixo ser dada pela regra da mão 

direita. A partir da definição da posição relativa entre dois eixos de dois sistemas de 

coordenadas, pode-se descrever a posição relativa entre os dois sistemas de coordenadas. 

A figura 2.3 representa um par de ligamentos adjacentes de um manipulador 

(ligamentos i e i-1) com suas respectivas articulações (articulações i-1, i e i+1). A orientação 

relativa entre os dois ligamentos e sua posição são descritas por transformadas que levam em 

conta a translação e a rotação entre os dois sistemas de coordenadas fixados a estes 

ligamentos. 
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Figura 2.3 – Convenção de Denavit-Hartenberg representada em um sistema de dois 

ligamentos. 

 

(FONTE: SPONG, 2005). 

Com o intuito de sistematizar o cálculo de posição relativa entre dois sistemas de 

coordenadas de um manipulador adota-se o seguinte procedimento: 

1. Devem-se localizar os eixos z ao longo dos eixos das articulações, de modo que o eixo 

zi-1seja o eixo da articulação i; 

2. Seleciona-se a reta HiOi de modo a que esta seja uma reta normal comum aos eixos das 

articulações i e i+1 (eixos zi-1e zi) e define-se o eixo xi sobre esta reta; 

3. Estabelece-se a origem do sistema Oi na intercessão do eixo da articulação i+1 (eixo 

zi) e a reta normal comum entre os eixos zi-1 e zi; 

4. Sendo os eixos z definidos, o eixo yi é escolhido de modo a que o sistema Oixiyizi seja 

um sistema de coordenadas que obedece a regra da mão direita. 

Deste modo, a posição relativa entre os sistemas Oi-1xi-1yi-1zi-1 e Oixiyizi , ou seja, dois 

sistemas de coordenadas consecutivos, são determinados completamente pelas posições 

relativas entre os eixos xi-1 e xi, definido por dois parâmetros, e entre os eixos zi e zi-1, 

definido por outros dois parâmetros. Em outras palavras estes dois sistemas de coordenadas 

são completamente definidos pelos quatro parâmetros seguintes: 

•••• ai: é à distância (em módulo) entre zi-1 e zi medida ao longo do eixo xi, que é a 

normal comum entre zi-1 e zi, ou seja, é à distância HiOi; 
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•••• αi: é o ângulo (com sinal) entre o eixo zi-1 e o eixo zi medido em torno do eixo xi, 

segundo a regra da mão direita, ou seja, é o ângulo de rotação em torno do eixo xi, 

que o eixo zi-1 deve girar para que fique paralelo ao eixo zi; 

•••• di: é a distância (com sinal) entre os eixos xi-1 e xi, medida sobre o eixo zi-1 (que é a 

normal comum entre xi-1 e xi), partindo-se de Oi-1 e indo em direção à Hi. O sinal de 

di é positivo se para ir de Oi-1 até Hi caminha-se no sentido positivo de zi-1 e negativo 

se caminha no sentido oposto de zi-1; 

•••• θi: é o ângulo (com sinal) entre o eixo xi-1 e o eixo xi, medido em torno do eixo zi-1, 

segundo a regra da mão direita, ou seja, é o ângulo de rotação em torno do eixo zi-1 

que o eixo xi-1 deve girar para que fique paralelo ao eixo xi. 

De posse destes quatro parâmetros, a orientação e a posição entre os sistemas de coordenadas 

i e i-1 são definidas a partir de uma sequência de quatro transformações: 

•••• Rotação em torno de zi-1de um ângulo de θi, medido segundo a regra da mão direita, 

de forma a alinhar o eixo xi-1 com xi; 

•••• Translação ao longo do eixo zi-1de uma distância di medida a partir do ponto Oi-1 até 

encontrar a intercessão da normal comum entre zi-1 e zi (ponto Hi); 

•••• Translação ao longo do eixo xi-1 de uma distancia ai partindo-se do ponto Hi até 

encontrar o eixo zi (ponto Oi); 

•••• Rotação em torno do eixo xi de um ângulo αi medido segundo a regra da mão direita 

de forma a alinhar o eixo zi-1 com o eixo zi. 

As transformações descritas são entendidas observando-se a equação (2.1): 

T
i-1

i
=Rot�z,θi�Trans(z,di)Trans(x,ai)Rot(x,αi)                          (2.1) 

 Da Álgebra Linear, tem-se, em termos de transformações homogêneas, tem-se: 

Ti-1
i = ���� −��� 0 0��� ��� 0 00 0 1 00 0 0 1��������������� !"çã 	&�	'

�1 0 0 00 1 0 00 0 1 (�0 0 0 1 ������������!�")*+"çã 	&�	'
�1 0 0 ,�0 1 0 00 0 1 00 0 0 1 ������������!�")*+"çã 	&�	-

�1 0 0 00 �.� −�.� 00 �.� �.� 00 0 0 1��������������� !"çã 	&�	-
= 
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= 011
2Cθi -SθiCαi SθiSαi aiCθi

Sθi CθiCαi -CθiSαi aiSθi

0 Sαi Cαi di

0 0 0 1 344
5
                                    (2.2) 

 Os parâmetros ai e αi são na maioria das vezes constantes e dependem da geometria do 

ligamento i. A depender do tipo de configuração da articulação, um dos outros dois 

parâmetros, di ou θi, podem variar com a movimentação do manipulador. Se a articulação, e 

portanto o grau de liberdade, for de revolução, o parâmetro θi é variável, representando a 

posição angular da articulação e neste caso o parâmetro di é constante. Por outro lado, se a 

articulação for prismática, o tamanho do ligamento varia, portanto variando-se o parâmetro di. 

Este parâmetro representa a sua posição linear e, portanto, o parâmetro θi é constante. 

 Deste modo, a cinemática direta do manipulador pode ser obtida através do produto 

matricial das transformações homogêneas relativas entre sistemas de coordenadas 

consecutivos representadas em (2.3) pelas matrizes T
i-1

i .  

T0
6= T0

1 .  T1
2 .  T2

3 .  T3
4 .  T4

5 .  T5
6                                     (2.3)  

 Obtém-se, a partir da equação (2.3), a matriz de transformação homogênea para um 

sistema de 6 graus de liberdade, ou seja: 

H = T0
6= 6R0

n
p

0
n

0 1
7,                                                    (2.4) 

Sendo 89n descreve a orientação do efetuador final com relação ao sistema de referência, :9) 

expressa às coordenas do vetor posição do efetuador final, e 0 = [0]. 

2.3 CINEMÁTICA INVERSA 

A função da cinemática inversa aplicada ao manipulador é obter os valores necessários 

em cada grau de liberdade, seja a rotação ou translação de uma articulação, para que a posição 

e a orientação desejada do efetuador sejam alcançadas. A resolução deste problema é 

complexa, pois não pode ser obtida através de multiplicações matriciais como na cinemática 

direta. No entanto, como as configurações dos manipuladores são limitadas e clássicas, 

consegue-se dividir o problema em duas partes, conhecidos como cinemática da posição 

inversa e cinemática da orientação inversa (SPONG,2006). Neste caso os três últimos 

sistemas de coordenadas, relativos a um pulso esférico, se interceptam em um ponto, sendo 



14 

 

que neste elemento é conectado o efetuador, incumbido de realizar as tarefas de 

posicionamento de objetos do manipulador. No caso do presente trabalho, o pulso esférico 

não foi utilizado.  

Os passos para resolução da cinemática inversa são: 

• Determinar a posição do centro do pulso esférico; 

• Determinar os ângulos das três primeiras junções a partir das coordenadas do 

centro do pulso; 

• Determinar os três ângulos do efetuador final. 

No caso deste trabalho somente serão levados em consideração os graus de liberdade 

de um manipulador do tipo cotovelo com dois graus de liberdade, representado como visto na 

figura 2.4. 

Figura 2.4 – Representação gráfica dos vetores de posição dos graus de liberdade do 

manipulador tipo cotovelo. 

 

(FONTE: SPONG,2006). 
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De modo a se achar os ângulos θ1 e θ2 para este manipulador, basta que seja efetuada a 

decomposição geométrica nos eixos y e x.  Deste modo, obtém-se que: 

�; = �<*<="><="<<;">"< ∶= @ ⇒ �; = B,C=D √D=F<F                               (2.5) 

De modo similar, tem-se que: 

�D = B,C=D *� − B,C=D G<"<">H<"<                                      (2.6) 

2.4 JACOBIANO DE UM MANIPULADOR 

Matematicamente as equações da cinemática direta definem uma função entre a posição 

e a orientação em um espaço cartesiano e a posição das junções. As relações de velocidade 

são determinadas pelo jacobiano desta função. O jacobiano é uma função matricial e pode ser 

analisada como uma versão vetorial de uma derivada ordinária de uma função escalar. A 

matriz jacobiana é uma das ferramentas mais importantes para análise e controle de 

movimento de manipuladores, estando presente em praticamente todos os aspectos de análise 

deste, como o planejamento e execução de trajetórias suaves, a determinação de 

configurações singulares, na derivação das equações dinâmicas de movimento, entre outros. 

Para um manipulador de n ligamentos devem-se primeiro derivar primeiramente o 

jacobiano que representa a transformação instantânea entre os n vetores de velocidade das 

junções e o vetor de seis dimensões consistindo nas velocidades lineares e angulares do 

efetuador. Este jacobiano tem dimensão de 6xn. A mesma metodologia é utilizada para 

determinar a transformação entre as velocidades das junções e as velocidades linear e angular 

de qualquer ponto do manipulador. Isto é importante quando se discute o desenvolvimento 

das equações dinâmicas de movimento.  

2.5 DERIVAÇÃO DO JACOBIANO 

Considere um manipulador de n ligamentos com as variáveis das junções, sejam 

prismáticas ou de revolução, denotadas por q1,...,qn. A matriz de transformação homogênea é 

dada por: 

T0
n(q)= 6R0

n(q) p
0
n(q)

0 1
7                                              (2.7) 



16 

 

Como pode ser visto, a equação (2.7) representa a transformação do sistema de 

coordenadas do efetuador para o sistema de coordenadas da base, sendo q o vetor de variáveis 

das junções. Quando o manipulador inicia seu movimento, tanto as variáveis das junções I� 
quanto à posição J9) e a orientação R0

n do efetuador serão funções do tempo. Para o cálculo do 

jacobiano deve-se relacionar a velocidade linear e angular do efetuador com a velocidade das 

junções, denotada por KL �B�, como dito anteriormente. Seja a relação entre a matriz simétrica 

de torção (SPONG,2006) e a matriz de rotação dada por: 

S(�9)� = R0
n�R0

n�MLL LL                                                      (2.8) 

Sendo �9)  o vetor de velocidade angular do efetuador, e: 

N9) = JL9)                                                             (2.9) 

A velocidade linear do efetuador. Procura-se uma expressão da forma: 

N9) = ��KL                                                             (2.10) 

�9) = ��KL                                                            (2.11) 

Sendo �� e �� matrizes 3xn. Podem-se reescrever as equações (2.10) e (2.11) de modo a 

se tornar: 

6N9)�9)7 = �9)KL                                                        (2.12) 

Com �9) dado por: 

�9) = 6����7                                                          (2.13) 

A matriz �9) é chamada de jacobiano do manipulador, ou simplesmente jacobiano. Para 

que seja possível o seu cálculo, deve-se efetuar o cálculo das velocidades lineares e angulares 

de cada junção, e ainda, o cálculo da velocidade linear e angular do efetuador. 

As velocidades angulares das junções podem ser somadas vetorialmente desde o sistema 

de coordenadas de referência seja o mesmo. Portanto para se determinar a velocidade angular 

do efetuador com relação à base deve-se expressar a velocidade angular de cada ligamento 

com relação à base, utilizando a matriz de orientação, somando-as após isso. Se a i-ésima 

junção for de revolução, a i-ésima variável qi será igual a θi, correspondente ao ângulo de 
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revolução da junção em torno do eixo z. Portanto a velocidade angular do ligamento i 

representada com relação ao sistema i-1 é dada por: 

��=D� = IOL P                                                          (2.14) 

 Com k=[0 0 1]T representando o vetor unitário na direção z. Se o grau de liberdade for 

prismático, não há variação no ângulo do ligamento. Portanto, neste caso, a velocidade 

angular é nula: 

��=D� = 0                                                             (2.15) 

 Deste modo conclui-se que se o grau de liberdade for prismático a velocidade angular 

final do efetuador não dependerá da variação de qi do respectivo ligamento. 

 Pode-se assim calcular a velocidade angular final do efetuador referenciando as 

velocidades angulares de cada junção, e após isto, somando as velocidades angulares: 

�9) = QDIDL P + Q;I;L R0
1P +⋯+ Q)I)L R0

n-1P = ∑ Q�IOL W�=DXY=Z              (2.16) 

Sendo 

W�=D = R0
i-1P 

Sendo que Q�  é igual a 1 se o grau de liberdade for de revolução, e 0 se o for 

prismático. Assim, a partir das equações (2.12), (2.13) e (2.16), deduz-se que o vetor referente 

ao jacobiano de velocidade angular é dado por: 

�� = [QDW9…Q)W�=D]                                          (2.17) 

Para o cálculo do jacobiano de velocidade linear deve-se levar em conta a velocidade 

linear do efetuador, dada por JL9). Utilizando a regra da cadeia da diferenciação tem-se que: 

JL9) = ∑ ^J_̀^ab)�cD IOL                                              (2.18) 

 Portanto pode ser visto que a i-ésima coluna do jacobiano de velocidade é dada 

somente por 
^J_̀^ab . Do mesmo modo que no jacobiano de velocidade angular, há dois casos a 

serem considerados. Se a junção for prismática, a rotação deste grau de liberdade será nula. 

Logo R0

j-1 é independente de qi=di, para todo j, e: 
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J�=D� = (�P + Ri-1i ,�Y                                                 (2.19) 

Se todas as junções forem consideradas fixas, excetuando a do i-ésimo grau de 

liberdade, tem-se, a partir da equação (2.18): 

JL9) = R0

i-1JL�=D� = (L�R0

i-1P = (L�W�=D                                  (2.20) 

Portanto: 

^J_̀^ab = W�=D                                                          (2.21) 

Se a i-ésima junção for de revolução, defina-se ok como o vetor J9d, distância entre as 

origens o0 e ok para qualquer k, de modo que: 

J9) = J9�=D + R0

i-1J�=D)                                                (2.22) 

Utilizando-se a notação definida: 

e) − e�=D = J9�=D + R0

i-1J�=D)                                          (2.23) 

Pode ser notado que tanto J9�=D  quanto R0

i-1  serão constantes se houver rotação 

somente na i-ésima junção. Logo a equação (2.22) se torna: 

JL9) = R0

i-1JL�=D)                                                       (2.24) 

Considerando que o movimento do ligamento i é a rotação qi em torno do eixo zi-1, tem-se: 

JL�=D) = IOL PxJ�=D)                                                   (2.25) 

Assim: 

JL9) = R0

i-1�IOL PxJ�=D) � = IOL R0

i-1PxR0

i-1J�=D) = IOL W�=Dx�e) − e�=D�                   (2.26) 

Portanto: 

^J_̀^ab = W�=Dx�e) − e�=D�                                            (2.27) 
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Considerando o jacobiano de velocidade linear dado por�� = [��D…��)]e observando a 

equação (2.10), deduz-se que o jacobiano de velocidade linear para uma junção de revolução 

é dado por: 

��� = W�=Dx�e) − e�=D�                                             (2.28) 

E para uma junção prismática: 

��� = W�=D                                                                                      (2.29) 

Assim, a i-ésima coluna do jacobiano será: 

�� = 6W�=Dx�e) − e�=D�W�=D 7                                            (2.30) 

se o grau de liberdade for de revolução, e: 

�� = gW�=D0 h                                                        (2.31) 

se o grau de liberdade for prismático. Utilizando as equações acima se pode determinar o 

jacobiano de qualquer manipulador, desde que todos os elementos estejam disponíveis, 

elementos estes que podem ser extraídos diretamente da cinemática direta, através do cálculo 

das matrizes de transformação homogênea inerentes ao manipulador. O produto vetorial visto 

na equação (2.30) pode ser obtido a partir dos três primeiros elementos da terceira coluna da 

matriz de transformação homogênea, em que se acha a coordenada zi, e pelos três primeiros 

elementos da quarta coluna, onde se tem diretamente a diferença entre as origens das 

coordenadas da matriz de transformação homogênea. 

2.6 ANÁLISE DINÂMICA DO SISTEMA PARA O CONTROLE INDIVIDUAL DE 

GRAUS DE LIBERDADE 

Para sistemas de baixa velocidade, especialmente aqueles com equipamentos redutores 

de grande relação de redução entre o atuador e o ligamento, o sistema de controle de posição 

independente se adequa de maneira satisfatória, sem que haja a necessidade de um controle 

multivariável não-linear de todo o sistema mecânico (SPONG,2004).  

Definindo-se como o ângulo de rotação do atuador no grau de liberdade k como qk 

podem ser descritos como: 
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Id=θ
j = rθlj                                             (2.32) τ+d=τd                                                              (2.33) 

Sendo θ*d o ângulo de rotação do motor, rθ�d o ângulo de rotação do ligamento, τ+d  o 

conjugado de carga do k-ésima ligamento e τd  o conjugado aplicado ao k-ésima ligamento. 

As equações de movimento do manipulador podem ser escritas como: 

∑ (�d�I�Ino)�cD +∑ ���d�I�IOL InL)�,�cD +qd�q� =τd                               (2.34) 

Sendo que o primeiro elemento da equação descreve a energia cinética do ligamento, 

dada pelo atuador acoplado a mesma, com (�d�I� um elemento de uma matriz simétrica 

definida positiva conseguida a partir do Jacobiano de velocidade angular e linear dos 

ligamentos j e k, denominada matriz de inércia (SPONG,2004), que pode ser vista pela 

equação (2.35): 

s�I� = ∑ l���tb�I�M��t>�I� + �ub�I�Mv��I�w�v��I�M�ub�I�)�cD             (2.35) 

Sendo l�  a massa do ligamento i, ��tb o Jacobiano de velocidade linear com relação ao 

centro de massa do grau do ligamento i, �ub o Jacobiano de velocidade angular com relação ao 

ligamento i, v� a matriz de rotação do grau de liberdade i com relação à base e w� o momento 

de inércia do ligamento i.  

O segundo membro da equação (2.34) é conhecido como símbolos de Christoffel e 

mostra a relação entre o conjugado resultante do atuador de um grau de liberdade e todos os 

outros atuadores do manipulador, incluindo ele mesmo (SPONG,2004). Quando i=j, o termo 

recebe a classificação de centrífugo, e quando i x	 j o termo recebe a denominação de 

Coriolis. A forma dos símbolos de Christoffel é dada por(SPONG,2004): 

���d = D; yz{|}zab + z{}bzab − z{b|za}~                                            (2.36) 

O terceiro termo da equação (2.34), qd�q�, se refere à derivada da energia potencial do 

manipulador com relação a cada grau de liberdade, incluindo fatores estruturais, ou seja, o 

efeito das massas das ligamentos, e de eventuais cargas acopladas às ligamentos ou mesmo ao 

efetuador. Assim, para cada grau de liberdade, a dinâmica do atuador é dado pela equação 

(2.37): 

J��o�d+B��L�d=τ&�-rdτd                                          (2.37) 
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Sendo rd a relação de redução entre o eixo do motor e o redutor e τ&�o conjugado 

eletromagnético. A forma mais simples de controle para o sistema descrito pelas equações 

(2.34) e (2.35) é considerar o termo não linearτd  como um distúrbio, e controlar cada grau de 

liberdade de forma independente. A vantagem desta consideração é a de que a dinâmica do 

motor passa a ser representada somente por um degrau de carga, por exemplo, degrau este 

definido como o maior valor que a equação (2.34) possa assumir. Deve ser notado que rd é 

proporcional aτd. O efeito da redução é reduzir o acoplamento, uma vez que quanto maior a 

redução menor o conjugado aplicado no eixo do motor, podendo assim τd  ser considerado um 

distúrbio. No entanto, para movimentos em alta velocidade, ou para manipuladores sem 

redução acoplada aos graus de liberdade, os acoplamentos não lineares possuem efeitos 

significativos no desempenho do sistema e considerar τd  simplesmente como um distúrbio 

pode causar erros no comando de posição (SPONG,2004). 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo abordou-se o desenvolvimento matemáticos dos manipuladores, 

apresentando a cinemática direta e inversa, sua solução através da matriz jacobiana, e a 

analise dinâmica do sistema do manipulador individualmente. No próximo capítulo serão 

abordados os métodos de controle de posição para motores de indução de modo a fornecer 

subsídios para o desenvolvimento de controle de manipuladores utilizando motores de 

indução como servoposicionadores. 
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CAPÍTULO 3  

MODELAGEM MATEMÁTICA DE MOTORES DE INDUÇÃO E 

CONTROLE DE CAMPO ORIENTADO INDIRETO 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Com os méritos conhecidos de confiabilidade, simples construção e de baixo peso, 

acionamentos de velocidade variável com motor de indução permitem, independente de 

quaisquer perturbações e incertezas (como variação de carga, a variação de parâmetros e 

dinâmicas não modeladas), uma ampla faixa operação de velocidade e resposta rápida de 

conjugado. Nos últimos anos, muitas técnicas para o controle dos MITs têm sido investigadas 

(LIPO,1997;LEONHARD,1996;SEPULCHRE,2013; EL BADSI,2013). Entre elas, o controle 

de campo orientado é o mais popular. Esta estratégia visa gerar correntes nos enrolamentos 

estatóricos de tal modo que o fluxo de campo esteja sempre perpendicular ao fluxo de 

armadura. Os recentes avanços na área de controle de campo orientado, juntamente com o 

rápido desenvolvimento e redução de custos de dispositivos de eletrônica de potência e 

microprocessadores, fizeram os acionamentos de motor de indução com velocidade variável 

uma alternativa econômica para muitas aplicações industriais, tais como robôs manipuladores, 

automações em fábricas e aplicações em transporte. Estes acionamentos em corrente alternada 

estão hoje substituindo os equivalentes em corrente contínua e estão se tornando um 

componente importante na produção industrial de hoje e automação de processos. Assim, o 

motor de indução possui o mesmo comportamento de um motor CC com excitação em 

separado (LIPO,1997;LEONHARD,1996;HO,1998). No entanto, os motores de 

induçãopossuem mais complexidades nas caracteristicas de controle do que os motores em 

corrente contínua devido ao seu acoplamento e dinâmica não linear variante no tempo.  

Tradicionalmente duas malhas de controle realimentadas são configuradas para 

implementar um sistema de acionamento com motor de indução com controle vetorial. A 

malha interna é a malha de regulação de corrente enquanto a malha externa corresponde a de 

velocidade ou posição. Convencionalmente, o controlador proporcional-integral (PI) é simples 

e fácil de projetar e implementar, e pode ser usado nas duas malhas. Contudo, o desempenho 

do controlador PI não satisfaz quando se tem distúrbios presentes e variações paramétricas. 

Estas questões podem ser resolvidas com técnicas de controle avançadas tais como o modo de 
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controle deslizante (CHAN,1996). Este último será a estratégia de controle utilizada nesta tese 

e será apresentado no capitulo seguinte. 

3.2 MODELAGEM DO MOTOR DE INDUÇÃO 

Um modelo apropriado para um motor de indução trifásico é essencial para simular e 

realizar estudos do sistema de acionamento. O modelo do motor de indução com referência 

arbitrária é desenvolvido por Bose(1986) e Lipo(1997). 

Os seguintes requisitos são utilizados para o modelo a ser desenvolvido: 

1. Cada enrolamento estatórico é distribuído de modo a produzir uma força 

magnetomotriz senoidal ao longo do entreferro, isto é, não existem harmônicas. 

2. As indutâncias mútuas são iguais. 

3. As harmônicas nas correntes e nas tensões são desprezíveis. 

4. A saturação do circuito magnético é desprezível. 

5. Perdas por histerese e correntes parasitas são desprezíveis. 

As equações de tensão para o motor de indução trifásico com referência síncrona são: 

�{* = 8*�{* + {���{! − �&�a*                                              (3.1) 

�a* = 8*�a* + {���{! −�&�{*                                              (3.2) 

�{� = 8��{� + {���{! − ��& − �����a�                             (3.3) 

�a� = 8��a� + {���{! − ��& − �����{�                             (3.4) 

 

Sendo que v indica as tensões e i indica as correntes com referência. Os subscritos ds, qs, dr e 

qr correspondem às quantidades referentes aos eixos em direto(d) e em quadratura(q), do 

estator(s) e do rotor(r). O símbolo � refere-se ao fluxo e �&  e ��  são as velocidades angulares 

de referência elétrica e do rotor, respectivamente. Desprezando-se as perdas no ferro, as 

equações de fluxo na forma matricial se para o estator: 

6�{*�a*7 = 6�* 00 �*7 6�{*�a*7 + 6�� 00 ��7 6�{��a�7,                           (3.5) 

E, para o rotor: 

6�{��a�7 = 6�� 00 ��7 6�{*�a*7 + 6�� 00 ��7 6�{��a�7                            (3.6) 
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Sendo �* e ��  as indutâncias próprias do estator e do rotor, respectivamente, e �� a 

indutância mútua entre o estator e o rotor. 

Da equação (3.6): 

6�{��a�7 = � D�� 00 D��
� 6�{��a�7 − ����� 00 ����

� 6�{*�a*7                             (3.7) 

Substituindo equação (3.7) na equação (3.5), tem-se: 

6�{*�a*7 = g� 00 �h 6�{*�a*7 + ����� 00 ����
� 6�{��a�7                              (3.8) 

Sendo � = �* − ��<�� , fator de dispersão de Blondel. 

Assumindo-se que para o motor de indução tipo gaiola-de-esquilo as tensões no rotor 

são nulas, pois seus enrolamentos são curto-circuitados, e utilizando-se a equação (3.7) em 

conjunto com as equações(3.3) e (3.4), tem-se: 

((B 6�{��a�7 = 01
128����� 0

0 8����� 34
45 6�{*�a*7 + 01

12−8��� 0
0 −8��� 34

45 6�{��a�7
+ 6 0 −��& − �����{���& − �����{�0 0 7 6�{��a�7 

(3.9) 

Substituindo a equação (3.8) nas equações (3.1) e (3.2), e em seguida na equação (3.9), 

tem-se: 

((B 6�{*�a*7 = 011
12−[ 1��* �8* + 8� ����� �;�] �&

−�& −[ 1��* �8* + 8� ����� �;�]344
45 6�{*�a*7

+
011
12 1��* 8� ������; � 1��* ���� ��
−� 1��* ���� �� 1��* 8� ������; 34

445 6�{��a�7 + 01
12 1��* 0
0 1��*34

45 g�{*�a*h 
                        (3.10) 

A equação (3.10) corresponde ao modelo do motor de indução do tipo gaiola-de-

esquilo, na forma matricial e referenciada ao estator. 
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3.2.1 MODELAGEM DINÂMICA DO CAMPO ORIENTADO INDIRETO PARA UMA 

MÁQUINA DE INDUÇÃO TRIFÁSICA 

O diagrama de blocos de um servoposicionador utilizando controle vetorial indireto e 

um motor de indução trifásico é mostrado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Configuração do acionamento de campo orientado indireto para uma máquina de 

indução. 
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(Fonte: BOSE,1986). 

 
O sistema apresentado na figura 3.1 consiste principalmente de um servo motor de 

indução, uma modelagem de orientação de campo, um transformador de coordenadas (dq0 

para ABC) encontrado dentro do bloco “Transformada de Park/Clark”(BARBI,1986), uma 

malha de controle de velocidade interna e uma malha de controle de posição externa. O motor 

utilizado foi uma maquina de indução trifásica conectada em Y, quatro polos, ¼ HP, 60Hz, 

220V, 0,66A de corrente nominal na bobina. A equação de estados de um motor de indução 

com referência girante síncrona pode ser escrita segundo Liaw(1993): 
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4

3
qrdsdrqs

r

m
e ii

L

LP
T λλ −=

                                               

(3.12)  

sendo: 

drrqsmqr iLiL +=λ qrrdsmdr iLiL +=λ  

cujos resultados experimentais comprovando a validade do modelo são apresentados por 

Fernandes (2005). 

O modelo dinâmico do motor de indução e todo o sistema de acionamento apresentado 

na figura 3.1podem ser simplificados utilizando o controle de campo orientado, mostrado na 

figura 3.2(CASADEI,2002). 

Figura 3.2 – Configuração do acionamento de campo orientado indireto para uma máquina de 

indução. 
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(Fonte: CASADEI,2002). 

   Em um campo orientado ideal de um motor de indução ocorre desacoplamento entre os 

eixos direto e em quadratura, e o fluxo rotórico de dispersão é alinhado ao eixo direto. Assim, 

o fluxo de dispersão e sua derivada no eixo em quadratura são nulos, ou seja: 

 

0=qrλ  e  0=
dt

d qrλ

                                                               
(3.13) 

 
O fluxo rotórico de dispersão pode ser calculado através da terceira linha da matriz da 

equação (3.11). Utilizando ainda a equação (3.13), têm-se: 
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(3.14) 
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Desprezando-se a constante de tempo elétrica do sistema com relação a constante 

mecânica (BARBI,1986), a constante de tempo da equação (3.14) torna-se próxima a zero e a 

corrente dsi  se torna constante ( *
dsds ii = ) de modo a se ter um fluxo rotórico desejado 

constante. Assim, a equação (3.14) se torna: 

*
dsmdr iL=λ                                              (3.15) 

 
Utilizando as equações equação (3.13) e equação (3.15), a equação de conjugado equação 

(3.12) se torna:  

 

drqsTe ikT λ*=
                                                               

(3.16) 

 
Sendo: 

                                                              r

m
T

L

LP
k

2

4

3
=

  

 

sendo P o número de polos do MIT e *
qsi  denota o comando de conjugado controlado pela 

corrente do estator no eixo em quadratura, sendo esta controlada por )(sGc , conforme figura 

3.1. De acordo com Lipo(1997), no método do campo orientado indireto a frequência precisa 

ser calculada em coordenadas dq0. Utilizando-se a quarta linha da equação (3.11) em 

conjunto com a equação (3.13), a frequência de escorregamento pode ser estimada por: 

 

*

**

dsr

qsr

drr

qsrm

sl
iL

iR

L

iRL
==

λ
ω

                                                         

(3.17) 

 
O conjugado gerado, a velocidade rotórica e a posição angular rθ  são relacionados por: 

 

)]()([
/

/1
sTsT

JBs

J
s Lerr −

+
== θω             (3.18) 

 

Sendo B o coeficiente de atrito viscoso, J a constante de momento de inércia e )(sTL o 
conjugado de carga no domínio da frequência.  

3.2.2 REGULADORES DE CORRENTE DE REFERÊNCIA SÍNCRONA 

 A utilização da regulação de corrente utilizando controladores PI, combinada com a 

referência estacionária de sinais em corrente alternada, não possuem bom desempenho para 

máquinas de corrente alternada, diferentemente do caso das máquinas em corrente contínua, 

uma vez que a variação nos valores de referência senoidais não produz um erro de corrente 

nulo, uma vez que o elemento integrativo do controlador não produz tal erro para este tipo de 
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sinal (SCHAUDER,1982). No entanto, ao se utilizar uma referência síncrona para o sistema, 

os sinais alternados de controle tornam-se contínuos em regime permanente, fazendo com que 

neste caso este tipo de controlador seja apropriado. 

 Uma vez que a corrente obtida através de sensores possui referência estacionária o 

primeiro passo é transformá-la para uma referência síncrona. Assim, de modo a se obter a 

corrente com referência síncrona, procede-se com a conversão clássica de transformação de 

correntes com referencial estacionário para referencial síncrono (LIPO,1997). 

Outro problema a ser solucionado é a utilização do comando de tensão ao invés do 

comando de corrente em processadores digitais de sinal (Digital Signal Processors – DSPs). 

Em controladores vetoriais o comando para mudança no estado das chaves geralmente se faz 

através da verificação de uma corrente de referência, seja em malha aberta ou fechada. Para 

que isto seja feito é necessário o desacoplamento da equação de tensão de modo a permitir o 

controle das componentes em eixo direto e em quadratura relacionadas à corrente do estator. 

O desenvolvimento deste desacoplamento é retirado da matriz da equação (3.11),resultando 

em: 

 

dsseqssqs
iLisrv ωσ ++= )(                                               (3.19) 

qsedssds
iirv σω−=                                                          (3.20) 

 

Assim, considerando-se o controlador PI e as equações (3.19) e (3.20), o controlador 

de corrente proposto possui a configuração vista na figura 3.3. 

Figura 3.3 – Diagrama de blocos do controlador de corrente com referência síncrona 

utilizando PI clássico. 
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(Fonte: LIPO,1997). 
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Onde s

o

'τ a relação entre 
o

s
L e 

o

s
r  é dado pela mesma relação da equação (3.14), sendo 

estes valores calculados a partir de ensaios a vazios e em curto circuito do motor, como 

mostrado no Apêndice I. 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi visto a modelagem do motor de indução em sua forma matricial e o 

cálculo do controle vetorial de campo orientado. Este se baseia na modelagem da máquina de 

indução como uma máquina de corrente contínua, com correntes de campo e armadura 

controladas separadamente.  

No capítulo seguinte será feita uma introdução ao modo de controle deslizante, além de 

sua modelagem aplicada aos motores de indução trifásicos operando sozinho bem como ao 

controle dos graus de liberdade do manipulador a ser utilizado. A aplicação do controle 

vetorial ao manipulador será mostrada no capítulo 5, no cálculo dos controladores. Será visto 

o uso desta superfície deslizante para o cálculo do erro de correntes em eixo direto e em 

quadratura. 
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CAPÍTULO 4  

MODO DE CONTROLE DESLIZANTE APLICADO AO 

MANIPULADOR 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Em teoria de controle, o Controle por Modos Deslizantes (Sliding Mode Control - 

SMC) é uma forma de controle de estrutura variável (Variable Strucutre Control - VSC).  A 

lei de controle de realimentação do espaço de estados não é uma função contínua no tempo, 

utilizando várias estruturas de controle contínuas que são escolhidas a depender do valor do 

espaço de estado. Estas estruturas são projetadas de tal modo que a trajetória do espaço de 

estados se mova nas proximidades da referência desejada, sendo este movimento chamado 

modo deslizante, e o lugar geométrico consistindo das proximidades da referência chamado 

de superfície deslizante. Este tipo de controle é utilizado especialmente para sistemas não 

lineares, quando existe a presença de imprecisões no modelo ou nos parâmetros da planta, ou 

na escolha de um modelo simplificado para o sistema. O desenvolvimento de controladores de 

modo deslizante fornece uma estratégia sistemática para o problema de manutenção de 

estabilidade e desempenho satisfatório, mesmo na presença de imperfeições da modelagem. 

Uma das vantagens deste sistema é seu baixo esforço computacional comparado com 

controles adaptativos com estimação de parâmetros, além de sua robustez a variações 

paramétricas. A desvantagem é a mudança brusca das variáveis de controle durante o 

processo, o que pode levar o sistema a saturação, além de proporcionar vibração aos estados 

do sistema. 

Neste capítulo é mostrada uma introdução ao modo de controle deslizante, seu 

desenvolvimento aplicado ao motor de indução trabalhando a vazio e ao sistema do 

manipulador. Deste modo, fez-se uso da modelagem matemática do manipulador com os 

motores de indução acoplados. 

4.2 CONTROLE POR MODOS DESLIZANTES 

Intuitivamente o SMC utiliza um ganho infinito para levar a trajetória do sistema 

dinâmico a deslizar em torno de um subespaço deslizante. As trajetórias deste sistema de 

ordem reduzida possuem propriedades desejáveis como o de naturalmente deslizar sob a 
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trajetória até que se atinja o equilíbrio (CHAN,1996). A principal característica do SMC é sua 

robustez. Devido ao fato de possuir um controle simples, como por exemplo, a mudança entre 

dois estados, não há a necessidade de precisão e não é sensível a variação paramétrica que 

entra no canal de controle. Ainda, devido ao fato da lei de controle não ser uma função 

contínua, o modo deslizante pode ser alcançado em um tempo finito, ao contrário do 

comportamento assintótico. O controle por modos deslizantes caracteriza-se por apresentar 

um bom desempenho mesmo com a variação de parâmetros do sistema. Devido ao controle 

simples, como mencionado anteriormente, entre dois estados, não há a necessidade de 

precisão. Além disso, o controle não é sensível à variação de parâmetros, desde que o sistema 

esteja no canal de controle. 

4.2.1 ESQUEMA DE CONTROLE DO SMC 

Considere um sistema dinâmico não linear descrito por: 

�L �B� = ���, B� + 	���, B���B�                                        (4.1) 

Sendo: 

��B� ≜
011
12 �D�B��;�B�⋮�)=D�B��)�B� 34

445                                                       (4.2) 

��B� ≜
011
12 �D�B��;�B�⋮��=D�B����B� 344

45
                                                      (4.3) 

 

Com a equação (4.2) descrita como o vetor de estados e a equação (4.3) sendo o vetor 

de entradas utilizado na realimentação de estados. Assume-se que as funções ���, B� e ���, B� 
garantem que a solução de ��B� na equação (4.1) existe e é única. A lei de controle será 

desenvolvida de tal modo que ����B�� , o mapeamento dos estados de ��B�  em um 

determinado instante B para a entrada ��B�, estabilize o sistema dinâmico da equação (4.1) em 

torno da origem � = [� � … �]�. Deste modo, o sistema que utilize esta lei de controle 

irá retornar à origem, qualquer que seja o seu estado inicial. Este sistema pode ser 

representado como mostrado na figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Visão Geral do Controle por Modos Deslizantes. 

 

 

(Fonte: UTKIN,1999). 

 Utilizando o SMC o projetista sabe que o sistema se comporta de tal maneira em que 

há um estado de equilíbrio, estado este confinado dentro de um subespaço da superfície 

deslizante. O SMC força a trajetória do sistema a se direcionar para este subespaço, 

mantendo-a e direcionando a deslizar ao longo dele (UTKIN,1999). Este subespaço de ordem 

reduzida é conhecido como superfície deslizante, e quando uma realimentação em malha 

fechada força a trajetória a deslizar ao longo deste subespaço, esta recebe a definição de modo 

deslizante do sistema em malha fechada. 

O esquema de controle do SMC envolve dois passos: o primeiro é a escolha de uma 

superfície de tal maneira que a trajetória do sistema se comporte de maneira desejada quando 

confinada nesta superfície e o segundo é encontrar os ganhos de realimentação de tal maneira 

que a trajetória do sistema intercepte e permaneça na superfície. Devido ao fato das leis de 

controle do SMC não serem contínuas, estas possuem a característica de direcionar as 

trajetórias do modo deslizante dentro de um tempo finito.  

O projetista deve escolher uma função de chaveamento ����:ℝ) →ℝ�que representa 

odistanciamento que as variáveis de estado da equação (4.1) terão da superfície deslizante. 

Quando um estado estiver fora da superfície deslizante à função ����terá valor diferente de 

zero. Já quando ����estiver dentro da superfície deslizante, este valor será igual à zero.  

A lei de controle chaveia de um estado para o outro baseado no sinal da função ����. 
Desta maneira o controle age de modo a direcionar a trajetória na direção da superfície 

deslizante, fazendo assim que ���� tenda a zero. As trajetórias desejáveis das variáveis de 

estado tenderão a alcançar a superfície deslizante, pois a lei de controle não é contínua e, 
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portanto, a superfície será alcançada em um tempo finito. Uma vez que a trajetória chega à 

superfície esta irá deslizar ao longo desta e deve direcionar as variáveis de estado de modo 

que seus valores finais tendam a zero, ou à origem. Para cada índice de controle 1 ≤ j ≤lexiste uma superfície deslizante de dimensão n x 1 descrito por: 

¢� ∈ ℝ):	�P��� = �¤                                                    (4.4) 

A principal característica a ser alcançada pela lei de controle em um SMC e fazer com 

que a superfície deslizante, isto é, a superfície dada por ���� = �, existe e é alcançável ao 

longo da trajetória do sistema. O princípio do SMC é forçar o sistema a trabalhar em uma 

região restrita utilizando uma estratégia de controle apropriada, ficando assim o sistema sobre 

a superfície deslizante, superfície esta que possui as características desejáveis para o sistema. 

Quando o SMC restringe o sistema na superfície deslizante à dinâmica do sistema pode ser 

modelada por um sistema de ordem reduzida, obtido a partir da equação (4.1). 

De modo a forçar os estados do sistema a satisfazer a condição de ���� = �, deve-se 

validar que para qualquer estado inicial a lei de controle é capaz de levar o sistema para a 

superfície deslizante, ou seja, ���� = � . 

Após ter alcançado a condição ���� = �  a lei de controle seja capaz de mantê-lo 

dentro da superfície deslizante.Para isto são utilizados os teoremas de Existência e 

Alcançabilidade, e Região de atração, que serão descritos a seguir. 

4.2.2 EXISTÊNCIA E ALCANÇABILIDADE DO MODO DESLIZANTE 

A existência do modo deslizante se baseia na escolha de uma função candidata de 

Lyapunov definida negativa, dada por: 

¥¦����§ = Z̈ ��������� = Z̈ ||����||¨̈                                      (4.5) 

Sendo||. ||a norma euclidiana, que neste caso representa a distância que a função está 

da superfície deslizante onde ���� = �. Para um dado sistema representado pela equação (4.1) 

e a superfície deslizante representada pela equação (4.4), uma condição suficiente para a 

existência do modo deslizante é que: 

�����«¬®¯®� ����L°J�J±�������JJ̄±
< 0,                                                     (4.6) 
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seja verdadeira na vizinhança da superfície dada por ���� = �. Assim, a lei de controle é 

escolhida de modo que ����e�L���tenham sinais opostos. Isto é, ����, (equação (4.3)), faz com 

que �L���seja negativo quando ����for positivo, e vice-versa. Note-se que: 

�L��� = ®�®� �L³
J�J± = ®�®� ����, B� + 	���, B���B��«´́ ´́ ´́ ¬´́ ´́ ´́ �L

,                               (4.7) 

mostra que a lei de controle ���� possui impacto direto em �L���. 
A alcançabilidade se refere a que o modo deslizante possa alcançar a superfície em um 

tempo finito de modo que a trajetória não seja assintótica, isto é 
JJ̄±deve ter um valor distante 

do zero. De modo a se ter a função na superfície deslizante, 
JJ̄±deve obedecer ao seguinte 

critério: 

µ¶µ· ≤ −μ�√V�º                                                     (4.8) 

Sendo μ > 0 e 0 < α	 ≤ 1 . Esta condição assegura que para uma vizinhança do modo 

deslizante,¯ ∈ [0,1]: 
µ¶µ· ≤ −μ�√V�½ ≤ −μ�√V�                                           (4.9) 

De modo que, para o intervalo ¯ ∈ �0,1]a condição da equação (4.10) é satisfeita: 

D√¶ µ¶µ· ≤ −μ                                                        (4.10) 

Utilizando a regra da cadeia: 

@
¾
¿À 2√VÂÃ°
∝Å|����|Å¨

Æ
ÇÈ = D√¶ JJ̄± ≤ −μ                                            (4.11) 

Sendo É ≜ 2√Ve @ é a derivada direcional superior de 2√V. Por comparação com 

uma equação de reta dada por W�B� = W9 − μB, em que W�. �representa a função original antes 

de se aplicar @, eWL�B� = −μ com a condição inicial W�0� = W9. Por analogia, deve existir o 

caso em que 2√V ≤ V9 − μB para todo t. Ainda, pelo fato de que √V ≥ 0, a condição √V = 0 

deve ser alcançada em um tempo finito, o que induz que a condição V = 0 deve ser satisfeita 
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em um tempo finito, levando o sistema ao modo deslizante.  Devido ao fato de √Vser 

proporcional à norma euclidiana ||. ||¨da função de chaveamento ����implica que a taxa de 

aproximação da superfície do modo deslizante deve possuir um valor distante do zero. 

No contexto do modo de controle deslizante, esta condição implica que: 

�����«¬J¯JË ����L°J�J±�������JJ̄±
≤ −μ�Å|����|Å¨ �½«´́´¬´́´√¶

                                         (4.12) 

Para o caso da função de chaveamento Ë���seja um escalar, uma condição suficiente é: 


	
L ≤ −μ|
|º                                                     (4.13) 

Fazendo com que α = 1, pode-se tomar como condição suficiente: 

sign�
�	
L ≤ −μ                                                 (4.14) 

O que equivale a dizer que: 

sign�
� x sign�
L�	                                             (4.15) 

e que: 

|
L| ≥ μ > 0                                                   (4.16) 

Deste modo o sistema sempre estará se movimentando em direção da superfície de 

chaveamento, e a velocidade |
L| da função em direção a esta superfície deverá possuir um 

limite inferior diferente de zero. Portanto, mesmo que � se torne pequeno demais enquanto o 

vetor de estados � se aproxima da superfície deslizante ���� = �, �L  deve sempre ser limitado 

por um valor distante de zero. Para satisfazer essa condição os controladores de modo 

deslizante são descontínuos na superfície ���� = �. Eles chaveiam de um valor diferente de 

zero para outro quando as trajetórias cruzam a superfície. 

4.2.3 REGIÃO DE ATRAÇÃO 

Para o sistema dado pela equação (4.6) e a superfície deslizante dada pela equação 

(4.2), um subespaço para o qual: 

¢� ∈ ℝ):	���� = �¤                                               (4.17) 
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Esta superfície seja alcançável é dado por: 

¢� ∈ ℝ): ������L��� < 0¤                                           (4.18) 

Deste modo, quando as condições iniciais estiverem totalmente inseridas neste espaço, 

a função candidata de Lyapunov e as trajetórias dos espaços de estado irão se mover na 

direção da superfície de modo deslizante onde ���� = � . Ainda, se a condição de 

alcançabilidade for satisfeita, o modo deslizante irá entrar na região onde VL  é mais robusto em 

se manter longe do zero em um tempo finito.  

4.2.4 DESENVOLVIMENTO DA LEI DE CONTROLE GERAL 

O principal requisito para o desenvolvimento da lei de controle é que esta satisfaça a 

condição de alcançabilidade, que por sua vez garante a existência do modo deslizante na 

superfície de chaveamento. Rápida alcançabilidade e baixa vibração são outras características 

desejáveis ao sistema. Para um sistema de múltiplas entradas possuindo m funções de 

chaveamento, especificar um esquema para a ordem de chaveamento também faz parte do 

desenvolvimento da lei de controle. 

O chamado Método da Lei de Alcançabilidade (Reaching Law Method) para o 

desenvolvimento de VSCs utiliza uma equação diferencial que especifica as dinâmicas da 

função de chaveamento ����.  Esta equação diferencial de uma função assintoticamente 

estável é, por si só, uma condição de alcançabilidade suficiente. Além disso, pela escolha dos 

parâmetros, pode-se controlar a trajetória da função até que esta alcance a superfície 

deslizante. Uma forma geral da lei de alcançabilidade pode ser descrita por (GAO,1993): 

�L = −Î�ÏX��� − ÐÑ���                                              (4.19) 

Sendo: 

Î = ÒID … 0⋮ ⋱ ⋮0 … I�Ô 
�ÏX��� = [sgn�
Z�… sgn�
Õ�]� 

Ð = ÒjD … 0⋮ ⋱ ⋮0 … j�Ô 
Ñ��� = [hD�
Z�…h×�
Õ�]� 
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YhØ > 0,hØ�0� = 0 

Um caso especial da equação (4.19) é a de alcançabilidade a taxa constante, mostrado 

na equação (4.20): 

�L = Î�ÏX���                                                      (4.20) 

Esta lei força a variável de chaveamento ����a alcançar a superfície de chaveamento a 

uma taxa constante |
LÙ| = −IÙ. A grande vantagem deste caso é a sua simplicidade. Mas se o 

valor IÙ for muito pequeno o tempo de alcançabilidade será muito longo, o que poderá 

ocasionar demora no posicionamento do motor de indução. Por outro lado se I�  for muito 

grande causará vibração excessiva. Outro caso especial é mostrado na equação (4.21): 

�L = −Î�ÏX��� − Ð�                                              (4.21) 

Com a adição do termo proporcional – Ð�, os estados são forçados a se aproximar da 

superfície de chaveamento mais rapidamente à medida que o vetor �	se torna maior. Pode ser 

mostrado que o tempo de alcance do vetor de estados �a partir de qualquer estado inicial ��à 

superfície de chaveamento Si é finito, e dado por: 

Û� = Zdb ÜX db|*b|abab                                                  (4.22) 

Para se conseguir a lei de controle deve-se utilizar uma superfície de chaveamento, 

descrita aqui por: 

���� = Ý�� = �                                                 (4.23) 

Deste modo, utilizando a equação (4.1), a equação  (4.23) se torna: 

�L = z�z� ���, B� +	z�z����, B���B� = 0                                 (4.24) 

Assim, aplicando-se a equação (4.24) na equação (4.21) tem-se: 

z�z� ���, B� + 	 z�z����, B���B� = −Î�ÏX��� − Ð�                        (4.25) 

Se a matriz 
z�z����, B� for não singular, a equação pode ser resolvida para a lei de 

controle, dada por: 

��B� = gz�z����, B�h=D gz�z� ���, B� + Î�ÏX��� + Ð�h                     (4.26) 
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Esta lei de controle não contempla perturbações nem distúrbios o que, em plantas 

reais, pode causar erros em regime permanente ou mesmo levar o sistema a instabilidade. 

Deste modo, a depender da planta a ser estudada, a lei de controle deverá contemplar estas 

perturbações e distúrbios no equacionamento, o que geralmente é feito através da adição de 

um elemento conservativo que garanta a condição de alcançabilidade. 

4.3 DESENVOLVIMENTO DA LEI DE CONTROLE UTILIZANDO MODO DE 

CONTROLE DESLIZANTE PARA MOTORES DE INDUÇÃO 

A partir das equações (3.11), (4.21) e (4.26) foi desenvolvida a lei de controle abaixo 

utilizando comandos de tensão(SHIAU,2001) que, como visto anteriormente, é o modo o qual 

o DSP TMS320F2812® funciona: 
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Com 01 >η , 02 >η , 01 >k e 02 >k  e o símbolo “^” denotando que o parâmetro foi calculado 

a partir de ensaios do motor. A variável refθ  indica a posição de referência do eixo. Os 

valores de 1k  e 2k estão relacionados com o tempo de alcance das correntes e 1η e 2η com a 



39 

 

atenuação da vibração. As variáveis 1q  e 2q  são utilizadas para ajuste da variação dos 

parâmetros elétricos (DINIZ;BARRETO; PRAÇA,2007). Com o SMC implementado na 

malha interna de corrente, podem-se utilizar dois controladores Proporcional-Integral(PI) nas 

malhas mais externas, de posição e de velocidade, desprezando a dinâmica da malha de 

corrente interna, muito mais rápida. A superfície deslizante adotada é a do erro de corrente de 

eixo direto e quadratura. Devido à escolha desta superfície a tendência é que o erro de 

corrente oscile em torno da estabilidade definida, isto é, em torno do zero. Deste modo, o 

sistema de controle de posição pode ser implementado segundo a figura 4.2, de modo que as 

equações do sistema podem ser descritas por:  

��∗�B� = ÐßD[��&à�B� − ���B�]                                      (4.28) 

Û&∗ = Ðß;¦��∗ − �� § + Ð�;¦��∗ −�� §= �Ðß;jM� �a*Û��{� − �Ðß;ÐßD� + Ð�;��� −ÐßDÐ�;�� + �Ðß;� Û�+ Ðß;ÐßD��&à + Ð�;ÐßD��&à 

 

(4.29) 

Figura 4.2 – Controle de Posição de um motor de indução utilizando SMC. 

∑∑

−

+
+

−

+
−

mω
mθ

*
rω

rω

refθ

mθ

*

*
ds

qs

V

V

 
 
  

*
eT

L
T

eT
1

Js s

1

(Fonte: SHIAU,2001). 

 

4.4 ANÁLISE DINÂMICA DO SISTEMA PARA O CONTROLE INDIVIDUAL DOS 

GRAUS DE LIBERDADE DO MANIPULADOR 

De modo a se verificar o efeito do acoplamento mecânico no sistema, deve-se calcular os 

coeficientes da equação (2.35). Estes coeficientes variam de acordo com a estrutura do 

manipulador, que é mostrado na figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Manipulador de 2 graus de liberdade com transmissão de polias. 

 

(Fonte: Própria). 

A estrutura utilizada na figura 4.3 pode ser considerada como um manipulador 

“cotovelo” (Elbow), com os graus de liberdade comandados a partir da base, já que o primeiro 

grau de liberdade, que é o da base, não foi utilizado no presente trabalho. A diferença entre o 

comando estar no grau de liberdade e o comando serem acionado a partir de motores na base 

através de polias é que no segundo caso a mudança de ângulo do segundo grau de liberdade 

não é afetada pela mudança de ângulo no primeiro grau de liberdade. A partir da figura 2.4, 

pode-se derivar as velocidades lineares e angulares dos centros de massa do primeira e do 

segundo ligamento como (SPONG,2004): 

NáD = Ò−láDsenθDláDcosθD0 Ô θDL 	; 	Ná; = Ò−lDsenθD −lá;senθ;lDcosθD lá;cosθ;0 0 Ô æθDLθ;L ç               (4.30) 

�D = pDL P�; = p;L P                                                (4.31) 

Sendo láé o centro de massa do ligamento n, e lé o tamanho do ligamento n, e k o 

vetor unitário na direção z. O cálculo da matriz de inércia utiliza os Jacobianos de velocidade 

linear e angular, que possuem seus componentes dados pelas matrizes e vetores que compõem 

as equações (4.30) e (4.31). Deste modo a matriz de inércia se torna: 

s��� = æmDláD; +m; lD; +mDláD m;lDlá;cos	�θ; − θD�m;lDlá;cos	�θ; − θD� m;lá;; +m;lá; ç             (4.32) 



41 

 

Utilizando a equação (2.36) os coeficientes de Christoffel para o manipulador são: 

�DDD = 12ë(DDëθD = 0 

�D;D = �;DD = 12ë(DDëθ; = 0 

�;;D = ë(D;ëθ; − 12ë(;;ëθD = −m;lDlá;sen	�θ; − θD� 
�DD; = z{<>zì> − D; z{>>zì< = m;lDlá;sen	�θ; − θD�                                                         (4.33) 

�;D; = �D;; = 12ë(;;ëθD = 0 

�;;; = 12ë(;;ëθ; = 0 

A energia potencial do manipulador depende do ângulo dos graus de liberdade, que 

define a altura de cada ligamento, sendo dada, portanto, pela equação (4.34): 

¥ = mDgláDsenθD +m;g�lDsenθD + lá;senθ;�                        (4.34) 

Deste modo: 

qD = �mDláD +m;lD�q�í
θD                                        (4.35) 

q; = m;lá;q�í
θ;                                                 (4.36) 

As equações dinâmicas do manipulador dadas pelos conjugados aplicados a cada grau 

de liberdade são, portanto: 

dDDθDo + dD;θ;o + c;;DθL ;; + qD = 	τD                                   (4.37) 

d;DθDo + d;;θ;o + cDD;θLD; + q; = 	τ;                                   (4.38) 

4.5 APLICAÇÃO DO CONTROLE DE MODOS DESLIZANTES 

Como poderá ser visto posteriormente a grande vantagem da modelagem do sistema 

utilizando o SMC é que este permite facilmente a incorporação na equação de esforço de 

controle do acoplamento mecânico do manipulador e sua influência no esforço de controle 

realizado pelo motor de cada grau de liberdade(CHAN,1996). 
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O conjugado de carga TL dado na equação (4.27) pode ser substituído pelas equações 

dinâmicas dos ligamentos do manipulador apresentadas pelas equações (4.37) e (4.38). 

Utilizando ainda as equações (3.11), (3.12) e (4.21) formam um sistema de décima segunda 

ordem para todo o manipulador, o qual pode ser representado como visto na figura 4.4.Neste 

caso, utilizou-se o controlador PI nas malhas de controle de posição e velocidade. 

O comando de conjugado é influenciado tanto pela corrente em eixo direto quanto pela 

corrente em eixo em quadratura, como pode ser visto pela equação (3.16). O mais razoável é, 

portanto, utilizar estas correntes como a superfície deslizante para o estudo proposto. O vetor 

de chaveamento para o manipulador com dois graus de liberdade é definido como: 
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(4.39) 

Figura 4.4 – Manipulador de 2 graus de liberdade acionado por motores de indução utilizando 

modo de controle deslizante

∑∑

−

+
+

−

+
−

1mω
1mθ

*
1r

ω

1rω

1refθ

1mθ

*
1

*
1

ds

qs

V

V

 
 
  

*
1e

T

1LT

1eT 1

Js s

1

∑∑

−

+
+

−

+
−

2mω
2mθ

*
2rω

2rω

2refθ

2mθ

*
2

*
2

ds

qs

V

V

 
 
  

*
2eT

2LT

2eT 1

Js s

1

 

(Fonte: Própria). 

O sobrescrito “*” denota um sinal de referência, enquanto �{*� é a corrente de eixo direto 

do i-ésimo grau de liberdade e �a*� é a corrente em quadratura do i-ésimo grau de liberdade 
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com referencial síncrono. Mantido o fluxo rotórico constante e utilizando as equações (3.15) e 

(3.16), o sinal de referência é dado por: 
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(4.40) 

Sendo: 
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Deste modo, utilizando as equações (3.11), (3.15), (3.16), (4.37), (4.38), (4.39) e (4.40): 
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(4.41) 

Sendo: 

aDØ = − 1��*� �8*� + ���;ð�� ��{*� + ���ð�� �a*�;�{�� + ����a*� + ���ð���ñ���� �{�� 
a;Ø = − 1��*� �8*� + ���;ð�� ��a*� + ���ð�� �a*��{*��{�� + ����{*� + �����*���� �{�����

− 1jM��{�� ¾
¿À��Ðß�;jM��� �a*�Û���{�� −

¾
¿ÀÐß�;Ðß�D�� 2ò + Ð��;

Æ
ÇÈ���

− Ðß�DÐ��;��
Æ
ÇÈ 

bDØ = ôõ ;ò ö÷õ<øùõúûüõýõ,b;Ø = ö÷õ>ö÷õ<øùõúûüõ ,bþØ = ö÷õ>öõõ<øùõúûüõ 	
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Baseado no método de alcançabilidade de Gao (1993), a lei de controle para a malha 

interna utilizando SMC pode ser escrita como: 
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(4.42) 

Sendo: 
LD = |bDD�dDDθo×��D + dD;θo×��; + c;;DθL×��;; + gD�|																																		�4.43�	
L; = |bD;�d;Dθo×��D + d;;θo×��; + cDD;θL×��;; + gD�|																																		�4.44�	

 

ij

o

a denota a cálculo do parâmetro ija conseguido a partir dos ensaios dos motores de indução, 

parâmetros estes conseguidos como no caso do motor a vazio, mostrado anteriormente, e: 

|| 11111 aaq
o

−> , || 21212 aaq
o

−> , || 12123 aaq
o

−> , || 22224 aaq
o

−> , 01 >k , 02 >k , 03 >k , 04 >k  

sendo θo×��Ø e θL×��Ø;  as restrições para aceleração e velocidade da junção, respectivamente. 

Com esta lei de controle, a alcançabilidade da superfície deslizante s=0 é satisfeita. É 

importante notar que a derivação de �D	e	�; vem diretamente da equação (2.34) fazendo assim 

com que o comportamento dinâmico do manipulador tenha influência direta no cálculo do 

conjugado para cada grau de liberdade, e, portanto, no cálculo do comando de corrente da lei 

de controle dada pela equação (4.42). 

 A prova acerca da alcançabilidade à superfície deslizante é descrita a seguir. Considere 

a função candidata de Lyapunov como sendo: 

 V�s� = D; s�s = D; �sD; + s;; + sþ; + s�;�																																				�4.45�	
  

A derivada de V(s) com o sistema de trajetórias baseado nas equações (4.5) e (4.6) é dado 
por: 

 
2
222122111221212

2
1111111111

.

)]sgn()[()()sgn()()( sksLqsTbsaassksqsaassV L

oo

−−−−−+−−−=

2
44424422142222433312123 )]sgn()[()(sgn()( sksLqsTbsaassqsaas L

oo

−−−−−+−−+ 														(4.46) 
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Como a função candidata de Lyapunov é definida negativa, tem-se que:	
2
333312123

2
222221212

2
111111111

.

||||||||||||||||||)( skqsaasskqsaasskqsaassV
ooo

−−−+−−−+−−−≤

2
444422224 |||||| skqsaas

o
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Deste	modo,	a	partir	das	equações	�4.46�	e	�4.47�,	é	demonstrado	que:	
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Para as condições da equação (4.4) o resultado é que a derivada da função de Lyapunov é 

sempre negativa. Isto garante, portanto que as trajetórias do sistema sempre alcançam a 

superfície deslizante a partir de qualquer estado inicial (GAO,1993).Quando o sistema estiver 

longe da superfície deslizante, a inequação (4.48) mostra que ¥L �
�é dominada pelos termos: 

−�jD
D; + j;
;;+jþ
þ;+j�
�;�, 
visto que
�; representa a diferença entre as correntes e, portanto, incrementos nos valores de j�fazendo com que o tempo de alcançabilidade seja reduzido. Por outro, lado¥L �
� é dominado 

por: 
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quando as trajetórias das correntes estão próximas à superfície deslizante, e valores pequenos 

de || ij

o

iji
aaq −− reduzem a vibração. Como ija e ij

o

a  são definidas pelos parâmetros do 

sistema e seus valores não diferem muito um do outro, a vibração é definida praticamente 

pelos valores de IØ. 
4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentou-se tanto a teoria quanto a aplicação do controle de modo 

deslizante em motores de indução aplicados a manipuladores. No modo de controle deslizante 

escolhe-se uma superfície deslizante de modo a que as variáveis a serem controladas oscilem 

em torno desta superfície.Com a superfície escolhida, que neste caso, corresponde ao erro da 

corrente de controle, obteve-se os conjugados necessários para o acionamento dos ligamentos  
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referenciados aos eixos dos motores. Deste modo, como o controle de conjugado é realizado a 

partir do acionamento da corrente de eixo em quadratura, cada posicionamento do 

manipulador fornece para o controlador o conjugado necessário para o acionamento do motor 

em uma determinada posição. 

No capítulo seguinte as equações desenvolvidas neste capítulo serão utilizadas para 

simular o comportamento do motor de indução operando sozinho e com o mesmo operando 

acoplado ao manipulador proposto. 
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CAPÍTULO 5  

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita a simulação do motor de indução bem como do braço 

manipulador utilizando dois graus de liberdade. Para tanto, a modelagem matemática 

desenvolvida nos capítulos 3 e 4 foi utilizada, de modo a que o controle de posição do 

manipulador seja implementado em um processador digital de sinais.  

A simulação computacional é uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento de 

sistemas. Porém, para se fazer uso desta ferramenta é necessário à utilização de modelos 

matemáticos de modo a aproximar a situação real à simulada para se prever o comportamento 

deste sistema de tal modo a que não sejam necessários grandes ajustes quando de sua 

implementação. Pode-se assim aplicar estratégias de controle e, através de comparações, 

verificar a eficácia de cada uma delas. A utilização da simulação torna mais rápido o 

desenvolvimento dos controladores para estes sistemas, uma vez que a montagem em bancada 

é, geralmente, um processo bastante demorado. Com a simulação, por sua vez, pode-se fazer 

vários testes que, em bancada, levariam um tempo consideravelmente maior. Ainda, os 

parâmetros dos controladores podem ser verificados em simulação e implementados em 

bancada, geralmente sendo necessário apenas pequenos ajustes. 

Com relação ao controle de posição de um motor, a modelagem 

dq0(BOSE,1986)(LIPO,1997) melhor se adequa a um controle dentro de um computador em 

comparação as outras modelagens existentes, como ABC  (aqui o termo computador é 

utilizado como máquina de processamento de dados e sinais), devido ao menor esforço 

computacional exigido se comparado com os outros métodos de 

modelagem(FERNANDES,2005). Tendo em vista em se fazer um sistema de pequeno porte, 

foram adquiridos dois motores de 0,25cv, fabricante Weg®, compatibilizando-se assim com o 

problema de solução do manipulador dois graus de liberdade. Os dados do motor foram 

obtidos a partir dos ensaios de rotor bloqueado e curto-circuito. Os parâmetros de coeficiente 

de atrito viscoso e momento de inércia foram obtidos diretamente da Weg® através de curvas 
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de cargas. A partir destes dados realizou-se a simulação de um controlador vetorial indireto de 

campo orientado indireto clássico aplicando-se o controlador Proporcional-Integral 

(PI)(BOSE,1986)(CARATI,2002), de modo a poder se observar a possibilidade do controle 

de posição do mesmo. A vantagem do controle vetorial indireto com relação ao controle 

vetorial direto é que o mesmo necessita somente da posição do eixo para estimar o fluxo do 

rotor, de modo a evitar a necessidade de vários sensores tipo Hall ou outros sensores de fluxo, 

utilizando-se apenas um potenciômetro, diminuindo assim, o custo da implementação do 

sistema. 

Verificou-se a importância de se considerar o acoplamento entre os graus de liberdade 

como distúrbios de carga. Deste modo cada grau de liberdade poderá ser controlado de forma 

independente, não havendo a necessidade de implementação de um controle multivariável de 

natureza não linear(MOLDOVEANU,2008). Como estudo comparativo, também se utiliza as 

equações dinâmicas do manipulador no cálculo do controle de modo deslizante para o mesmo. 

Não será feita a mesma análise com o controle vetorial pois esta modelagem não permite uma 

fácil implementação computacional deste caso, tornando o algoritmo incompatível para 

implementação no DSP. 

A partir deste ponto será projetado um novo controlador, com ênfase voltada para 

rejeição a distúrbios (WOLOVICH,2004).Será adotada a notação de Denavit-Hartenberg 

como ponto de partida para os cálculos da cinemática direta e inversa (SPONG,2006). Para 

estes cálculos será necessário conhecer a priori a dimensão física de cada parte do 

manipulador, utilizando o aplicativo SolidWorks® (TABOSA,2008). Este aplicativo fornece 

todos os dados necessários com relação à dinâmica do manipulador, como a verificação do 

conjugado necessário de cada motor para que pudesse sustentar a estrutura, de modo que este 

tipo de cálculo é omitido neste trabalho.  

Para avaliar o sistema utilizou-se a ferramenta matemática Simulink® de tal modo a se  

validar os parâmetros dos controladores das malhas de posição, velocidade e corrente, além 

das várias combinações possíveis para o servocontrolador a ser inserido no manipulador. 

Como a ferramenta computacional aplicada é facilmente configurável conseguiu-se a escolha 

de uma configuração ótima, sem que houvesse a necessidade de utilização de equipamentos 

reais. De modo a validar o processo e, por conseguinte, sua metodologia, a análise gráfica 

comparativa foi utilizada.  Assim, será mostrado o processo evolutivo para a escolha de um 

controlador adequado para este trabalho. 
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5.2 CONTROLE DE POSIÇÃO DE UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

UTILIZANDO CONTROLE VETORIAL 

Nesta seção serão realizadas simulações do sistema utilizando controle vetorial de 

campo orientado indireto. A partir das simulações será verificada a configuração que melhor 

se adeque ao acoplamento do MIT ao manipulador.  

5.2.1 CONTROLE DE POSIÇÃO DE UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

“GAIOLA-DE-ESQUILO” SEM MALHA DE CORRENTE 

O diagrama de blocos do servo posicionador utilizando controle vetorial indireto e um 

motor de indução trifásico modelados no Simulink®, equivalente ao da figura 3.1, é 

mostrado, em linhas gerais, na figura5.1. 

Figura 5.1 – Diagrama de blocos do servoposicionador modelado no Simulink® utilizando 

controle vetorial. 
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(Fonte: Própria). 

Neste sistema é apresentado o controle de malha de corrente. O motor utilizado foi 

uma máquina de indução trifásica conectada em Y, 4 polos, ¼ HP, 60Hz, 220V, 0,66A de 

corrente nominal na bobina, conjugado nominal de 1,01 Nm e conjugado máximo de 3,03 

Nm. Utilizando-se ensaios do motor a vazio e em rotor bloqueado encontrou-se os parâmetros 

a serem colocados no modelo ( sR sL rR rL mL )conforme descrito na equação (3.11). Estes 

parâmetros são mostrados nos diagramas de blocos que serão descritos a seguir, e que 

correspondem às modelagens das equações apresentadas no capítulo 3. Assim, utilizando-se 

as equações (3.17) e (3.18) encontra-se o diagrama de blocos do ângulo elétrico da máquina, 

que é a soma do ângulo mecânico (verificado a partir da medição do rotor) acrescentado do 

ângulo de escorregamento calculado por estas equações. O valor do fluxo constante, de 
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0,4Wb, baseou-se na medição de corrente a vazio do motor, que pode ser visto no Apêndice I, 

e este valor foi aplicado à equação (3.15). O resultado é mostrado na figura 5.2. Como o 

motor possui 4 polos, a frequência mecânica é multiplicada por 2. 

Figura 5.2 – Diagrama de blocos para o cálculo do ângulo elétrico do fluxo rotórico. 
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(Fonte: Própria). 

Utilizando-se a equação (3.16), para se obter a referencia de corrente no eixo em 

quadratura a partir dos valores de conjugado e fluxo rotórico no eixo direto, obtém-se o 

diagrama de blocos mostrado na figura 5.3. 

Figura 5.3 – Diagrama de blocos para o cálculo da corrente do eixo em quadratura . 
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(Fonte: Própria). 

A partir da equação (3.15) isolando-se o componente de corrente do eixo direto em 

função do fluxo de referência, consegue-se o diagrama de blocos mostrado na figura 5.4.  

Figura 5.4 –Diagrama de blocos para o cálculo da corrente do eixo direto. 
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(Fonte: Própria). 
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Tem-se ainda que a corrente do eixo direto tem função equivalente a corrente de 

campo em um motor de corrente contínua. 

Desta forma, a partir dos diagramas de blocos mostrados nas figuras 5.3 e 5.4, 

considerando-se as referências de corrente de eixo direto e em quadratura, e a figura 5.2 para 

representar o ângulo elétrico estimado do fluxo do rotor de modo a transformar os comandos 

calculados em um sistema de referência síncrono para um sistema de referência estacionário, 

consegue-se o comando de corrente em eixo estacionário, aplicando-se em seguida a 

transformada de Clark(BOSE,1986) de modo a utilizar o comando de corrente trifásico, 

mostrado na figura 5.5. 

Figura 5.5 – Diagrama de blocos para transformação de um sistema bifásico de referência 
síncrona para trifásico de referência estacionária.
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(Fonte: Própria). 

Para se verificar o funcionamento do controle vetorial aplicou-se um comando de 

corrente no eixo em quadratura de 0,3 A após 10 segundos de simulação, e após trinta 

segundos, adicionou-se outros 0,4 A, mantendo-se a corrente em eixo direto constante. A 

escolha destes valores de corrente se devem ao fato de estarem dentro dos limites aceitáveis 

pela máquina, cuja corrente nominal é de 0,66A. A ideia do controle vetorial é que as 

correntes sejam constantes com relação ao referencial síncrono, e que o impacto na mudança 

no comando da corrente em quadratura tenha pouco ou nenhum efeito na corrente de eixo 

direto. Como pode ser visto na figura 5.6, ambas as correntes são basicamente constantes e a 

mudança que ocorre na corrente em eixo direto tem apenas um pequeno efeito na corrente em 

quadratura, o que valida o controle vetorial. 

Objetivando-se o controle da malha de velocidade, utilizou-se o método do relé 

(ASTRÖM,1995) para o cálculo dos parâmetros do controlador PI, conforme mostrado na 

figura 5.1.Desta forma, a partir da aplicação do método do relé obteve-se o resultado 

mostrado na figura 5.7. Os parâmetros foram obtidos usando-se o método de Ziegler-Nichols 
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modificado e considerando-se a sugestão de Pessen conforme apresentada em ASTRÖM 

(ASTRÖM,1995). Sendo assim, encontra-se o ponto de cruzamento de fase em 0628.0=ar e 

o
a 0=φ  e,  os parâmetros do controlador como: 3616.3=pK e 0.0044=iT .  

Figura 5.6 –Correntes em eixo direto e em quadratura para uma mudança no comando de 
corrente em eixo em quadratura. 

 

 
(Fonte: Própria). 

 
Figura 5.7 –  Método do Relé Aplicado ao Conjugado

 
(Fonte: Própria). 
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Repetindo-se o mesmo método para o controlador de posição (figura 5.1), obteve-se o 

resultado apresentado na figura 5.8, encontrando-se o ponto de cruzamento de fase na curva 

de Nyquist para o controlador mais externo na malha de controle se encontra em 2389.0=ar e 

o
a 0=φ .  

Figura 5.8 –Método do Relé aplicado ao Controle de Posição

 
(Fonte: Própria). 

 

Para este caso, o cálculo dos parâmetros do PI utilizando-se o mesmo critério de Pessen 

fornece 3432.7=pK  e 0.1591=iT . Tendo-se desta forma, o ganho proporcional e o tempo 

integral para ambos os controladores de posição e velocidade e, considerando-se uma 

referência de posição para 4 radianos, e em seguida modificando-se essa referência para 6 

radianos obtém-se os resultados apresentados da figura 5.9. 

Figura 5.9 –Conjugado Eletromagnético e Posição do Rotor a partir da simulação

 
(Fonte: Própria). 
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Aplicando-se o controlador PI proposto ao sistema, o erro de posição do eixo do motor 

em regime permanente foi de 0,5%, conforme pose ser observado na figura 5.9.  

O controle de posição de um motor de indução é particularmente difícil visto que este 

possui tanto momento de inércia e coeficiente de atrito viscoso pequeno, fazendo com que 

qualquer força aplicada ao eixo produza um movimento de amplitude elevada, que pode ser 

analisado a partir das correntes do estator, que representam o esforço de controle do sistema. 

Uma grande variação no comando de conjugado, isto é, na saída do controlador da malha 

mais interna, causou uma grande variação no conjugado eletromagnético resultante, conforme 

pode ser visto na figura 5.9 Este fato ocorreu devido não haver carga aplicada ao eixo do 

motor na simulação. 

A partir das simulações apresentadas anteriormente, iniciou-se o procedimento 

experimental de modo a analisar os dados verificados nas simulações. Devido o fato do 

processador TMS320F2812® utilizar comandos de tensão ao invés de comandos de corrente,   

aplicou-se a teoria vista no capítulo 3, item 3.2.2 de modo a se ter os comandos de tensão. 

Assim, houve a necessidade de se modificar o diagrama de blocos visto na figura 5.1 pelo da 

figura 5.10, inserindo-se um bloco de conversão de corrente / tensão. 

 

Figura 5.10 – Diagrama de blocos do servoposicionador utilizando comando de tensão. 
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(Fonte: Própria). 

Na saída do bloco de comando decorrente / tensão da figura 5.10 foi colocado bloco de 

modulação SVPWM do próprio Simulink®, porém modificado para atender as necessidades 

deste trabalho, de modo que a simulação fosse mais real em comparação à implementação do 

sistema no DSP. Os comandos de tensão gerados a partir das correntes são implementados a 

partir das equações (3.19) e (3.20) e obedecendo ao esquema da figura 3.5. Nota-se que, neste 
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caso, não foi utilizada uma malha para realimentação de corrente. O controle vetorial de 

campo orientado refere-se à modelagem matemática do MIT de modo a se assemelhar a 

máquina de corrente contínua. Deste modo, os resultados obtidos a partir da modelagem da 

figura 5.10podem ser vistos na figura 5.11. Em termos de desempenho este controlador 

apresentou resultados bastante similares aos do inversor padrão do Simulink®. Pode ser 

verificado da figura 5.11que o conjugado eletromagnético permanece constante enquanto o 

motor aplica o conjugado eletromagnético para atingir a posição desejada, o que valida o fato 

do controle vetorial estar funcionando, devido a este conjugado ser diretamente proporcional a 

corrente de eixo em quadratura, uma vez que a corrente em eixo direto é fixa. Ao atingir a 

posição e devido ao fato de não possuir carga no seu eixo, o controle do sistema que se baseia 

diretamente no controle do escorregamento torna-se variante, modificando seu sentido a todo 

instante de modo a manter a posição do eixo do motor na referência desejada. 

Figura 5.11 –Conjugado Eletromagnético e Posição do Rotor utilizando SVPWM. 

 

(Fonte: Própria). 

O diagrama de fluxo do algoritmo pode ser visto na figura 5.13. O resultado 

experimental para o controle de posição utilizando SVPWM é mostrado na figura 

5.14(JÚNIOR,2008). Os equipamentos utilizados podem ser vistos no apêndice II. Devido à 
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complexidade do algoritmo de controle implementado no DSP, a taxa de amostragem não 

pôde ser maior que 2,5 kHz. Esta frequência é o limite de implementação do algoritmo SMC 

completo, de modo que a mesma taxa de amostragem foi mantida para o controle vetorial de 

campo orientado direto para uma comparação justa. A constante de tempo mecânica do 

sistema mecânico é 12,04 ms, valor este encontrado a partir do momento de inércia e 

coeficiente de atrito viscoso encontrados no apêndice II, o que fornece uma frequência de 

83Hz. Assim, uma taxa de amostragem de 800Hz foi implementada de modo a se utilizar o 

critério mostrado por Aström (1996), em que recomenda uma taxa de amostragem de até dez 

vezes a frequência natural do sistema de tal forma que o mesmo consiga reagir em sua saída 

para um determinado valor de entrada no sistema, diminuindo assim os efeitos de “windup” 

para um PI simples. Devido ao fato da simulação ter sido feita a uma taxa de amostragem de 

50 kHz, uma nova simulação foi executada, como mostrado na figura 5.12. Observa-se a 

similaridade entre os gráficos das figuras 5.12 e 5.13, o que valida à modelagem matemática 

feita. A corrente mostrada no gráfico serve apenas para comparar os resultados, e não tem 

validade para mostrar algum algoritmo de controle proposto neste trabalho. 

 

Figura 5.12 – Posição do Rotor e Correntes do Estator a partir da simulação a uma taxa de 
800 Hz. 

 

(Fonte: Própria). 
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Figura 5.13– Fluxograma do programa implementado no DSP utilizando Controle Vetorial. 

 

(Fonte: Própria). 

Figura 5.14 – Dados Experimentais: Posição do Rotor 

 
(Fonte: Própria). 

 
 Com o objetivo de se otimizar o processo, decidiu-se realocar outro ponto que não 

fosse (-1,0) na curva de Nyquist, de modo a melhorar os critérios de desempenho da planta, 

como sobressinal e erro mínimo em regime permanente. Desta forma, foi aplicado o método 

do relé em várias frequências de modo a se conseguir não um, mas vários pontos da curva de 

Nyquist da planta, cuja curva de Nyquist pode ser vista na figura 5.15. A partir desta curva 
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será encontrado o ponto de trabalho do sistema, e posteriormente será calculada a função de 

sensibilidade respectiva. Esta função será à base do cálculo de um controlador de modo que o 

sistema se tornasse robusto às variações de modelagem da planta. 

Figura 5.15 – Curva de Nyquist traçada a partir de simulações. 

 

(Fonte: Própria). 

 

A partir da figura 5.15, observa-se que o ponto de cruzamento entre a reta 

perpendicular a curva de Nyquist do processo e a própria curva se localiza em 

0,654 0,5236i− − , e a partir deste ponto encontra-se =ar 0,837 e =aφ 38º. Esta reta fornece a 

menor distância entre o ponto (-1,0) e a curva do sistema sendo portanto o ponto mais instável 

da planta (ÄSTROM,1995). Segundo os critério de alocação, move-se este ponto para 

0,1 0,5236i− − , sendo =br 0,533 e =bφ 79,18º.Desta forma, os parâmetros encontrados para o 

controlador PI foram: =pK 0,4787, =iK 0,03923. Utilizando-se o mesmo critério anterior, um 

degrau de referência de posição para verificação do desempenho, a referência de posição 

primeiro foi colocada em 0,8 volts, equivalente a 1,6 radianos no potenciômetro. O resultado 

pode ser visto na figura 5.16. 

 Comparando-se o desempenho entre o controlador utilizado anteriormente e o 

controlador com os parâmetros calculados novamente nota-se que no último o atraso de 

transporte não é maior que 1 segundo, comparado aos 5 segundos do primeiro controlador 

(JÚNIOR,2008). A oscilação em regime permanente no primeiro caso gira em torno de 2,5%, 

maior que os 2% em torno da referência, vistos na figura 5.16.  
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Figura 5.16 – Dados Experimentais da posição do rotor (1 V/div., 1 s/div.). 

 

(Fonte: Própria). 

5.2.2 CONTROLE DE POSIÇÃODEUMMOTORDE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

“GAIOLA-DE-ESQUILO” COM MALHADE CORRENTE 

Com a finalidade de se melhorar o controle de posição, decidiu-se pela implementação 

do controle da malha de corrente. A diferença deste novo sistema com relação ao da figura 

5.10 é que, para o cálculo dos gatilhos das chaves, utilizam-se valores das correntes 

adquiridos a partir de sensores, como pode ser visto na figura 5.17. O controle da malha de 

corrente obedece aos mesmos critérios mostrados na figura 3.3. 

Figura 5.17 – Diagrama de blocos do servoposicionador utilizando comando de tensão e 
malha de corrente.
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(Fonte: Própria). 

 



60 

 

Utilizando-se o mesmo controlador do sistema sem malha de corrente, mostrado na figura 

5.10,de modo que os efeitos da inserção da malha de corrente fossem avaliados, obteve-se os 

resultados da figura 5.18. Estes resultados foram comparados com os do sistema que não 

apresenta malha de corrente, mas que utiliza o SVPWM, cujo os resultados podem ser vistos 

na figura 5.11 (DINIZ,2008). Observa-se que existe um erro de 0,5% para a referência de 

posição em regime permanente para o controlador sem malha de corrente(figura 5.11), 

enquanto o controlador com controle da malha de corrente(figura 5.18) forneceu um erro de 

0,2% para a mesma referência de posição. O regime permanente foi atingido, para um erro de 

2%, após 1,6 segundos utilizando o primeiro controlador, ao passo que se verificou, para o 

segundo, um tempo de 0,7 segundos. A manutenção da posição mostrou-se mais estável para 

o segundo controlador 

Figura 5.18 –Conjugado Eletromagnético e Posição do Rotor a partir da simulação para o 
controle com malha de corrente.

 

(Fonte: Própria). 

5.3 CONTROLE DE POSIÇÃO DE UMMOTORDE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

UTILIZANDOCONTROLE DE MODOS DESLIZANTES 

Motores de indução possuem dinâmica inerentemente não linear. A principal 

dificuldade no controle destes motores é a não linearidade multiplicativa do conjugado 

eletromagnético. No entanto, desenvolvendo-se um algoritmo para o problema de controle de 

corrente, a regulação de velocidade e posição podem ser conseguidas através do controle de 

uma malha externa, que no caso apresentado são as malhas onde se encontram os 
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controladores de velocidade e posição, mostrados na figura 5.17. Para este fim, o SMC é 

primeiramente aplicado para a malha interna de controle de corrente. Do ponto de vista do 

SMC, como já foi visto no capítulo 4, as trajetórias do sistema devem ser capazes de 

aproximar e deslocar em torno de uma superfície deslizante, a partir de qualquer condição 

inicial. Portanto o comportamento do sistema é governado pelas dinâmicas da superfície nos 

quais as trajetórias do sistema estão confinadas. 

O diagrama de blocos do servo posicionador utilizando o SMC e um motor de indução 

trifásico modelados no Simulink®, é mostrado na figura5.19. 

 

Figura 5.19 –– Diagrama de blocos do servoposicionador modelado no Simulink® utilizando 
SMC 

*θ

mθ

md

dt

θ

*ω

mω
*Te

mω

*
qe

I

*
de

I

eθ

*
dqsV

dqs
I

(Fonte: Própria). 

 

Para efeitos comparativos foram utilizados os mesmos parâmetros do motor da seção 

5.1, em que se fez uso do algoritmo de controle vetorial para o controle da malha de corrente 

(HONÓRIO,2010). Além disso, a malha externa de controle foi configurada com os mesmos 

parâmetros do controlador PI utilizado no controle vetorial, calculados no item 5.2.1. Pode ser 

observado que o diagrama do SMC é similar ao do controle vetorial mostrado na figura 5.17. 

A diferença reside no modo em que a corrente é controlada, que neste caso utiliza o SMC 

mostrado no bloco onde, na figura 5.17, se localizava o bloco de controle vetorial de campo 

orientado. A lei de controle utilizada para a malha de corrente é apresentada na equação 

(4.27).  

A partir das figuras 5.17 e 5.19uma nova simulação foi realizada de modo a se 

comparar o controle vetorial e o controle de modos deslizantes, sendo que a carga aplicada ao 

eixo do motor varia de acordo com o cosseno do ângulo do eixo do motor, de modo a simular 
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a carga do manipulador. O diagrama de fluxo do sistema utilizando SMC pode ser visto na 

figura 5.20. Vê-se que a única diferença se encontra no cálculo do comando de corrente. O 

controle de posição do sistema utilizando controle vetorial é mostrado na figura 5.21, 

enquanto a figura 5.22 mostra o mesmo sistema utilizando SMC. Observa-se que comparando 

os dois controladores, a partir das figuras 5.21 e 5.22 que o erro de posição em regime 

permanente diminuiu de 1,6% para 0,3%. O tempo para regime permanente de posição 

permanece, utilizando o critério de 2%, foi de 0,8 segundos, em um valor similar para ambos 

os algoritmos. 

Figura 5.20–– Fluxograma do programa implementado no DSP utilizando SMC.

 

(Fonte: Própria). 
 

 

Tem-se ainda que, como pode ser visto na figura 5.23, a aplicação do SMC ao sistema 

proporcionou ao sistema melhor robustez e uma variação menor em torno da referência. Os 

valores de pico do conjugado eletromagnético também diminuíram, como pode ser visto nas 

figuras 5.24 e 5.25, o que demonstra que o SMC utiliza menor esforço de controle para 

controlar a posição do eixo do motor do que o controle vetorial. 
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Figura 5.21–– Controle de posição do eixo do motor utilizando Controle Vetorial Campo 
Orientado Indireto. 

 
(Fonte: Própria). 

 

 

 

Figura 5.22 -  Controle de posição do eixo do motor utilizando SMC. 

 
(Fonte: Própria). 
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Figura 5.23 – Comparação do desempenho do sistema utilizando, respectivamente, SMC e o 
controle vetorial para o controle de posição do eixo do motor na simulação. 

 

 
(Fonte: Própria). 

 
 
 

Figura 5.24 -  Conjugado eletromagnético utilizando controle vetorial.

 

(Fonte: Própria). 
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Figura 5.25 -  Conjugado eletromagnético utilizando SMC. 

 
(Fonte: Própria). 

 
 

5.4 CÁLCULO DOS PARÂMETROS DOS CONTROLADORES PI UTILIZADOS 

NAS MALHAS DE VELOCIDADE E POSIÇÃO 

A partir dos dados do aplicativo Solidworks®, que foi utilizado para desenvolver a 

estrutura do manipulador, conseguiu-se os dados para as equações (5.1) e (5.2), que podem 

ser vistos no Apêndice I. Desta forma: 

9,31θDo + 0,5466θ;o − 1,2372sen	�θ; − θD�θL ;; + 60,96�í
θD =	τD       (5.1) 

0,5466θDo + 1,2246θ;o + 1,2372sen	�θ; − θD�θLD; + 10,12�í
θ; = 	τ;       (5.2) 

Os termos dominantes do sistema das equações (5.1) e (5.2),isto é, os que possuem 

maior valor em módulo, dizem respeito à energia potencial, uma vez que os valores das 

derivadas de θD e θ; serão pequenos, pois além da velocidade do motor não exceder os 4 rad/s 

vistos na simulação estas velocidades ainda sofrem um processo de redução por 100,8no caso 

do primeiro grau de liberdade e por 16,73 no caso do segundo, devido ao acoplamento por 

polias e redutores que foi efetuada. Após fazer a análise do acoplamento mecânico e concluir 

que este pode ser modelado como um distúrbio no acionamento de cada grau de liberdade 

deve-se agora projetar um controlador que seja robusto a este distúrbio. 

O método mais utilizado para projetar os controladores mais externos da malha 

(posição e velocidade) no caso de servosistemas é considerar que o sistema mecânico está 
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desacoplado do sistema elétrico (FUSCO,2001)(GHANG-MING,1994)(LIN,1993). Deste 

modo, o diagrama de blocos do sistema mecânico pode ser visto na figura 5.26. 

Figura 5.26 – Diagrama da malha de velocidade e posição. 
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(Fonte: Própria). 

A partir da figura 5.26 tem-se J o momento de inércia do sistema, B o coeficiente de 

atrito viscoso e TL um distúrbio de carga. Os valores do momento de inércia e do coeficiente 

de atrito viscoso são obtidos verificando-se a folha de dados fornecida pelo fabricante do 

motor.  

De modo a se fazer uma análise do distúrbio de carga, deve-se referenciar os 

conjugados de carga dos segundo e terceiro graus de liberdade ao eixo do motor. Sabendo-se 

que a relação de redução do segundo grau de liberdade é 100,8, e do terceiro de 16,73, e 

admitindo ainda que o processo ocorre a velocidades muito baixas, tem-se que: 

τD� = �9,��D99,� cosθD = 0,635cosθD	Nm																															�5.3�	
τ;� = D9,D;D�,�þ cosθ; = 	0,633cosθ;	Nm																													�5.4�	

Sendo τD� e τ;� os conjugados de carga do manipulador referidos ao eixo do motor. 

As cargas variam conforme a posição do grau de liberdade, e variam a uma taxa máxima de 4 

rad/s, como dito anteriormente, mostrando que este distúrbio de carga trabalha nesta região de 

frequência, com valores máximos de aproximadamente 0,63 Nm para os dois graus de 

liberdade. Utilizando-se as equações (5.3) e (5.4), pode-se propor um controlador que 

desloque um ponto desejado da curva de Nyquist para acima da região de distúrbio, de modo 

a garantir robustez ao sistema. Deste modo traça-se o gráfico polar de modo a escolher-se o 

ponto na região de distúrbio, como mostrado nas figuras 5.27. 
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Figura 5.27 – Diagrama de Nyquist da malha de velocidade na região do distúrbio. 

(Fonte: Própria). 

A natureza do distúrbio pode ser modelada como um degrau quando o manipulador 

chega à posição desejada. Observando as equações (5.3) e (5.4), o conjugado máximo ocorre 

quando os ângulos dos graus de liberdade são iguais à zero.  

Deve-se verificar a rejeição ao distúrbio do sistema a partir da função de sensibilidade, 

que fornece a relação entre a saída do sistema e um distúrbio(WOLOVICH,2004), dada por: 

S�s� = DD����																																																															�5.5�	
Sendo L(s) a função de transferência em malha aberta do sistema que, no caso dos 

motores utilizados e para a malha de velocidade considerando-se os parâmetros da figura 

5.26, é dada por: 

L����s� = D9.99�þ�9.999D																																																						�5.6�	
Assim, a equação (5.5) se torna: 

S����s� = 9.99�þ�9.999D9.99�þ�D.999D																																																							�5.7�	
Sendo S����s� a função de sensibilidade da malha de velocidade. Definindo-seW��jω� 

a resposta em freqüência do distúrbio, a condição de rejeição ao distúrbio é definida por 

(WOLOVICH,2004) como: 

|W��jω�| < |	S�jω�|=D		∀	ω ≥ 0	                                        (5.8) 
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Esta condição é satisfeita por ambos os graus de liberdade, uma vez que se o distúrbio 

for modelado por um degrau ponderado pelo conjugado máximo, têm-se, para uma frequência 

de 4 rad/s: 

|W��jω�| c�!�µ/� = 0,1588 < 44,6268 = |	S����jω�|=D c�!�µ/�               (5.9) 

|W��jω�| c�!�µ/� = 0,1583 < 44,6268 = |	S����jω�|=D c�!�µ/�              (510) 

Sendo W��jω� a resposta em frequência do degrau de carga baseado na equação (5.3) 

Graficamente o sistema pode ser analisado pela figura 5.28.Para o cálculo dos parâmetros do 

controlador PI, o ponto visto na figura 5.28foi deslocado de modo a que o sistema se tornasse 

criticamente amortecido, cujo projeto do controlador com o ponto (2,47,-130), que é a região 

de atuação do distúrbio, desloca-se para o ponto (0, -128,5).  Utilizando-se o mesmo método 

de análise ao distúrbio, é traçada a curva polar da malha externa com o controlador de 

velocidade configurado com os parâmetros calculados mostrado na figura 5.29. 

 

Figura 5.28 – Diagrama de Nyquist da malha de velocidade na região do distúrbio, com o 
distúrbio modelado. 

 

(Fonte: Própria). 
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Figura 5.29 – Diagrama de Nyquist da malha de posição. 

 

(Fonte: Própria). 

A figura 5.30 mostra o gráfico polar para a região da frequência do distúrbio em questão. 

 

Figura 5.30 – Diagrama de Nyquist da malha de posição na região do distúrbio. 

 

(Fonte: Própria). 
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A função de transferência em malha aberta para a malha de posição, conseguido pela 

multiplicação dos blocos de PI de velocidade com a parte mecânica do sistema, mais o 

integrador, visto na figura 5.26, é dada por: 

L$%��s� = 9.D�<�9,þ�Dþ9.99�þ�<9.999D�																																																						�5.11�	
Portanto, utilizando a equação (5.11), a função de sensibilidade para a malha de posição é: 

S$%��s� = 9.99�þ�<9,999D�9.D9�þ�<�9,þ�Dþ																																																							�5.12�	
Utilizando o mesmo critério da equação (5.5), tem-se que: 

|W��jω�| c�!�µ/� = 0,1588 < 29.147 = |	S$%��jω�|=D c�!�µ/�              (5.13) 

|W��jω�| c�!�µ/� = 0,1583 < 29.147 = |	S$%��jω�|=D c�!�µ/�              (5.14) 

Utilizou-se os mesmos critérios da malha de velocidade na malha de posição, de modo 

agora a obedecer às restrições impostas pelas equações (5.13) e (5.14). Utilizando o mesmo 

critério de se projetar um sistema criticamente amortecido, agora para a malha de posição para 

o ponto (-131, -1880), alocando-o para o ponto (-135,2, -198). Esta configuração será 

utilizada tanto para o controle de corrente via controle vetorial quanto para o controle de 

modo deslizante. 

5.5 SIMULAÇÃO DO CONTROLE VETORIAL APLICADO A MOTORES DE 

INDUÇÃO EM UM MANIPULADOR DE DOIS GRAUS DE LIBERDADE 

Mantendo os parâmetros calculados na seção 5.4 para as malhas externas, utilizou-se o 

controle vetorial de campo orientado indireto para o acionamento de corrente. Devido as 

constantes de tempo, a dinâmica da malha de corrente é muito mais rápida que das malhas de 

posição e velocidade. Deste modo, pode-se considerar os sistemas como desacoplados 

(WERNER,2001). Os parâmetros do controle vetorial foram calculados baseados nas 

equações do capítulo 3 e nos ensaios a vazio e em rotor bloqueado do motor, que podem ser 

vistos no Apêndice I. Os parâmetros modelados para o controlador obedecem às equações 

(5.3) e (5.4), que modelam o sistema com rejeição a distúrbios. Considerou-se o valor 

máximo de distúrbio, isto é, para ambas as equações os valores dos ângulos são zero. Como o 
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controle vetorial não contempla a modelagem do distúrbio de carga em seu cálculo, foram 

utilizadas as equações desenvolvidas no capítulo 3. 

Das figuras 5.31 e 5.32 pode ser observado que o controle de posição se torna mais 

difícil de ser alcançado em determinadas posições, principalmente porque o segundo grau de 

liberdade tem uma maior carga acoplada ao seu ligamento se comparada com o terceiro grau 

de liberdade, considerando também que os graus de liberdade utilizam motores de mesma 

potência. Pode ser observado também que o acoplamento mecânico é sentido no momento em 

que os ligamentos se movimentam. Quando há mudança no segundo grau de liberdade um 

pequeno distúrbio é sentido no terceiro grau e vice-versa. Esta influência é modelada pelas 

equações (5.3) e (5.4) e pode ser vista no detalhe das figuras 5.31 e 5.32. Para o segundo grau 

obteve-se um erro de posição de 1,5%, e para o terceiro grau de liberdade o erro de posição 

em regime permanente foi de 1,1%. O primeiro grau de liberdade foi considerado como sendo 

o da base, e não foi contemplado neste trabalho. Porém, devido aos aspectos construtivos do 

manipulador e a forma com que foi concebido, serão colocados como sendo acionados os 

segundo e terceiro graus de liberdade, do modo que está representado na figura 4.3. Os 

valores com módulo positivos de conjugado ocorrem devido ao fato de o manipulador realizar 

esforço para a manutenção da posição do manipulador em determinada posição. 

Figura 5.31 – Resultados de simulação para o controle de posição e conjugado mecânico para 

o segundo grau.

(Fonte: Própria). 
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Figura 5.32 – Resultados de simulação para o controle de posição e conjugado mecânico para 

o terceiro grau de liberdade. 

(Fonte: Própria). 

5.6 APLICAÇÃO DO CONTROLADOR DE MODOS DESLIZANTES A UM  

MANIPULADOR DE DOIS GRAUS DE LIBERDADE 

Foram feitas análises para o sistema utilizando os mesmos critérios de controle para a 

malha externa, isto é, os parâmetros dos controladores PI foram os mesmos calculados na 

seção 5.4. A diferença reside no fato de o SMC contemplar o cálculo do acoplamento 

mecânico dentro de sua malha de corrente e, portanto, dentro de sua lei de controle, conforme 

pode ser visto nas equação (4.42). Deste modo o cálculo do esforço de controle, baseado nos 

comandos de correntes se torna específico para cada posição do manipulador, o que faz com 

que este tenha o ajuste mais fino se comparado com o controle vetorial de campo orientado 

indireto. 

Para o cálculo dos parâmetros do SMC o principal objetivo do controlador proposto foi o 

de se alcançar o regime permanente ao invés de reduzir a vibração. Segundo os critérios vistos 

na seção 4.3, para que a lei de controle atenda os requisitos de existência e alcançabilidade, 

basta que j� > 0 e ijji aâq η+−> || , com 0>iη .Como o primeiro parâmetro leva o sistema 

a atingir o regime permanente mais rápido, como explicado no ítem 4.2.4, este foi colocado 

em uma ordem de grandeza maior do que o segundo, de modo a pouco reduzir a vibração. 

Assim, os valores do segundo parâmetro permaneceram iguais para os dois motores e seus 

respectivos erros de correntes, de modo que as taxas de aproximação da superfície deslizante 

permanecessem as mesmas para os dois casos. Como o erro é menor na corrente de eixo 
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direto, optou-se por parâmetros j� maiores para esta superfície em comparação aos mesmos 

ganhos para as correntes em quadratura. Os mesmos valores de ganho foram mantidos para os 

dois motores para o cálculo da corrente em eixo direto devido ao fato de serem iguais, e 

possuírem a mesma corrente de magnetização. Com relação a corrente em quadratura, 

utilizando o mesmo critério, o parâmetro de ganho do primeiro motor foi menor que o 

segundo, devido ao maior esforço no que tange o conjugado e, por conseguinte, possuir uma 

corrente maior que a do segundo motor. Atendendo aos critérios do ítem 4.3 para o 

controlador desenvolvido, os valores utilizados para o algoritmo SMC foram:jD = 8500,j; =1500,jþ = 8500,j� = 5500,ID = 300,I; = 300,Iþ = 300, eI� = 300.  

A simulação vista nas figuras 5.33 e 5.34 tem por base o diagrama de blocos mostrado na 

figura 5.9. Do mesmo modo que no controle vetorial, o controle de posição do segundo grau 

de liberdade é mais difícil que o terceiro grau, que pode ser observado a partir das figuras 5.33 

e 5.34. O acoplamento mecânico também acontece no modo de controle deslizante. Porém, a 

partir dos gráficos de conjugado, observa-se que a variação deste é menor no modo de 

controle deslizante que no controle vetorial. Isto ocorre devido ao fato de o acoplamento 

mecânico estar incluso na lei de controle, mostrada na equação (4.42)que considera o 

acoplamento mecânico como um de seus termos(�D e �;, obtidos das equações (4.43) e (4.44), 

respectivamente. Isto resulta em um menor esforço de controle por parte da máquina, uma vez 

que o conjugado eletromagnético é uma variável diretamente proporcional a corrente de eixo 

em quadratura. Um erro de 0,7% no comando de posição é obtido para o segundo grau de 

liberdade, e de 0,15% para o terceiro grau de liberdade. As respostas para os erros de corrente 

são mostradas nas figuras 5.35a5.38 considerando os parâmetros do SMC já mencionados. 

Pode-se dizer que o SMC possui desempenho satisfatório, pois os erros de corrente, que 

constituem a superfície deslizante oscilaram em torno de 
 = 0. 

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou os resultados de simulação dos motores de indução 

trabalhando sozinhos e aplicados ao manipulador. Nos dois casos aplicou-se os algoritmos 

apresentados nos capítulos 3 e 4, tanto o controle vetorial quanto o modo deslizante. O 

desenvolvimento dos algoritmos para o manipulador apresentaram diferenças no que se refere 

ao acoplamento mecânico, já que no modo de controle deslizante este termo é explicito e 

calculado a cada varredura do algoritmo. Devido a este fato, o modo de controle deslizante 

apresentou melhor desempenho que o algoritmo de controle vetorial. No capítulo seguinte 
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serão mostrados os resultados experimentais dos dois casos, isto é, motores trabalhando 

sozinhos e acoplados ao manipulador.  

 

Figura 5.33 – Resultados de simulação para o controle de posição e conjugado mecânico para 
o 2º. Grau de liberdade.

(Fonte: Própria). 

 
 
 

Figura 5.34 – Resultados de simulação para o controle de posição e conjugado mecânico para 
o 3º. Grau de liberdade.

 
(Fonte: Própria). 
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Figura 5.35 – Resultados de simulação para o erro da corrente de eixo em quadratura do 2º. 
Grau de liberdade. 

 

 
(Fonte: Própria). 

Figura 5.36 – Resultados de simulação para o erro da corrente em eixo direto do 2º. Grau de 
liberdade. 

 
(Fonte: Própria). 

Figura 5.37 – Resultados de simulação para o erro da corrente de eixo em quadratura do 3º. 
Grau de liberdade. 

 
(Fonte: Própria). 
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Figura 5.38 – Resultados de simulação para o erro da corrente em eixo direto do 3º. Grau de 

liberdade. 
 

 
(Fonte: Própria). 
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CAPÍTULO 6  

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

6.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será mostrado o comportamento de um motor de indução acoplado a um 

manipulador de dois graus de liberdade, descrito no capítulo 2, e a comparação com os 

resultados de simulação, apresentados no capítulo 5. Será verificada a pertinência de se poder 

adotar o acoplamento entre os graus de liberdade como distúrbios de carga. Deste modo será 

feita a análise cada grau de liberdade poderá ser controlado de forma independente, não 

havendo a necessidade de implementação de um controle multivariável de natureza não linear 

(MOLDOVEANU,2008). Para efeito comparativo utilizar-se-á o controle de modo deslizante 

no mesmo manipulador. O acionamento dos motores de indução foi feito através de circuitos 

que podem ser vistos no Apêndice I. O controle destes motores foi feito com o processador 

digital de sinais(DSP – Digital Signal Processor) TMS320F2812 da Texas Instruments®, 

sendo os algoritmos de controle vetorial e modo de controle deslizante implementados em sua 

unidade de memória. 

Cabe ressaltar que, devido ao modelo matemático complexo e a estrutura com grande 

esforço computacional dos algoritmos de controle vetorial e modo de controle deslizante o 

processamento não pôde ser feito em um microcontrolador. A constante de tempo do sistema, 

que na simulação foi de 40 us, tornaria inviável o processamento para um controlador, por 

exemplo, para um PIC da série 18 da Microchip. Estes microcontroladores executam 

instruções a 10 MIPS (milhões de instruções por segundo) na linguagem “assembly”. Portanto 

foi escolhido um processador digital de sinais (DSP) da Texas Instruments ®, TMS320F2812, 

que executa instruções a 150 MIPS. Mesmo com a capacidade de processamento elevada à 

aplicação dos algoritmos de controle vetorial e modo de controle deslizante aplicados no 

controle da malha de corrente do motor de indução com este DSP ficou no limiar da sua 

capacidade, fato este notado nos procedimentos experimentais. Este processador possui ainda 

uma função intrínseca de modulação em espaço vetorial, sem que fosse necessária a 

implementação deste no aplicativo embarcado, resultando em menor consumo de memória e 

tempo de processamento. Outra característica importante é que o processador escolhido 

possui 12 canais de modulação por largura de pulso (PWM) podendo, portanto acionar até 
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dois motores trifásicos simultaneamente e satisfazendo os requisitos do projeto para o 

manipulador com dois graus de liberdade. 

6.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO COMPARATIVO ENTRE CONTROLE 

VETORIAL DE CAMPO ORIENTADO INDIRETO E MODO DE CONTROLE 

DESLIZANTE PARA UM MOTOR 

De modo a se validar os resultados de simulação obtidos na seção 5.3, procedeu-se com a 

montagem em bancada e a programação do sistema no DSP. O resultado experimental para o 

controle de posição do eixo do motor de indução utilizando controle vetorial é mostrado na 

figura 6.1. O tempo morto é muito pequeno de modo que pode ser desprezado. O erro de 

regime permanente ficou em torno de 2%, resultado semelhante ao obtido em simulação. A 

diferença pode ser atribuída ao ruído de medição devido às altas frequências utilizadas no 

conversor que interferem na aquisição de dados. O tempo de regime permanente para o 

critério de 2% foi de 1,5 segundos.  

Utilizando o mesmo sistema, os resultados experimentais utilizando SMC são mostrados na 

figura 6.2. O tempo morto, como no controle vetorial, é pequeno, de modo que foi também 

desconsiderado. O erro de regime permanente ficou em torno de 0,7%, resultado também 

similar ao obtido em simulação. O tempo em regime permanente, para o critério de 2%, foi de 

1,6 segundos. A principal diferença entre os dois algoritmos foi o conjugado, que foi de 0,6 

Nm no controle vetorial e de 0,2 Nm conseguido no SMC, mostrando que o primeiro requisita 

um maior esforço de controle para posicionar o motor.  

Figura 6.1 -  Posição do eixo do motor de indução utilizando controle vetorial 

 

(Fonte: Própria). 
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Figura 6.2 -  Posição do eixo do motor de indução utilizando SMC 

 
(Fonte: Própria). 

6.3 APLICAÇÃO DO CONTROLE VETORIAL NO ACIONAMENTO DOS 

MOTORES ACOPLADOS AO MANIPULADOR 

Utilizando os parâmetros calculados nasseções5.4 e 5.5, implementou-se no 

TMS320F2812 os controladores propostos utilizando a mesma configuração mostrada no 

capítulo 5 (DINIZ,2010). Os resultados experimentais do controle de posição do eixo podem 

ser vistos nas figuras 6.3 e6.6 para o segundo e terceiro graus, respectivamente. Os erros de 

posição conseguidos foram 2,1% e 1,1% para os segundo e terceiro graus de liberdade. O 

primeiro grau de liberdade, como falado anteriormente, não foi acionado. Mas devido aos 

aspectos construtivos do mesmo foi mantida a ordem de  nomeação dos graus de liberdade. 

Os erros das correntes em eixo em quadratura podem ser vistas nas figuras 6.4 e6.7, enquanto 

os erros das correntes em eixo direto podem ser vistas nas figuras 6.5 e6.8. Para o caso do 

primeiro grau de liberdade a potência necessária para movimentar a estrutura é maior, como 

pode ser observado pela figura 4.3, e que é constatado pelo fato de que o erro da corrente do 

eixo em quadratura do motor desta junção, na figura 6.4, ser bem maior que os outros 

motores. Pode ser observado que o erro  das correntes de eixo em quadratura ocasionam 

poucas mudanças nos erros de corrente em eixo direto em todos os motores, validando assim 

o controle vetorial. A maior mudança do erro de corrente em eixo quadratura ocorre para 

osegundo grau de liberdade que, por consequência da maior potência requerida possui valores 

de correntes maiores que os motores das outras junções, como pode ser visto no comparativo 

entre as figuras 6.4 e 6.7. Mesmo assim a mudança do erro de corrente em eixo direto é 

pequena, se mantendo em um valor aproximadamente constante, mostrados nas figuras 6.5 e 

6.8.Assim, a mudança da corrente em eixo em quadratura não resultou uma mudança na sua 
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contraparte direta. Todos os erros de corrente permaneceram em torno do zero, o que valida o 

algoritmo de controle de modos deslizantes, de modo que os variáveis de estado tendem a 

oscilar em torno da superfície deslizante. 

Figura 6.3 – Posição angular em radianos para o 2° grau de liberdade. 

 
(Fonte: Própria). 

 
 
 
 
 

Figura 6.4 – Erro de corrente em eixo em quadratura do motor acoplado no 2° grau de 
liberdade. 

 

 
(Fonte: Própria). 

 
 
 
 



81 

 

 
 
 
 

Figura 6.5 – Erro de corrente em eixo direto do motor acoplado no 2° grau de liberdade. 
 

 
(Fonte: Própria). 

 
Figura 6.6 – Posição angular em radianos para o 3° grau de liberdade. 

 

 
(Fonte: Própria). 
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Figura 6.7 – Erro de corrente em eixo em quadratura do motor acoplado no 3° grau de 
liberdade. 

 

 
(Fonte: Própria). 

Figura 6.8 – Erro de corrente em eixo direto do motor acoplado no 3° grau de liberdade. 
 

(Fonte: Própria). 

6.4 APLICAÇÃODO CONTROLE DE MODOS DESLIZANTES NO 

ACIONAMENTO DOS MOTORES ACOPLADOS AO MANIPULADOR 

Os resultados experimentais para o manipulador mostrado na figura 4.3 são apresentados, 

validando os resultados de simulação, sendo estes mostrados na  seção 5.6  Do mesmo modo 

que no controle vetorial, o algoritmo SMC foi implementado em um TMS320F2812. Os erros 

em regime permanente obtidos para o controle de posição cujos resultados são mostrados nas 
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figuras 6.9 e 6.12 para o primeiro e segundo graus de liberdade, respectivamente, são de 1,3% 

e 0,6%, resultados melhores dos que os obtidos com o mesmo manipulador utilizando 

controle vetorial mostrados na seção 6.3. 

Os erros de corrente de eixo em quadratura que representam a variação do conjugado 

elétrico do motor de indução são mostrados nas figuras 6.10 e 6.13. É importante notar que 

para o primeiro grau de liberdade, o motor de indução deve acionar um redutor e também uma 

carga maior que envolve ambos os graus de liberdade, consequentemente necessitando de 

mais potência para ser acionado. Isso pode ser visto claramente na figura 6.13, onde o erro de 

corrente em quadratura é maior do para o segundo ligamento. Como o terceiro ligamento 

praticamente não possui carga, o erro de corrente em quadratura para este grau de liberdade é 

menor, como visto na figura 6.13. As correntes em eixo direto visto nas figuras 6.12 e 6.15 

permanecem praticamente as mesmas para ambos os casos, uma vez que foi considerado o 

fluxo rotórico constante. Finalmente, é importante notar que todas as correntes variam em 

torno da superfície deslizante s=0com a vibração controlada pelos termos �IØ − |aØ& − â��|�da 

equação (4.42), como mostrado nas figuras 6.10, 611, 6.13 e 6.14. Se comparado com o 

mesmo esquema utilizando controle vetorial, se torna evidente que o algoritmo proposto com 

SMC possui desempenho superior. 

 

Figura 6.9 – Resultados experimentais para a posição angular do 2º grau de liberdade. 
 

(Fonte: Própria). 
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Figura 6.10 – Resultados experimentais para o erro de corrente de eixo em quadratura para o 
2º grau de liberdade. 

 

 
(Fonte: Própria). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.11 – Resultados experimentais para o erro de corrente em eixo direto para o 2º grau 
de liberdade. 

 

 

(Fonte: Própria). 

 
 
 
 
 
 



85 

 

Figura 6.12 – Resultados experimentais para a posição angular do 3º grau de liberdade. 
 

 
(Fonte: Própria). 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.13 – Resultados experimentais para o erro de corrente de eixo em quadratura para o 
3º grau de liberdade. 

 

(Fonte: Própria). 
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Figura 6.14 – Resultados experimentais para o erro de corrente em eixo direto para o 3º grau 
de liberdade. 

(Fonte: Própria). 

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo apresentou-se os resultados experimentais para um motor trabalhando a 

vazio, isto é, desacoplado do sistema proposto, e posteriormente aplicado ao manipulador. 

Estes resultados foram comparados aos da simulação vistos no capítulo 5, validando assim os 

modelos desenvolvidos.  Todos os algoritmos foram implementados no processador digital de 

sinais TMS320F2812 da Texas Instruments®. O algoritmo de modo de controle deslizante 

apresentou melhor desempenho nos resultados experimentais, confirmando assim o que foi 

visto nos resultados de simulação do capítulo 5. Os erros de corrente em eixo direto e 

quadratura, escolhidos como superfície deslizante, variaram em torno de s=0, comportamento 

esperado pelo desenvolvimento da lei de controle. 
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CAPÍTULO 7  

CONTRIBUIÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma lei de controle de 

corrente que contemplasse o controle de conjugado e consequente acionamento dos motores 

de indução trifásicos destinados ao posicionamento do manipulador articulado com dois graus 

de liberdade. 

 O aspecto a ser considerado na utilização deste tipo de motor é, além do seu baixo custo 

de aquisição comparado ao motor síncrono de ímãs permanentes, e o baixo custo de 

manutenção se comparado aos motores de corrente contínua. Foram mostrados alguns 

controladores de posição para este tipo de motor mais comuns apresentados na literatura. O 

modo de controle deslizante se mostrou o mais adequado para a aplicação, uma vez que, 

dentre os controladores analisados, foi o que mostrou menor erro com relação à referência de 

posição em regime permanente, menor tempo de subida (utilizando o critério 0-100%) e o 

maior conjugado nominal, conforme apresentado. Isto se deveu ao fato de, em sua 

modelagem, poder conceber na sua lei de controle termos que fazem referência direta ao 

conjugado necessário para uma determinada posição do manipulador. Deste modo o motor 

conseguiu fornecer o conjugado estritamente necessário para executar a tarefa, diminuindo 

assim seu esforço de controle. Este desenvolvimento não pode ser implementado no controle 

vetorial de forma como descrita anteriormente, e sendo assim foi modelado como um 

distúrbio. Porém, a concepção desta lei de controle no modo deslizante é específica para cada 

configuração de manipuladores, de modo que não pode ser implementada em outro que não 

seja o mesmo utilizado neste trabalho, descrito no capítulo 4. 

Devido ao cálculo da modelagem dinâmica de um manipulador ser, além de complexo, 

variar segundo a estrutura do mesmo, a utilização do aplicativo Solidworks® foi uma 

ferramenta de grande valia. Este aplicativo forneceu dados do manipulador necessários para o 

cálculo do Jacobiano, como o centro de massa e os símbolos de Christoffel  e, por 

conseguinte, da dinâmica do manipulador. Além disso, o desenho da estrutura da parte 
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mecânica neste aplicativo eliminou erros de construção que são inerentes a um projeto sem a 

modelagem da planta, o que demandaria mais tempo de implementação. Além disso, 

conseguiu-se verificar o conjugado necessário em cada grau de liberdade através da entrada 

de parâmetros dos materiais constituintes para fazer com que a estrutura se movimentasse.  

Na aplicação dos algoritmos para análise comparativa no manipulador, o modo de 

controle deslizante apresentou vantagens tanto em sua modelagem quanto nos resultados de 

simulação e experimentais. Devido à estrutura apresentada, o acoplamento mecânico 

modelado pode ser incorporado ao cálculo do comando de tensão, e consequentemente do 

conjugado necessário para acionar o grau de liberdade, conforme mostra a equação (4.42), 

que descreve a lei de controle. Com isso o cálculo da corrente de eixo em quadratura variava 

não somente pela posição do grau de liberdade ao qual estava ligado, mas também dependia 

da posição do outro grau de liberdade acoplado ao mesmo. Devido à estrutura mais 

simplificada o que se pode fazer com relação ao controle vetorial foi à modelagem do 

acoplamento mecânico por um distúrbio, conforme apresentado nas equações (5.3) e (5.4), o 

que torna o controle robusto a distúrbios, mas não otimiza o cálculo de corrente a partir da 

posição do manipulador. 

7.2 PUBLICAÇÕES 
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Algoritmos de Controle Vetorial e Modo de Controle Deslizante para o Controle de 

Posição de um Motor de Indução Trifásico. Revista Tecnologia, Número 31.2, 2010. 
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2008. 
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C.. Comparison Between Sliding Mode Control and Vector Control for a DSP-Based 

Position Control Applied to Squirrel-Cage Induction Motor.9th IEEE/IAS International 

Conference on Industry Applications Induscon, São Paulo., 2010. 

 

7.3 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Os estudos realizados ao longo deste trabalho permitem vislumbrar desdobramentos 

além dos que foram apresentados. Com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema 

desenvolvido e aprofundar o conhecimento no tema, algumas sugestões para futuros trabalhos 

são sugeridas. 

Deste modo, sugere-se a análise do aquecimento dos motores de indução durante o 

processo. Foi visto que, após 50 a 70 minutos de análise experimental havia 

sobreaquecimento dos motores, forçando a interrupção dos trabalhos até o resfriamento dos 

mesmos. Desta maneira o manipulador com motor de indução se torna inviável para uma 

aplicação industrial, devido à necessidade de constantes paradas. A pesquisa de algum 

equipamento ou método para resfriamento ou algoritmos que gerem menor aquecimento 
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seriam iniciativas válidas para tornar o processo viável comercial e industrialmente. Outra 

sugestão de trabalho futuro seria a diminuição das amplitudes de vibração (chattering) das 

correntes. A variação das mesmas no motor que aciona o segundo grau de liberdade ficou 

entre -3,5A a 3,7A, o que pode ser uma das causas do aquecimento dos motores. A mudança 

da lei de controle de modo a incorporar a redução da vibração poderia minorar os efeitos de 

desgaste que ocorrem devido a correntes altas, preservando assim os acionadores dos motores 

e os próprios motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASTRÖM, K.;WITTENMARK,B.. Computer Controlled Systems –Theory and Design. 

Prentice-Hall, 3rd Edition, 1996. 

ASTRÖM, K.;HÄGGLUND, T.. PID Controllers: Theory, Design and Tuning. Instrument 

Society of America, 2nd Edition, 1995. 

BARBI, I.. Teoria Fundamental do Motor de Indução. Ed. UFSC, 1986. 

BARTOLINI, G.,DAMIANO, A., GATO, G.,MARONGIU, I.,PISANO, A.,USAI, E..Robust 

speed and torque estimation in electrical drives by second-order slidingmodes, IEEE 

Transactions on Control Systems Technology, vol. 11, issue 1, pp. 84-90, 2003. 

BEKKOUCHE, D.,CHENAFA, M.,MANSOURI, A..A non-linear control of robot 

manipulators driven by induction Motors,IEEE International Symposium on Industrial 

Electronics, Vol. 2, pp. 513-518, Pretoria, 1998. 

BLASCHKE, F.. The Principle of Field Orientation as Applied to the new transvector 

Closed Loop Control System for Rotating Field Machines, Siemens Review, Vol. 34, pp. 

217-220, 1972. 

BOSE, B.K..Power Electronics and AC Drives. Prentice Hall, 1986. 

CASADEI, D.,PROFUMO, F.,SERRA, G.,TANI, A..FOC and DTC: Two Viable Schemes 

for Induction Motor Torque Control.  IEEE Transactions in Power Electronics, Vol. 17, 

No. 5, 2002. 

CABRAL, E.. Cinemática da posição de robôs manipuladores, Monografia do curso de 

Engenharia Mecânica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

CAMARA, H.T.,CARATI, E.G., HEY, H.L., PINHEIRO, H., PINHEIRO, J.R., 

GRUNDLING, H.A..Speed and position servo for induction motor using robust model 

reference adaptive control, IEEE 2002 28th Annual Conference ofIECON 02 [Industrial 

Electronics Society, Vol. 2, pp. 1721-1727, 2002. 



92 

 

 

CAFUTA, P.,CURK, B..Control of Robot Manipulator join Driven By Induction Motor, 

International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation, IECON, Vol. 

1, pp. 547-552, Kobe, 1991. 

CARATI, E.G., HEY, H.L.,PINHEIRO, H., J.R.GRUNDLING, H.A..Speed and Position 

Servo for Induction Motor using Robust Model Reference Adaptive Control.28th Annual 

Conference of IECON 02 Industrial Electronics Society, IEEE 2002 the Volume 2,  pp. 1721 - 

1727 vol.2,2002. 

CHAN, C. C., WANG,H. Q..New Scheme of Sliding-Mode Control for High Performance 

Induction Motor Drives. IEEE Proceedings in Electric Power Applications, vol. 143, n° 3, 

pp. 177-185, 1996. 

DINA, ÂNGELO.Automação e Trabalho:  A Fábrica Automática e a Organização do 

Trabalho, 1ª. Edição, Editora Vozes, 1987. 

DINIZ, E.C.,BARRETO, L.H.S.C.,PRAÇA, P.P..Simulação do controle de posição de um 

motor de indução trifásico utilizando controle vetorial indireto. Revista Tecnologia, 

Número 28.2, 2007. 

DINIZ, E.C. ; PRAÇA, P.P. ; BARRETO, L. H. S. C. ; ALMEIDA, O. M..DSP-Based 

Position Control Applied to Squirrel-Cage Induction Motor Using Vector Control and 

Space Vector PWM Modulation.Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência - COBEP, 

Blumenau, 2007. 

DINIZ, E.C.,BARRETO, L.H.S.C.; PRAÇA, P.P..Simulação do controle de posição de um 

motor de indução trifásico utilizando controle vetorial indireto e com Controle de Malha 

de Corrente. Revista Tecnologia, Número 29.2, 2008. 

DINIZ, E.C.,JÚNIOR, A.B.S.,HONÓRIO, D.A. ; ALMEIDA, O.M.; BARRETO, L. H. S. C.. 

Simplified Approach for Modelling and Control a 3-DOF RRR Type Robotic 

Manipulator Using Squirrel-Cage Induction Motors. IEEE/IAS International Conference 

on Industry Applications - INDUSCON, São Paulo. 9th, 2010. 



93 

 

DINIZ, E.C.,JÚNIOR, A.B.S., HONÓRIO, D.A.. Análise Comparativa Entre os 

Algoritmos de Controle Vetorial e Modo de Controle Deslizante para o Controle de 

Posição de um Motor de Indução Trifásico. Revista Tecnologia, Número 31.2, 2010. 

DINIZ, E.C; JÚNIOR, A.B.S., HONÓRIO, D.A.; BARRETO, L.H.S.C; REIS, L.L.N; An 

Elbow Planar Manipulator Driven By Induction Motors Using Sliding Mode Control 

For Current Loop, Control and Cybernetics, vol. 2, 2012. 

DINIZ, E.C., REIS, A. L. N., JUNIOR, A. B. S. ; HONORIO, D. A. ; BARRETO, L.H.S.C.. 

Sliding Mode Control For Current Loop In A Induction Motor Applied In Robot Arm. 

Eletrônica de Potência (Impresso), 2012. 

DONG-IL, K.; LEE, J.,SUNGKWUN,K..Control of permanent magnet AC servo motors 

without absolute rotor position transducers. Power Electronics Specialists Conference, 

1991. PESC '91, pp.578 – 585,1991. 

EL BADSI, B., BOUZIDI, B., MASMOUDI, A.. DTC Scheme for a Four Switch Inverter-

Fed Induction Motor Emulating the Six-Switch Inverter Operation. IEEE Transactions 

on Power Electronics, vol. 28, issue 7, 2013. 

FERNANDES, T.R.,MENEZES,L.M.,PONTES, R.S.T..Modelagem e Simulação do Motor 

de Indução Trifásico nas Notações Trifásica e Coordenadas dq0. Revista Tecnologia, 

2005. 

FUSCO, G..Tracking performance of an H∞ position controller for current-fed induction 

motors under mechanical load variations, IEEE/ASME International Conference on 

Advanced Intelligent Mechatronics, Vol. 2, pp. 713-718, Como, 2001. 

GAO, W., Hung, J. C..Variable Structure Control Of Nonlinear Systems:  A New 

Approach, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, n°. 1, pp. 45-55, 1993. 

GUERREIRO, M.,SILVA, F.. Rotor positioncontrol for induction machines using 

diametrical inversion of stator voltage, IEE Proceedings Electric Power Applications, vol. 

147, issue 2, pp. 99-106,2000. 

GHANG-MING, L.,,FAA-JENG,L..A robust speed controller for induction motor 

drives,IEEE Transactions on  Industrial Electronics, Vol. 41, Issue 3, pp. 308-315, 1994. 



94 

 

HO, E. Y. Y., SEN,P.C... Decoupling control of induction motor drive, IEEE Transaction 

on Industrial Electronics, vol. 35, no. 2, pp.253-262, 1988. 

HONÓRIO, D.A., DINIZ, E.C.; JÚNIOR, A.B.S. ; ALMEIDA, O.M., BARRETO, L. H. S. 

C.. Comparison Between Sliding Mode Control and Vector Control for a DSP-Based 

Position Control Applied to Squirrel-Cage Induction Motor.9th IEEE/IAS International 

Conference on Industry Applications Induscon, São Paulo., 2010. 

JUN HU, DAWSON, D.M., YI QIAN.Position tracking control for robot manipulators 

driven by induction motors without flux measurements.IEEE Transactions onRobotics and 

Automation, Vol. 12, Issue 3, pp. 419-438, 1996 

JUNHO,C., SUNCHUL, P.,WOOSUB, L.;SUNG-CHUL,K..Design of a robot joint with 

variable stiffness.IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA pp. 

1760, 1765, Pasadena, 2008. 

JÚNIOR, A.B.S.,DINIZ, E.C., BARRETO, L.H.S.C., ALMEIDA,O. M.,HONÓRIO, D.A.. 

DSP-Based Position Control Applied to Squirrel-Cage Induction Motor Using Vector 

Control and Space Vector PWM Modulation., Congresso Brasileiro de Automática – CBA, 

2008. 

JUSSI, P.. Induction Motor Versus Permanent Magnet Synchronous Motor in Motion 

Control Applications: A Comparative Study. Tese de Doutorado. Departamento de 

Engenharia Elétrica. Universidade de Lappeenranta, Lappeenranta, Finlândia, 2006. 

KOSOW, I. I..Máquinas Elétricas e Transformadores, Ed. Globo, 15ª. Edição, 1996. 

LEONHARD,W.. Control of Electrical Drives. New York: Springer-Verlag, 1996. 

LIAW,C.M., Lin, F.J.. A robust induction motor servo drive.IEEE International 

Symposium onIndustrial Electronics, 1993. Conference Proceedings, ISIE'9,pp.740-746,1993. 

LIAW, C.M., LIN, F.J., KUNG, Y.S.. Design and implementation of a high performance 

induction motorservo drive,IEE Proceedings BElectric Power Applications, Vol. 140, Issue 

4, pp. 241-248, 1993. 



95 

 

LIN, F.J., LIAW, C.M., Control of indirect field-oriented induction motor drives 

considering the effects of dead-time and parameter variations, IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, Vol. 40, Issue 5, pp. 486-495, 1993. 

LIPO, T.A.; NOVOTNY, D.W.. Vector Control and Dynamics of AC Drives., Clarendon 

Press, Oxford, 1997. 

MARTINS, D.C.,BARBI, I..Introdução ao Estudo dos Conversores CC-CA, Ed. UFSC, 

2005. 

MOLDOVEANU, F., FLOROIAN, D.,BOLDISOR, C. .Nonlinear control system for θ-r 

manipulator: A sliding mode strategy approach, IEEE International Conference on 

Automation, Quality and Testing, Robotics, 2008 AQTR, Vol. 3, pp. 503-506, Cluj-Napoca, 

2008. 

PAZOS, F..Automação de Sistemas e Robótica. Ed. Axcel Books, Rio de Janeiro, 2002. 

ROCHA, R..Utilização da Robótica Pedagógica no Processo de Ensino-Aprendizagem de 

Programação de Computadores, Dissertação de Mestrado, Belo Horizonte, 2006. 

SCHAUDER, C.D.,CADDY, R.. Current Control of Voltage-source Inverters for Fast 

Four-Quadrant Drive Performance, IEEE Transactions in Industry Applications, Vol. IA-

18, no. 2, pp 163, 1982. 

SEPULCHRE,R., DEVOS, T., JADOT, F., MALRAIT, F.. Antiwindup Design for 

Induction Motor Control in the Field Weakening Domain. IEEE Transactions on Control 

Systems Technology, Vol. 21, issue 1, pp. 52-66, 2013. 

SHIAU,L.G., LIN J. L..Stability of Sliding-mode Current Control for High Performance 

Induction Motor Position Drives.IEEE Proceedings in Electronic Power Applications, vol. 

148, no. 1, pp. 69-75, 2001. 

SPONG, M.W.;VIDYASAGAR, M.. Robot Dynamics and Control, 1st Edition, Ed. John 

Wiley & Sons (Asia), 2004. 

SPONG, M. W.,HUTCHINSON, S.,VIDSYAGAR, M..Robot Modelling and Control Wiley 

Student Edition, New Delhi, 2006 



96 

 

TABOSA, M.E.A..Modelagem e Construção de um Braço Robótico Didático. Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia de Controle e Automação, UNIFOR, 

2008. 

TAKAHASHI, I.,ITOH, S..A simple positioning servo system by braking control, 

Conference Record of the 1991IEEEIndustry Applications Society AnnualMeeting, 1991, 

Vol. 1, pp. 318-323, 1991.  

TOLIYAT, H.A.,AREFEEN, M.S.;RAHMAN, K.M.,FIGOLI, D..Rotor time constant 

updating scheme for a rotor flux-oriented induction motor drive, IEEE Transactions on 

Power Electronics,Vol. 14, Issue 5, pp. 850-857, 1999. 

UTKIN, V.,GULDNER ,J.,SHI, J.. Sliding Mode Control in Electromechanical Systems, 

Ed. Taylor & Francis, 1st Edition, 1999. 

VESELIC, B.,PERUNICIC, B.,MILOSAVLJEVIC, C.. Improved Discrete-Time Sliding-

ModePositionControl Using Euler Velocity Estimation,IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, vol.57, issue 11, pp. 3840-3847,2010. 

VITTEK,J., BRIS, P.,  STULRAJTER, M.,  PACHA, M.. Chattering Free Sliding Mode 

Control Law For Position Control of the Drive Employing Induction Motor.Power 

Engineering Conference AUPEC '08, PP. 1-6, 2008. 

WERNER L.. Control of Electrical Drives, 3rd edition, Springer, 2001 

WOLOVICH, W.A..Automatic Control Systems: Basic Analysis and Design, Saunders 

College Publishing, 1994. 

 

 

 

 

 



97 

 

APÊNDICE I - PARÂMETROS DO MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

E DO MANIPULADOR 

 

Os parâmetros da máquina de indução trifásica tipo “gaiola-de-esquilo” estão listados 
na Tabela A.1 e serviram de base para todo o projeto e desenvolvimento do sistema de 
controle vetorial e de modo de controle deslizante, e estão baseado no circuito clássico 
utilizado para modelar os motores de indução. 

 

Tabela A.1. Parâmetros da máquina de indução 

Parâmetro Descrição Valor 

Pnominal Potência Nominal 119,36 W 

Wnominal Velocidade Nominal 1800 r.p.m. 

Vnominal Tensão Nominal 
(Estrela/Triângulo) 

380/220 V 

Inominal Corrente Nominal 0,66 A 

P Número de pólos 4 

Rr Resistência rotórica 
referenciada ao estator 

87,44Ω 

Rs Resistência estatórica  35,58Ω 

Lr Indutância rotórica 
referenciada ao estator 

0,16 H 

Ls Indutância estatórica 0,16 H 

Lm Indutância mútua 0,884 H 

Ivazio Corrente a vazior 0,45A 

J Momento de Inércia 0,083 kg.m2 

B 

 

 

 

Coeficiente de Atrito 
Viscoso 

0,0001 N.m.s 
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Os parâmetros do manipulador foram conseguidos através do aplicativo Solidworks®, e são 
mostrados na tabela A.2: 

Tabela A.2. Parâmetros do manipulador: 

JUNTA 
MASSA 
(kg) 

COMPRIMENTO 
(cm) 

DISTANCIA DO 
CENTRO DE 
MASSA DO EIXO 
(cm) 

MOMENTO DE 
INERCIA (kgm²) 

ÂNGULO 
DE GIRO 

1 17,34 32,5 1,5 0,5303 220° 

2 12,45 53 14,9 0,43424 225° 

3 5,5 37,5 10,6 0,28708 300° 
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APÊNDICE II - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

O sistema constitui-se basicamente de um inversor, uma placa com sensores de 

corrente de efeito “hall” para aquisição de dados, uma fonte auxiliar, uma placa de 

distribuição e recepção de sinais chamado de concentrador, um motor de indução trifásico, um 

potenciômetro acoplado ao eixo, uma placa ezdsp2812 ® da Spectrum ® e um retificador 

semi-controlado de ponte completa. 

O inversor, figura 1, recebe os sinais diretamente da placa ezdsp2812, figura 2. A 

partir de um “buffer”, opto-acopladores recebem os sinais do DSP, de modo a isolar o circuito 

de controle do circuito de potência. A partir desta etapa os sinais de saída dos opto-

acopladores fornecem o comando para um integrado com tecnologia “bootstrap”. Deste modo 

não há a necessidade de se ter uma fonte de alimentação isolada para cada um dos 

interruptores superiores do inversor. 

A placa contendo os sensores de corrente conta com um LEM (sensor de efeito 

“hall”), no qual em sua saída é colocada em um amplificador operacional, figura 3. Deste 

modo consegue-se controlar, através de calibração, os limites de tensão de 0 a 3,3V, que são é 

o nível de tensão máximo permitido no ezdsp2812. 

Figura 1: Conversor CC-CA. 

 

  

(Fonte: Própria). 
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Figura 2: kit de desenvolvimento DSP da TEXAS ezdsp2812. 

 

(Fonte: Própria). 

Figura 3: Sensor de corrente. 

 

(Fonte: Própria). 

O ezdsp2812 possui 12 canais PWM, além de 14 canais A/D. Assim, para o controle 

de dois motores, os 12 canais são utilizados, sendo 6 para cada inversor. Somente há a 

necessidade de 4 canais A/D, para 2 sensores de corrente de cada motor. A terceira corrente é 

calculada a partir das outras 2, evitando um custo adicional de se empregar outro sensor de 

corrente e evitando erros de medição. O ezdsp2812 ainda possui a vantagem de se poder 

implementar a banda morta(“deadband”) ao se chavear dois interruptores do mesmo braço, 

evitando assim a adição de um potenciômetro ou outro equipamento para o controle de cada 

braço do inversor. 

O concentrador, figura 4, executa três funções: recebimento dos sinais dos sensores de 

corrente para envio ao ezdsp2812; envio dos comandos de tensão para cada um dos 
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conversores a partir de uma única porta do ezdsp2812. Deste modo todos os sinais do sistema 

passam pelo concentrador, e não há a necessidade de ligar cada parte do sistema a outra 

diretamente. Como os comandos de tensão e os canais A/D se localizam em uma mesma 

porta, se tornaria difícil interligar estes sistemas de uma forma organizada. Além disso, para a 

resolução de problemas, os defeitos podem ser verificados somente em uma placa, ao invés de 

se verificar todo o sistema. 

Figura 4: Concentrador de sinais. 

 

(Fonte: Própria). 

A fonte auxiliar, figura 5, conta com várias saídas: 18 V, 15 V, -15 V e 5 V. O 

controle de tensão é realizada através do TOP249. A tensão de 18 V é utilizada pelo integrado 

que realiza o comando de tensão para chaveamento dos interruptores. A segunda e a terceira 

tensão servem para alimentar os operacionais da placa dos sensores de corrente, enquanto a 

quarta tensão serve para alimentar a placa do concentrador, além do “buffer” e dos 

optoacopladores na parte de controle do inversor. E por fim, um retificador trifásico semi-

controlado para alimentar o barramento c.c. do inversor, figura 6.  

Figura 5: fonte auxiliar de +15,-15,5 e 18 volts. 

 

(Fonte: Própria). 
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Figura 6: retificador semi-controlado de ponte completa. 

 

(Fonte: Própria). 

Logo em seguida, pode-se verificar o fluxograma, figura 7, do sistema como um todo, e em 

seguida a todos os circuitos ligados do sistema, figura 8.  

Figura 7: fluxograma de funcionamento da planta. 

 

(Fonte: Própria). 
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Fig. 8 – Visão geral do sistema de controle e acionamento. 

 

(Fonte: Própria). 
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APÊNDICE III – CÓDIGOS FONTE DO DSP 

 

Código Controle Vetorial Campo Orientado Indireto: 

 
#include "DSP281x_Device.h"      
#include "DSP281x_Examples.h"    
#include "DSP281x_Gpio.h" 
#include <math.h> 
 
///////////////////declaração de ariáveis/////////////////////////// 
 
interrupt void interrupcaoADC(void); 
interrupt void watchdogFunc(void); 
int selecionaSetor(float,float,float); 
void init_evaSV(void); 
void init_adcSOC(void); 
void init_timers(void); 
float pidPosition(); 
// Prototype statements for functions found within this file. 
void scia_echoback_init(void); 
void scia_xmit(int a); 
void scia_msg(char *msg); 
 
// Global variables used in this example: 
Uint16 conversionCount; 
//Variaveis pro watchdog 
Uint32 WakeCount; 
Uint32 LoopCount; 
//Fim variaveis p/o watchdog 
//Parametros do Motor(estimados) 
  const float rs=35.5839; 
const float Ls=1.044; 
  const float Lsline=0.2955; 
  const float taoS=0.0083; 
  float electricalSpeed; 
//Fim dos parâmetros do motor 
 
  //parametro de análise  
  float Iavisual; 
  float Ibvisual; 
  float rotorvisual; 
  //fim do parametro de análise; 
  
  //Parâmetros do Controlador 
  float rotorPosition[3]={1,1,1}; 
  float rotorPositionReference[3]={1.0000,1.0000,1.0000};   
  //Corrente das fases dos sensores hall 
  float Ia[3]={0,0,0}; 
  float Ib[3]={0,0,0};   
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  float Ic[3]={0,0,0};   
  float Idreal[2]={0,0}; 
  float Iqreal[2]={0,0};  
  float Idatuador[2]={0,0}; 
  float Iqatuador[2]={0,0};   
    //fim Corrente das fases dos sensores hall 
float rotorSpeed[3]={0,0,0}; 
  float rotorSpeedReference[2]={0,0}; 
  float torqueReference[2]={0,0}; 
  float Iq[3]={0,0,0}; 
  float Id[3]={0,0,0}; 
  float electricalTeta[3]={0,0,0}; 
//Fim dos parâmetros do controlador 
 
  //Matriz inversa dos setores 
const float setor1inv[2][2]={1.2247,-0.7071,0,1.4142}; 
  const float setor2inv[2][2]={1.2247,0.7071,-1.2247,0.7071}; 
  const float setor3inv[2][2]={0,1.4142,-1.2247,-0.7071}; 
  const float setor4inv[2][2]={-1.2247,0.7071,0,-1.4142}; 
  const float setor5inv[2][2]={-1.2247,-0.7071,1.2247,-0.7071}; 
  const float setor6inv[2][2]={0,-1.4142,1.2247,0.7071}; 
//Fim matriz inversa dos setores 
 
  //Parâmetros PID 
 
const float qPidPosition[3]={1803.6,-3604.7,1801.0} ;   
  const float qPidSpeed[3]={40.3,-40.2988,0}; 
//Parâmetros dos PID de corrente 
  const float qPidId[2]={0.2,-0.19988}; 
  const float qPidIq[2]={0.2,-0.19988};                                                         
  //Fim Parâmetros PID 
const float 
timeBetweenInt=0.000798;//0.000399;//0.000798;//0.000399;   
 const float Phir=0.65; // Fluxo de referência 
const float pi=3.1416; 
 const float limiteTensao=50; 
 const float limiteTorque=5; 
 const float limiteVelocidade=50; 
  const float limiteCorrenteIq=2; 
    const float limiteCorrenteId=2;  
    float posicao1=1; 
 int16 Tpwm; 
 float V;     
  // Fim Parâmetros do Space Vector 
int j=0,i=0,flagDog=0; 
 int32 vezes=0; 
 
main()  
{ 
Uint16 ReceivedChar; 
    Uint16 mult=1; 
 float total,posicao=1.0; 
    char *msg; 
 
//////////////////fim da declaração de Variáveis//////////////////// 
// Step 1. Initialize System Control: 



106 

 

// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks 
// This example function is found in the DSP281x_SysCtrl.c file. 
InitSysCtrl(); 
//Inicializa o sistema de controle 
 
// For this example, set HSPCLK to SYSCLKOUT / 6 (25Mhz assuming 
150Mhz SYSCLKOUT) 
   EALLOW; 
   SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x3;  // HSPCLK = SYSCLKOUT/6 
EDIS; 
 
// Initialize only GPAMUX and GPBMUX for this test 
   EALLOW; 
   // Enable PWM pins 
   GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x00FF; // EVA PWM 1-6  pins 
   GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x00FF; // EVB PWM 7-12 pins 
EDIS; 
//GPAMUX e GPBMUX nao tem no 2833x 
 
// For this example, only init the pins for the SCI-A port. 
// This function is found in the DSP281x_Sci.c file. 
   EALLOW; 
   GpioMuxRegs.GPFMUX.all=0x0030; // Select GPIOs to be Scia pins 
// Port F MUX - x000 0000 0011 0000 
   EDIS; 
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table: 
// Disable CPU interrupts  
   DINT; 
// zera os bits de interrupções e inicializa a tabela de bits do 
vetor pie 
 
// Initialize the PIE control registers to their default state. 
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags 
// are cleared.   
// This function is found in the DSP281x_PieCtrl.c file. 
InitPieCtrl(); 
// Iniciliza os registradores de controle do vetor PIE 
// PIE = Port interrupt enable ? 
 
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
IER = 0x0000; 
   IFR = 0x0000; 
// Desabilita as interrupções da CPU e zera as flags de interrupções 
// IER = interrupt enable register 
// IFR = interrupt flag register   
 
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell 
Interrupt  
// Service Routines (ISR).   
// This will populate the entire table, even if the interrupt 
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes. 
// The shell ISR routines are found in DSP281x_DefaultIsr.c. 
// This function is found in DSP281x_PieVect.c. 
InitPieVectTable(); 
// Inicializa o vetor PIE com ponteiros que apontam para o Serviço 
de Interrupções de Rotinas   
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// Interrupts that are used in this example are re-mapped to 
// ISR functions found within this file.        
   EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected register 
   PieVectTable.ADCINT = &interrupcaoADC; 
   PieVectTable.WAKEINT = &watchdogFunc;    
   EDIS;    // This is needed to disable write to EALLOW protected 
registers 
 
// Step 4. Initialize all the Device Peripherals: 
// This function is found in DSP281x_InitPeripherals.c 
   InitAdc();  // For this example, init the ADC 
init_adcSOC(); 
   init_evaSV(); 
   init_timers(); 
// inicializa os periféricos do DSP 
 
// Step 5. User specific code, enable interrupts: 
 
// Enable ADCINT in PIE 
   PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE = 1;   // Enable the PIE block 
   PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1; 
   IER |= M_INT1; // Enable CPU Interrupt 1 
// Habilita os bits de AD no PIE 
 
// Clear the counters 
   WakeCount = 0; // Count interrupts 
   LoopCount = 0; // Count times through idle loop 
// Limpa os contadores 
 
// Connect the watchdog to the WAKEINT interrupt of the PIE 
// Write to the whole SCSR register to avoid clearing WDOVERRIDE bit 
   EALLOW; 
   SysCtrlRegs.SCSR = BIT1; 
   EDIS; 
 
// Enable WAKEINT in the PIE: Group 1 interrupt 8 
// Enable INT1 which is connected to WAKEINT: 
 
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx8 = 1;   // Enable PIE Gropu 1 INT8 
ERTM;          // Enable Global realtime interrupt DBGM 
EINT;                                // Enable Global Interrupts 
// Habilita o grupo 1 do vetor PIE, interrução 8 
 
// Enable the watchdog 
   EALLOW; 
   SysCtrlRegs.WDCR = 0x0028;    
   EDIS; 
// habilita o watchdog 
// Reset the watchdog counter 
KickDog(); 
// reseta o contador do watchdog   
 
//   LoopCount = 0; 
   conversionCount = 0; 
    scia_echoback_init();  // Initalize SCI for echoback 
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/////////////////////////fim da análise///////////////////////////// 
 
// Wait for ADC interrupt 
while(1) { 
 conversionCount++; 
  KickDog();    
msg = "0"; 
       scia_msg(msg); 
  
    if(mult<=1) { 
   posicao=total/100; 
   rotorPositionReference[0]=posicao; 
   rotorPositionReference[1]=posicao;    
   rotorPositionReference[2]=posicao;    
   mult=1000; 
   total=0; 
   //i=0; 
    } 
       // Wait for inc character 
 
        while(SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFST!=1) {  } // wait for XRDY 
=1 for empty state 
  
       // Get character 
       //ReceivedChar[i] = SciaRegs.SCIRXBUF.all; 
  ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.all; 
     mult=mult/10; 
    total = total + ReceivedChar * mult;  
 
        msg = "0"; 
       scia_msg(msg); 
   scia_xmit(ReceivedChar);     
   } 
 
} 
 
// Test 1,SCIA  DLB, 8-bit word, baud rate 0x000F, default, 1 STOP 
bit, no parity 
void scia_echoback_init() 
{ 
    // Note: Clocks were turned on to the SCIA peripheral 
    // in the InitSysCtrl() function 
 
 SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback 
                                   // No parity,8 char bits, 
                                   // async mode, idle-line protocol 
 SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003;  // enable TX, RX, internal 
SCICLK, 
                                   // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE 
 SciaRegs.SCICTL2.all =0x0003; 
 SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA =1; 
 SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1; 
 
 SciaRegs.SCIHBAUD    =0x0001;  // 9600 baud @LSPCLK = 37.5MHz. 
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 SciaRegs.SCILBAUD    =0x00E7; 
 
 SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023;  // Relinquish SCI from Reset 
// Initalize the SCI FIFO  
 SciaRegs.SCIFFTX.all=0xE040; 
    SciaRegs.SCIFFRX.all=0x204f; 
    SciaRegs.SCIFFCT.all=0x0; 
} 
 
// Transmit a character from the SCI 
void scia_xmit(int a) 
{ 
    while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST != 0) {} 
SciaRegs.SCITXBUF=a; 
 
} 
 
void scia_msg(char * msg) 
{ 
 int i; 
    i = 0; 
    while(msg[i] != '\0') 
{ 
        scia_xmit(msg[i]); 
        i++; 
    } 
} 
 
void init_timers() { 
    EvaRegs.T2CNT = 0x0000; 
EvaRegs.T1CNT = 0x0000; 
//Configuracao do Timer2 para o ADSOC 
 //00 - Stop immediately on emulation Suspend 
 //0 - Reservado 
 //10 - Continuos up/down count mode (spru065) 
 //011 - Prescale x/8 HSPCLK  HSPCLK = SYSCLKOUT/6 
 //1 - Sincronizar Timer 1 e Timer 2 para o T2CON - Reservado no 
T1CON 
 //1 - Habilita Timer 
 //00 - Fonte do Clock. Interna  
 //00 - Reload quando o contador for 0 
 //1 - Timer compare Enable 
 //0 - Utiliza o registrador de periodo proprio.  
EvaRegs.T2CON.all = 0x1342;            // Enable timer 2 compare 
(upcount mode) 
//Configuracao do Timer1 para o SVPWM 
 //00 - Stop immediately on emulation Suspend 
 //0 - Reservado 
 //01 - Continuos up/down count mode (spru065) 
 //011 - Prescale x/8 HSPCLK  HSPCLK = SYSCLKOUT/6 
 //1 - Sincronizar Timer 1 e Timer 2 para o T2CON - Reservado no 
T1CON 
 //1 - Habilita Timer 
 //00 - Fonte do Clock. Interna  
 //00 - Reload quando o contador for 0 
 //1 - Timer compare Enable 
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 //0 - Utiliza o registrador de periodo proprio.   
 EvaRegs.T1CON.all = 0x0BC2;      
} 
 
void init_adcSOC() { 
// Configure ADC 
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; //16 conversoes possiveis modo 
cascata 
   AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x08; 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x7; // Canal ADCINA7 1a conv--
-SENSOR DE POSIÇÃO 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x7; // Canal ADCINA7 3a conv--
-SENSOR DE POSIÇÃO 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 0x7; // Canal ADCINA7 4a conv--
-SENSOR DE POSIÇÃO 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 0x0; // Canal ADCINA2 5a conv--
-SENSOR DE CORRENTE 1 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV04 = 0x0; // Canal ADCINA2 6a conv--
-SENSOR DE CORRENTE 1 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV05 = 0x0; // Canal ADCINA2 7a conv--
-SENSOR DE CORRENTE 1 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV06 = 0x3; // Canal ADCINA0 8a conv--
-SENSOR DE CORRENTE 2 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV07 = 0x3; // Canal ADCINA0 9a conv--
-SENSOR DE CORRENTE 2 
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ3.bit.CONV08 = 0x3; // Canal ADCINA0 10a conv-
--SENSOR DE CORRENTE 2 
 
   AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1 = 1;  // Habilita EVASOC pra 
comecar SEQ1 
   AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;  // Habilita interrupcao 
SEQ1 (a cada EOS) 
   AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVB_SOC_SEQ = 0; //Desabilitar o EVB de ser 
usado na sequencia de conversao 
// Configure EVA 
 EvaRegs.T2PR = 1664;                    // 800Hz 
    Tpwm=EvaRegs.T2PR/2;  
   EvaRegs.GPTCONA.bit.T2TOADC = 1;       // Habilita EVASOC no EVA    
// Assumes EVA Clock is already enabled in InitSysCtrl(); 
 
} 
 
void init_evaSV() { 
 
 EvaRegs.T1PR = 208;//7,52kHz 
 //Vetor 001 inicial Positivo. Sentido inverso ao relogio. 
EvaRegs.ACTRA.all = 0x1999;  
 //DBTCONA Deadband 
 // 15-12 - Reserved 
 // 11-8 - Deadband timer period 
 // 7-5 - Deadband enable for PWM1-2 3-4 e 5-6 
 // 4-2 - Prescale 
 // 1-0 - Reserved 
  EvaRegs.CMPR1=60; 
  EvaRegs.CMPR2=108;   
 EvaRegs.DBTCONA.all = 0x05FC;    
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 //COMCONA    
 //15 - Habilita comparacao 
 //12 - SVEnable - Habilita Space Vector 
 //9 - Full compare enable spru065 
 EvaRegs.COMCONA.all = 0x9300; 
    
} 
 
float pidPosition() { 
  
 return 0; 
}  
 
int selecionaSetor(float VqsporVds,float Vds,float Vqs) { 
 
    int setor; 
 if ((VqsporVds < 1.7321) && (VqsporVds >= 0)) { 
       if(Vds > 0) 
          setor=1; 
       else 
          setor=4; 
 } 
 
 if ((VqsporVds >= 1.7321) || (VqsporVds <= -1.7321)) { 
 if(Vqs > 0) 
     setor=2; 
 else 
         setor=5; 
 } 
 
 if ((VqsporVds > -1.7321) && (VqsporVds < 0)) { 
     if(Vds > 0) 
 setor=6; 
 else 
         setor=3; 
 } 
 return(setor); 
 
} 
 
interrupt void  interrupcaoADC(void) 
{ 
  int setor; 
  float VqsporVds; 
  //Parâmetros do Space Vector 
float Vd=0; 
  float Vds=0; 
  float Vq=0; 
float Vqs=0; 
  float sinteta,costeta; 
int16 T1,T2; 
  float Ialfareal=0; 
float Ibetareal=0;  
  //Calculo dos PID de posicao e velocidade 
 
   rotorPositionReference[0]=posicao1; 
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   rotorPositionReference[1]=posicao1;    
   rotorPositionReference[2]=posicao1; 
 
rotorPosition[2] = rotorPosition[1];  
  rotorPosition[1] = rotorPosition[0];  
  rotorPosition[0] = (AdcRegs.ADCRESULT0 >>4);   
  rotorPosition[0] = (rotorPosition[0]+(AdcRegs.ADCRESULT1 >>4)); 
  rotorPosition[0] = (rotorPosition[0]+(AdcRegs.ADCRESULT2 >>4));   
rotorvisual = rotorPosition[0]; 
 
rotorPosition[0] = (2*pi*rotorPosition[0])/4070; // ajeitado 041011 
 rotorPosition[0] = rotorPosition[0]/3; 
 
  Ia[2]=Ia[1]; 
  Ia[1]=Ia[0]; 
  Ia[0] = (AdcRegs.ADCRESULT3>>4);   
  Ia[0] = (Ia[0]+(AdcRegs.ADCRESULT4>>4));   
  Ia[0] = (Ia[0]+(AdcRegs.ADCRESULT5>>4));     
  Ia[0]=Ia[0]/3; 
  Ia[0]=Ia[0]-70; 
  Iavisual = Ia[0]; 
 
Ia[0]=0.001127822*Ia[0]-2.32556908; // ajeitado 041011 com o excel 
para 2 A 
 
 
Ib[2]=Ib[1]; 
Ib[1]=Ib[0];   
  Ib[0] = (AdcRegs.ADCRESULT6>>4);   
  Ib[0] = (Ib[0]+(AdcRegs.ADCRESULT7>>4));    
  Ib[0] = (Ib[0]+(AdcRegs.ADCRESULT8>>4));      
Ib[0] = Ib[0]/3;   
  Ibvisual = Ib[0]; 
Ib[0] = 0.001066045*Ib[0]-1.91355028;//ajeitado com excel 041011 
para 2 A 
 
 
Ic[2]=Ic[1]; 
  Ic[1]=Ic[0]; 
  Ic[0]=-(Ia[0]+Ib[0]); 
 
 
  if(((rotorPosition[0]-rotorPosition[1]) < 0.05) && 
((rotorPosition[0]-rotorPosition[1]) > -0.05)) { 
 rotorPosition[0]=rotorPosition[1]; 
  } 
 
  rotorSpeed[2]=rotorSpeed[1];  
  rotorSpeed[1]=rotorSpeed[0]; 
 
  if(rotorPosition[1]==0) { 
 rotorPosition[1]=rotorPosition[0]; 
  }  
 
  if(rotorPosition[2]==0) { 
 rotorPosition[2]=rotorPosition[1]; 
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  }  
 
  rotorSpeed[0]=(rotorPosition[0]-rotorPosition[1])/timeBetweenInt; 
 
   rotorSpeedReference[1]=rotorSpeedReference[0]; 
  rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[1]; 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[0]*(rotor
PositionReference[0]-rotorPosition[0]); 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[1]*(rotor
PositionReference[1]-rotorPosition[1]); 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[2]*(rotor
PositionReference[2]-rotorPosition[2]); 
 
if(rotorSpeedReference[0] > limiteVelocidade) { 
    rotorSpeedReference[0]=limiteVelocidade; 
  } 
 
  if(rotorSpeedReference[0] < -limiteVelocidade) { 
    rotorSpeedReference[0]=-limiteVelocidade; 
  } 
 
 
  torqueReference[1]=torqueReference[0]; 
torqueReference[0]=torqueReference[1]+qPidSpeed[0]*(rotorSpeedRefere
nce[0]-rotorSpeed[0])+qPidSpeed[1]*(rotorSpeedReference[1]-
rotorSpeed[1]); 
if(torqueReference[0] > limiteTorque) { 
 torqueReference[0] = limiteTorque; 
  } 
  if(torqueReference[0] < -limiteTorque) { 
 torqueReference[0] = -limiteTorque; 
  } 
  //Fim dos calculos do PID de posicao e velocidade 
  //Calculo de Iq (Comando de Torque)  
Iq[2]=Iq[1]; 
 Iq[1]=(0.394*torqueReference[0])/Phir; 
  
 if(Iq[2] == 0) { 
  Iq[2]=Iq[1]; 
 }     
   
//Fim Calculo de Iq (Comando de Torque) 
 
  //Calculo de Id (Comando de Fluxo) 
 Id[2]=Id[1]; 
 Id[1]=Phir*1.131221; 
  
 if(Id[2] == 0) { 
  Id[2]=Id[1]; 
 }     
   
 Id[1]=Id[1]+Id[1]*0.1557*((Id[1]-Id[2])/timeBetweenInt); 
//Fim Calculo de Id (Comando de Fluxo)   
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  //Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 electricalTeta[2]=electricalTeta[1]; 
 electricalTeta[1]=0.10472*(0.884*Iq[2])/(0.011937*Phir+0.001);
  
 electricalSpeed=electricalTeta[1]+2*rotorSpeed[0];//Velocidade 
 electricalTeta[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electricalTeta
[2];//Posicao 
  //Fim Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 
  //Ângulo elétrico 
sinteta=sin(electricalTeta[1]); 
costeta=cos(electricalTeta[1]); 
 
//Transformar ABC para dq0 
Ialfareal = Ia[0] + (-1/2)*Ib[0] + (-1/2)*Ic[0]; 
Ibetareal = Ia[0] + (1.732/2)*Ib[0] + (-1.732/2)*Ic[0]; 
Idreal[1]=Idreal[0]; 
Idreal[0] = costeta*Ialfareal + sinteta*Ibetareal; 
Iqreal[1]=Iqreal[0]; 
Iqreal[0] = -sinteta*Ialfareal + costeta*Ibetareal; 
 
//PID com valores de referência e aquisicionados do sensor 
Idatuador[1]=Idatuador[0]; 
Idatuador[0]=Idatuador[1]+qPidId[0]*(Id[1]-
Idreal[0])+qPidId[1]*(Id[2]-Idreal[1]); 
Iqatuador[1]=Iqatuador[0]; 
Iqatuador[0]=Iqatuador[1]+qPidIq[0]*(Iq[1]-
Iqreal[0])+qPidIq[1]*(Iq[2]-Iqreal[1]); 
 
if(Iqatuador[0] > limiteCorrenteIq) { 
 Iqatuador[0]=limiteCorrenteIq; 
  } 
 
  if(Iqatuador[0] < -limiteCorrenteIq) { 
 Iqatuador[0]=-limiteCorrenteIq; 
  } 
 
  if(Idatuador[0] > limiteCorrenteId) { 
 Idatuador[0]=limiteCorrenteId; 
  } 
 
  if(Idatuador[0] < -limiteCorrenteId) { 
 Idatuador[0]=-limiteCorrenteId; 
  } 
 
 
//fim filtro do atuador 
 
 
//Fim do cálculo do PID 
  //Calculo de Vq e Vd a partir de Iq e Id 
    Vd=(Iqatuador[0]*Lsline)*electricalSpeed; 
 Vd=Idatuador[0]*rs-Vd; 
 Vq=(Idatuador[0]*Ls)*electricalSpeed; 
 Vq=Vq+(Iqatuador[0]*rs); 
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 Vq=Vq+Vq*(taoS*((Iqatuador[0]-Iqatuador[1])/timeBetweenInt));
  
 
  //Fim Calculo de Vq e Vd a partir de Iq e Id 
  V=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
 
  //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada no 
SV 
 Vds=V*costeta; 
    Vqs=V*sinteta; 
  
  //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
 
  //Calculo de T1 e T2 
 if(Vds > limiteTensao) { 
 Vds=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vds < -limiteTensao) { 
 Vds=-limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs > limiteTensao) { 
 Vqs=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs < -limiteTensao) { 
 Vqs=-limiteTensao; 
  } 
 
  //Normalizando Vds e Vqs 
  Vds=Vds/50; 
  Vqs=Vqs/50;   
 
  //Verificação dos setores do SVPWM 
 
 VqsporVds=Vqs/Vds; 
 
    setor=selecionaSetor(VqsporVds,Vds,Vqs); 
 
    if(setor==1) { 
  T1=Tpwm*(setor1inv[0][0]*Vds + setor1inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor1inv[1][0]*Vds + setor1inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x4999;   
 } 
 
 if(setor==2) { 
  T1=Tpwm*(setor2inv[0][0]*Vds + setor2inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor2inv[1][0]*Vds + setor2inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x6999;   
 } 
 
 if(setor==3) { 
  T1=Tpwm*(setor3inv[0][0]*Vds + setor3inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor3inv[1][0]*Vds + setor3inv[1][1]*Vqs); 
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  EvaRegs.ACTRA.all=0x2999;   
 } 
 
 if(setor==4) { 
  T1=Tpwm*(setor4inv[0][0]*Vds + setor4inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor4inv[1][0]*Vds + setor4inv[1][1]*Vqs);  
  EvaRegs.ACTRA.all=0x3999; 
    
 } 
  
 if(setor==5) { 
  T1=Tpwm*(setor5inv[0][0]*Vds + setor5inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor5inv[1][0]*Vds + setor5inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x1999;   
 } 
  
 if(setor==6) { 
  T1=Tpwm*(setor6inv[0][0]*Vds + setor6inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor6inv[1][0]*Vds + setor6inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x5999;   
 } 
  
   T1=T1/2; 
   T2=T2/2; 
 
   if(T1+T2>208) 
 vezes++; 
 
  EvaRegs.CMPR1=T1; 
  EvaRegs.CMPR2=T1+T2;   
  EvaRegs.EVAIFRA.bit.PDPINTA=0; 
  EvaRegs.EVAIMRA.bit.PDPINTA=0; 
 
// Reinitialize for next ADC sequence  
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1 
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit 
 
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt 
to PIE 
 
  return; 
} 
 
//Insert all local Interrupt Service Routines (ISRs) and functions 
here:  
// If local ISRs are used, reassign vector addresses in vector table  
 
interrupt void watchdogFunc(void) 
{ 
 WakeCount++; 
  
 // Acknowledge this interrupt to get more from group 1 
 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 
} 
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Código Modo de Controle Deslizante: 

 
 
interrupt void  interrupcaoADC(void) 
{ 
  int setor; 
float VqsporVds; 
  //Parâmetros do Space Vector 
float Vd=0; 
  float Vds=0; 
  float Vq=0; 
float Vqs=0; 
  float sinteta,costeta; 
int16 T1,T2; 
  float Ialfareal=0; 
float Ibetareal=0;  
  //Calculo dos PID de posicao e velocidade 
 
rotorPosition[2] = rotorPosition[1];  
  rotorPosition[1] = rotorPosition[0];  
  rotorPosition[0] = (AdcRegs.ADCRESULT0 >>4);   
  rotorPosition[0] = (rotorPosition[0]+(AdcRegs.ADCRESULT1 >>4)); 
  rotorPosition[0] = (rotorPosition[0]+(AdcRegs.ADCRESULT2 >>4));   
rotorPosition[0] = (2*pi*rotorPosition[0])/3656;  
rotorPosition[0] = rotorPosition[0]/3; 
 
Ia[2]=Ia[1]; 
  Ia[1]=Ia[0]; 
  Ia[0] = (AdcRegs.ADCRESULT3>>4);   
  Ia[0] = (Ia[0]+(AdcRegs.ADCRESULT4>>4));   
  Ia[0] = (Ia[0]+(AdcRegs.ADCRESULT5>>4));     
  Ia[0]=Ia[0]/3; 
  Ia[0]=Ia[0]-70; 
 
Cálculo do AD 
 
Ia[0]=0.00117508*Ia[0]-2.667431116;   
 
Ib[2]=Ib[1]; 
  Ib[1]=Ib[0];   
Ib[0] = (AdcRegs.ADCRESULT6>>4);   
  Ib[0] = (Ib[0]+(AdcRegs.ADCRESULT7>>4));    
  Ib[0] = (Ib[0]+(AdcRegs.ADCRESULT8>>4));      
Ib[0] = Ib[0]/3;   
 
Ib[0] = 0.001222456*Ib[0]-2.915556419;//ajeitando com excel 190511 
para 2 A 
Ic[2]=Ic[1]; 
  Ic[1]=Ic[0]; 
  Ic[0]=-(Ia[0]+Ib[0]); 
 
 
  if(((rotorPosition[0]-rotorPosition[1]) < 0.05) && 
((rotorPosition[0]-rotorPosition[1]) > -0.05)) { 
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 rotorPosition[0]=rotorPosition[1]; 
  } 
 
  rotorSpeed[2]=rotorSpeed[1];  
  rotorSpeed[1]=rotorSpeed[0]; 
 
  if(rotorPosition[1]==0) { 
 rotorPosition[1]=rotorPosition[0]; 
  }  
 
  if(rotorPosition[2]==0) { 
 rotorPosition[2]=rotorPosition[1]; 
  }  
 
  rotorSpeed[0]=(rotorPosition[0]-rotorPosition[1])/timeBetweenInt; 
 
  /*if(rotorSpeed[0] > 1)  
 rotorSpeed[0]=1; 
 
  if(rotorSpeed[0] < -1)  
 rotorSpeed[0]=-1;*/ 
 
 
   rotorSpeedReference[1]=rotorSpeedReference[0]; 
  rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[1]; 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[0]*(rotor
PositionReference[0]-rotorPosition[0]); 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[1]*(rotor
PositionReference[1]-rotorPosition[1]); 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[2]*(rotor
PositionReference[2]-rotorPosition[2]); 
 
if(rotorSpeedReference[0] > limiteVelocidade) { 
    rotorSpeedReference[0]=limiteVelocidade; 
  } 
 
  if(rotorSpeedReference[0] < -limiteVelocidade) { 
    rotorSpeedReference[0]=-limiteVelocidade; 
  } 
 
 
  torqueReference[1]=torqueReference[0]; 
torqueReference[0]=torqueReference[1]+qPidSpeed[0]*(rotorSpeedRefere
nce[0]-rotorSpeed[0])+qPidSpeed[1]*(rotorSpeedReference[1]-
rotorSpeed[1]); 
if(torqueReference[0] > limiteTorque) { 
 torqueReference[0] = limiteTorque; 
  } 
  if(torqueReference[0] < -limiteTorque) { 
 torqueReference[0] = -limiteTorque; 
  } 
  //Fim dos calculos do PID de posicao e velocidade 
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  //Calculo de Iq (Comando de Torque)  
Iq[2]=Iq[1]; 
 Iq[1]=(0.394*torqueReference[0])/Phir; 
 Iq[1]=1.05*Iq[1];//-1.14*(Iq[1]-Iq[2]); 
  
 if(Iq[2] == 0) { 
  Iq[2]=Iq[1]; 
 }     
   
//Fim Calculo de Iq (Comando de Torque) 
 
  //Calculo de Id (Comando de Fluxo) 
 Id[2]=Id[1]; 
 Id[1]=Phir*1.131221; 
  
 if(Id[2] == 0) { 
  Id[2]=Id[1]; 
 }     
   
 Id[1]=Id[1]+Id[1]*0.1557*((Id[1]-Id[2])/timeBetweenInt); 
//Fim Calculo de Id (Comando de Fluxo)   
 
  //Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 electricalTeta[2]=electricalTeta[1]; 
 electricalTeta[1]=0.10472*(0.884*Iq[2])/(0.011937*Phir+0.001);
  
 electricalSpeed=electricalTeta[1]+2*rotorSpeed[0];//Velocidade 
 electricalTeta[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electricalTeta
[2];//Posicao 
  //Fim Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 
 electricalTeta[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electricalTeta
[2];//Posicao 
 if(electricalTeta[1] > 6.28) { 
  electricalTeta[1]=0; 
 } 
 
//Ângulo elétrico 
sinteta=sin(electricalTeta[1]); 
costeta=cos(electricalTeta[1]); 
 
 
//Transformar ABC para dq0 
Ialfareal = Ia[0] + (-1/2)*Ib[0] + (-1/2)*Ic[0]; 
Ibetareal = Ia[0] + (1.732/2)*Ib[0] + (-1.732/2)*Ic[0]; 
Idreal[1]=Idreal[0]; 
Idreal[0] = costeta*Ialfareal + sinteta*Ibetareal; 
Iqreal[1]=Iqreal[0]; 
Iqreal[0] = -sinteta*Ialfareal + costeta*Ibetareal; 
 
  //Calculo de Vq e Vd SMC 
Vd = -339.606*Idreal[0]; 
    Vd = Vd + Iqreal[0]*Iqreal[0]*134.527; 
    Vd = Vd + Iqreal[0]*((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt); 
    Vd = Vd + 156.157; 
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    Vd = Vd + 300; 
    Vd = Vd + (Idreal[0]-Id[1])*4500; 
    Vd = Vd * 0.295; 
 
    Vq = Iqreal[0] *-339.606; 
    Vq = Vq + Iqreal[0]*Iqreal[0]*113.919; 
    Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*Idreal[0]; 
    Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*-1.864; 
    Vq = Vq + Iqreal[0]*4468; 
    Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*1.988; 
 Vq = Vq + -6*electricalTeta[1];     
 Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*-1.925; 
 Vq = Vq + -3.077*electricalTeta[1];      
 Vq = Vq + (Iqreal[0]-Iq[1]); 
 Vq = Vq - 3287;   
    Vq = Vq * 0.295; 
  //Fim Calculo de Vq e Vd SMC 
 
  /* antes 31052011 
  //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada no 
SV 
 Vqs=Vq*costeta+Vd*sinteta; 
 Vds=-Vq*sinteta+Vd*costeta;    
  //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
 V=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
 
 Vds=V*costeta; 
    Vqs=V*sinteta; 
 
  //Calculo de T1 e T2 
 if(Vds > limiteTensao) { 
 Vds=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vds < -limiteTensao) { 
 Vds=-limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs > limiteTensao) { 
 Vqs=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs < -limiteTensao) { 
 Vqs=-limiteTensao; 
  } 
 
  //Normalizando Vds e Vqs 
  Vds=Vds/100; 
  Vqs=Vqs/100;   
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  //Verificação dos setores do SVPWM 
 
 VqsporVds=Vqs/Vds; 
 
    setor=selecionaSetor(VqsporVds,Vds,Vqs); 
 
    if(setor==1) { 
  T1=Tpwm*(setor1inv[0][0]*Vds + setor1inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor1inv[1][0]*Vds + setor1inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x4999;   
 } 
 
 if(setor==2) { 
  T1=Tpwm*(setor2inv[0][0]*Vds + setor2inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor2inv[1][0]*Vds + setor2inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x6999;   
 } 
 
 if(setor==3) { 
  T1=Tpwm*(setor3inv[0][0]*Vds + setor3inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor3inv[1][0]*Vds + setor3inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x2999;   
 } 
 
 if(setor==4) { 
  T1=Tpwm*(setor4inv[0][0]*Vds + setor4inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor4inv[1][0]*Vds + setor4inv[1][1]*Vqs);  
  EvaRegs.ACTRA.all=0x3999; 
    
 } 
  
 if(setor==5) { 
  T1=Tpwm*(setor5inv[0][0]*Vds + setor5inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor5inv[1][0]*Vds + setor5inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x1999;   
 } 
  
 if(setor==6) { 
  T1=Tpwm*(setor6inv[0][0]*Vds + setor6inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor6inv[1][0]*Vds + setor6inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x5999;   
 } 
  
   T1=T1/2; 
   T2=T2/2; 
 
   if(T1+T2>208) 
 vezes++; 
 
  EvaRegs.CMPR1=T1; 
  EvaRegs.CMPR2=T1+T2;   
  EvaRegs.EVAIFRA.bit.PDPINTA=0; 
  EvaRegs.EVAIMRA.bit.PDPINTA=0; 
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// Reinitialize for next ADC sequence  
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1 
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit 
 
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt 
to PIE 
 
return; 
} 
 

Manipulador Utilizando Controle Vetorial para os dois motores: 

interrupt void  interrupcaoADC(void) 
{ 
  float VqsporVds; 
//Parâmetros do Space Vector 
float Vd=0; 
float Vds=0; 
  float Vq=0; 
float Vqs=0; 
float sinteta,costeta; 
int16 T1,T2; 
float Ialfareal=0; 
float Ibetareal=0;  
  interrupcaoADC2(); 
//Calculo dos PID de posicao e velocidade para o inversor 2 
 
rotorPositioninv1[2] = rotorPositioninv1[1];  
  rotorPositioninv1[1] = rotorPositioninv1[0];  
  rotorPositioninv1[0] = (AdcRegs.ADCRESULT0 >>4);   
  rotorPositioninv1[0] = (rotorPositioninv1[0]+(AdcRegs.ADCRESULT1 
>>4)); 
 rotorPositioninv1[0] = (1.91*pi*rotorPositioninv1[0])/3608; 
  rotorPositioninv1[0] = rotorPositioninv1[0]/2; 
 
  rotorPositionDOFinv1 = 
(rotorPositionDOFinv1+(1.91*pi*(AdcRegs.ADCRESULT2 >>4)/3608))/2;  
 
  Iainv1[2]=Iainv1[1]; 
  Iainv1[1]=Iainv1[0]; 
  Iainv1[0] = (AdcRegs.ADCRESULT3>>4);   
Iainv1[0] = (Iainv1[0]+(AdcRegs.ADCRESULT4>>4));   
  Iainv1[0]=Iainv1[0]/2; 
 
  Iainv1[0]=0.00055*Iainv1[0]-1;  
 
  Ibinv1[2]=Ibinv1[1]; 
  Ibinv1[1]=Ibinv1[0];   
  Ibinv1[0] = (AdcRegs.ADCRESULT5>>4);   
  Ibinv1[0] = (Ibinv1[0]+(AdcRegs.ADCRESULT6>>4));    
  Ibinv1[0] = (Ibinv1[0]+(AdcRegs.ADCRESULT7>>4));      
  Ibinv1[0] = Ibinv1[0]/3;   
  Ibinv1[0]= 0.00055*Ibinv1[0]-0.9; //OK!!! 26/01/10!!! 
 
  Icinv1[2]=Icinv1[1]; 
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Icinv1[1]=Icinv1[0]; 
  Icinv1[0]=-(Iainv1[0]+Ibinv1[0]); 
 
 
if(((rotorPositioninv1[0]-rotorPositioninv1[1]) < 0.15) && 
((rotorPositioninv1[0]-rotorPositioninv1[1]) > -0.15)) { 
 rotorPositioninv1[0]=rotorPositioninv1[1]; 
  } 
 
  rotorSpeedinv1[2]=rotorSpeedinv1[1];  
  rotorSpeedinv1[1]=rotorSpeedinv1[0]; 
 
  if(rotorPositioninv1[1]==0) { 
 rotorPositioninv1[1]=rotorPositioninv1[0]; 
  }  
 
  if(rotorPositioninv1[2]==0) { 
 rotorPositioninv1[2]=rotorPositioninv1[1]; 
  }  
 
  rotorSpeedinv1[0]=(rotorPositioninv1[0]-
rotorPositioninv1[1])/timeBetweenInt; 
 
 
  rotorSpeedReferenceinv1[1]=rotorSpeedReferenceinv1[0]; 
  rotorSpeedReferenceinv1[0]=rotorSpeedReferenceinv1[1]; 
  
rotorSpeedReferenceinv1[0]=rotorSpeedReferenceinv1[0]+qPidPosition[0
]*(rotorPositionReferenceinv1[0]-rotorPositioninv1[0]); 
  
rotorSpeedReferenceinv1[0]=rotorSpeedReferenceinv1[0]+qPidPosition[1
]*(rotorPositionReferenceinv1[1]-rotorPositioninv1[1]); 
  
rotorSpeedReferenceinv1[0]=rotorSpeedReferenceinv1[0]+qPidPosition[2
]*(rotorPositionReferenceinv1[2]-rotorPositioninv1[2]); 
 
  if(rotorSpeedReferenceinv1[0] > 30) { 
rotorSpeedReferenceinv1[0]=30; 
} 
 
  if(rotorSpeedReferenceinv1[0] < -30) { 
    rotorSpeedReferenceinv1[0]=-30; 
} 
 
 
  torqueReferenceinv1[1]=torqueReferenceinv1[0]; 
  
torqueReferenceinv1[0]=torqueReferenceinv1[1]+qPidSpeed[0]*(rotorSpe
edReferenceinv1[0]-
rotorSpeedinv1[0])+qPidSpeed[1]*(rotorSpeedReferenceinv1[1]-
rotorSpeedinv1[1]); 
  if(torqueReferenceinv1[0] > limiteTorque) { 
 torqueReferenceinv1[0] = limiteTorque; 
  } 
  if(torqueReferenceinv1[0] < -limiteTorque) { 
 torqueReferenceinv1[0] = -limiteTorque; 
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  } 
//  torqueReferenceinv10]=rotorPositioninv1[0]; 
  //Fim dos calculos do PID de posicao e velocidade 
 
  //Calculo de Iq (Comando de Torque)  
    Iqatuadorinv1[2]=Iqatuadorinv1[1]; 
 Iqatuadorinv1[1]=(0.394*torqueReferenceinv1[0])/Phir; 
  
 if(Iqatuadorinv1[2] == 0) { 
  Iqatuadorinv1[2]=Iqatuadorinv1[1]; 
 }     
   
  /* mudançao do SMC Iqcomandoinv1[2]=Iqcomandinv1[1]; 
 Iqcomandoinv1[1]=(0.394*torqueReferenceinv1[0])/Phir; 
 if(Iqcomandoinv1[2] == 0) { 
  Iqcomandoinv1[2]=Iqcomandoinv1[1]; 
 }   */ 
  
   
Iqrealinv1[2])/timeBetweenInt); 
 
  //Fim Calculo de Iq (Comando de Torque) 
 
  //Calculo de Id (Comando de Fluxo) 
 Idatuadorinv1[2]=Idatuadorinv1[1]; 
 Idatuadorinv1[1]=Phir*1.131221; 
  
 if(Idatuadorinv1[2] == 0) { 
  Idatuadorinv1[2]=Idatuadorinv1[1]; 
 }     
   
 Idatuadorinv1[1]=Idatuadorinv1[1]+Idatuadorinv1[1]*0.1557*((Ida
tuadorinv1[1]-Idatuadorinv1[2])/timeBetweenInt); 
 
  //Fim Calculo de Id (Comando de Fluxo)   
 
  //Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 electricalTetainv1[2]=electricalTetainv1[1]; 
 electricalTetainv1[1]=0.10472*(0.884*Iqatuadorinv1[2])/(0.01193
7*Phir+0.001);  
 electricalSpeed=electricalTetainv1[1]+2*rotorSpeedinv1[0];//Vel
ocidade 
 electricalTetainv1[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electrical
Tetainv1[2];//Posicao 
//Fim Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 
 electricalTetainv1[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electrical
Tetainv1[2];//Posicao 
 if(electricalTetainv1[1] > 6.28) { 
  electricalTetainv1[1]=0; 
 } 
 
//Ângulo elétrico 
sinteta=sin(electricalTetainv1[1]); 
costeta=cos(electricalTetainv1[1]); 
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//Transformar ABC para dq0 
Ialfareal = Iainv1[0] + (-1/2)*Ibinv1[0] + (-1/2)*Icinv1[0]; 
Ibetareal = Iainv1[0] + (1.732/2)*Ibinv1[0] + (-1.732/2)*Icinv1[0]; 
Idrealinv1[1]=Idrealinv1[0]; 
Idrealinv1[0] = costeta*Ialfareal + sinteta*Ibetareal; 
Iqrealinv1[1]=Iqrealinv1[0]; 
Iqrealinv1[0] = -sinteta*Ialfareal + costeta*Ibetareal; 
 
//PID com valores de referência e aquisicionados do sensor 
Idatuadorinv1[1]=Idatuadorinv1[0]; 
Idatuadorinv1[0]=Idatuadorinv1[1]+qPidIdrealinv1[0]*(Idatuadorinv1[1
]-Idrealinv1[0])+qPidIdrealinv1[1]*(Idatuadorinv1[2]-Idrealinv1[1]); 
Iqatuadorinv1[1]=Iqatuadorinv1[0]; 
Iqatuadorinv1[0]=Iqatuadorinv1[1]+qPidIqrealinv1[0]*(Iqatuadorinv1[1
]-Iqrealinv1[0])+qPidIqrealinv1[1]*(Iqatuadorinv1[2]-Iqrealinv1[1]); 
 
//Filtro do atuador 
if(((Idatuadorinv1[0]-Idatuadorinv1[1]) < 0.05) && 
((Idatuadorinv1[0]-Idatuadorinv1[1]) > -0.05)) { 
 Idatuadorinv1[0]=Idatuadorinv1[1]; 
} 
if(((Iqatuadorinv1[0]-Iqatuadorinv1[1]) < 0.05) && 
((Iqatuadorinv1[0]-Iqatuadorinv1[1]) > -0.05)) { 
 Iqatuadorinv1[0]=Iqatuadorinv1[1]; 
} 
 
 
  if(Iqatuadorinv1[0] > limiteCorrenteIq) { 
 Iqatuadorinv1[0]=limiteCorrenteIq; 
  } 
 
  if(Iqatuadorinv1[0] < -limiteCorrenteIq) { 
 Iqatuadorinv1[0]=-limiteCorrenteIq; 
  } 
 
  if(Idatuadorinv1[0] > limiteCorrenteId) { 
 Idatuadorinv1[0]=limiteCorrenteId; 
  } 
 
  if(Idatuadorinv1[0] < -limiteCorrenteId) { 
 Idatuadorinv1[0]=-limiteCorrenteId; 
  } 
 
 
//fim filtro do atuador 
//Fim do cálculo do PID 
  //Calculo de Vq e Vd a partir de Iq e Id 
    Vd=(Iqatuadorinv1[0]*Lsline)*electricalSpeed; 
 Vd=Idatuadorinv1[0]*rs-Vd; 
 Vq=(Idatuadorinv1[0]*Ls)*electricalSpeed; 
 Vq=Vq+(Iqatuadorinv1[0]*rs); 
 Vq=Vq+Vq*(taoS*((Iqatuadorinv1[0]-
Iqatuadorinv1[1])/timeBetweenInt));  
 
  //Fim Calculo de Vq e Vd a partir de Iq e Id 
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  //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada no 
SV 
      Vinv1=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
     //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada 
no SV 
      Vds=Vinv1*costeta; 
      Vqs=Vinv1*sinteta;     
  //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
 
  //Calculo de T1 e T2 
 if(Vds > limiteTensao) { 
 Vds=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vds < -limiteTensao) { 
 Vds=-limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs > limiteTensao) { 
 Vqs=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs < -limiteTensao) { 
 Vqs=-limiteTensao; 
  } 
 
  //Normalizando Vds e Vqs 
Vds=Vds/120; 
  Vqs=Vqs/120;   
 
 
 if(( 
  ((rotorPositionDOFinv1 - rotorPositionDOFreferenceinv1) > 
0.1)  
    ||  
    ((rotorPositionDOFinv1 - rotorPositionDOFreferenceinv1) < -
0.1) 
    ) 
 && 
    (flaginv1 > 0) 
   ) {     
  if(vezesinv1 > 2) { 
 
              if(giroinv1==1) { 
    if(setorinv1 <= 1)  
     setorinv1=6;  
    else  
     setorinv1--; 
      rotorPositionReferenceinv1[0]=1; 
      rotorPositionReferenceinv1[1]=1; 
      rotorPositionReferenceinv1[2]=1;     
     
     } 
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    if(giroinv1==-1) {       
    if(setorinv1 >= 6)  
     setorinv1=1;  
    else  
     setorinv1++; 
     } 
      rotorPositionReferenceinv1[0]=5; 
      rotorPositionReferenceinv1[1]=5; 
      rotorPositionReferenceinv1[2]=5;     
     
   
    
    grausinv1=(setorinv1-1)*pi/3; 
    vezesinv1=0; 
     
   } else { 
   grausinv1=grausinv1+pi/60; 
    vezesinv1++; 
   } 
  
   sinteta=sin(grausinv1); 
   costeta=cos(grausinv1); 
      Vq=0.6; 
      Vd=0.6; 
      Vinv1=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
     //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada 
no SV 
      Vds=Vinv1*costeta; 
      Vqs=Vinv1*sinteta;    
     //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
  }  else { 
    flaginv1--; 
    VqsporVds=Vqs/Vds; 
    if(flaginv1 <= 0) { 
 flaginv1=0; 
 setorinv1=selecionaSetor(VqsporVds,Vds,Vqs); 
        if((rotorPositionDOFreferenceinv1 - rotorPositionDOFinv1) > 
0.1) {      
 giroinv1=1; 
        } 
        if((rotorPositionDOFreferenceinv1 - rotorPositionDOFinv1) < 
-0.1) {      
 giroinv1=-1; 
        } 
 
    } 
  } 
 
  //Verificação dos setores do SVPWM 
if(setorinv1==1) { 
  T1=Tpwm*(setor1inv[0][0]*Vds + setor1inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor1inv[1][0]*Vds + setor1inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x4999;   
 } 
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 if(setorinv1==2) { 
  T1=Tpwm*(setor2inv[0][0]*Vds + setor2inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor2inv[1][0]*Vds + setor2inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x6999;   
 } 
 
 if(setorinv1==3) { 
  T1=Tpwm*(setor3inv[0][0]*Vds + setor3inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor3inv[1][0]*Vds + setor3inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x2999;   
 } 
 
 if(setorinv1==4) { 
  T1=Tpwm*(setor4inv[0][0]*Vds + setor4inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor4inv[1][0]*Vds + setor4inv[1][1]*Vqs);  
  EvaRegs.ACTRA.all=0x3999; 
    
 } 
  
 if(setorinv1==5) { 
  T1=Tpwm*(setor5inv[0][0]*Vds + setor5inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor5inv[1][0]*Vds + setor5inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x1999;   
 } 
  
 if(setorinv1==6) { 
  T1=Tpwm*(setor6inv[0][0]*Vds + setor6inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor6inv[1][0]*Vds + setor6inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x5999;   
 } 
  
   T1=T1/2; 
   T2=T2/2; 
 
  EvaRegs.CMPR1=T1; 
  EvaRegs.CMPR2=T1+T2;   
  EvaRegs.EVAIFRA.bit.PDPINTA=0; 
  EvaRegs.EVAIMRA.bit.PDPINTA=0; 
 
  EvbRegs.EVBIFRA.bit.PDPINTB=0; 
EvbRegs.EVBIMRA.bit.PDPINTB=0;   
 
  // Reinitialize for next ADC sequence  
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1 
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit 
 
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt 
to PIE 
 
  return; 
} 
 
 
void interrupcaoADC2(void) 
{ 
  float VqsporVds; 
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//Parâmetros do Space Vector 
  float Vd=0; 
float Vds=0; 
  float Vq=0; 
  float Vqs=0; 
float sinteta,costeta; 
  int16 T4,T5; 
float Ialfareal=0; 
  float Ibetareal=0;  
//Calculo dos PID de posicao e velocidade para o inversor 2 
 
rotorPositioninv2[2] = rotorPositioninv2[1];  
  rotorPositioninv2[1] = rotorPositioninv2[0];  
  rotorPositioninv2[0] = (AdcRegs.ADCRESULT8 >>4);   
  rotorPositioninv2[0] = (rotorPositioninv2[0]+(AdcRegs.ADCRESULT9 
>>4)); 
 rotorPositioninv2[0] = (1.91*pi*rotorPositioninv2[0])/3608; 
  rotorPositioninv2[0] = rotorPositioninv2[0]/2; 
 
  rotorPositionDOFinv2 = 
(rotorPositionDOFinv2+(1.91*pi*(AdcRegs.ADCRESULT10 >>4)/3608))/2;  
 
  Iainv2[2]=Iainv2[1]; 
  Iainv2[1]=Iainv2[0]; 
  Iainv2[0] = (AdcRegs.ADCRESULT11>>4);   
Iainv2[0] = (Iainv2[0]+(AdcRegs.ADCRESULT12>>4));   
  Iainv2[0]=Iainv2[0]/2; 
 
 //Iainv2[0]=0.00051*Iainv2[0]-1.07;   //colocar de volta. Cálculo 
do AD 
  Iainv2[0]=0.00051*Iainv2[0]-0.9;      //OK 26/01/10 niver bubu 
 //Iainv2[0]=0.000729387*Iainv2[0]-1.52;    //colocar de volta. 
Cálculo do AD 
 
 
 
  Ibinv2[2] = Ibinv2[1]; 
  Ibinv2[1] = Ibinv2[0];   
  Ibinv2[0] = (AdcRegs.ADCRESULT13>>4);   
  Ibinv2[0] = (Ibinv2[0]+(AdcRegs.ADCRESULT14>>4));    
  Ibinv2[0] = (Ibinv2[0]+(AdcRegs.ADCRESULT15>>4));      
  Ibinv2[0] = Ibinv2[0]/3;   
Ibinv2[0]= 0.00051*Ibinv2[0]-0.95; //OK!!! 26/01/10!!! 
 
 
  Icinv2[2]=Icinv2[1]; 
Icinv2[1]=Icinv2[0]; 
  Icinv2[0]=-(Iainv2[0]+Ibinv2[0]); 
 
 
if(((rotorPositioninv2[0]-rotorPositioninv2[1]) < 0.05) && 
((rotorPositioninv2[0]-rotorPositioninv2[1]) > -0.05)) { 
 rotorPositioninv2[0]=rotorPositioninv2[1]; 
  } 
 
  rotorSpeedinv2[2]=rotorSpeedinv2[1];  
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  rotorSpeedinv2[1]=rotorSpeedinv2[0]; 
 
  if(rotorPositioninv2[1]==0) { 
 rotorPositioninv2[1]=rotorPositioninv2[0]; 
  }  
 
  if(rotorPositioninv2[2]==0) { 
 rotorPositioninv2[2]=rotorPositioninv2[1]; 
  }  
 
  rotorSpeedinv2[0]=(rotorPositioninv2[0]-
rotorPositioninv2[1])/timeBetweenInt; 
 
 
 
   rotorSpeedReferenceinv2[1]=rotorSpeedReferenceinv2[0]; 
  rotorSpeedReferenceinv2[0]=rotorSpeedReferenceinv2[1]; 
  
rotorSpeedReferenceinv2[0]=rotorSpeedReferenceinv2[0]+qPidPosition[0
]*(rotorPositionReferenceinv2[0]-rotorPositioninv2[0]); 
  
rotorSpeedReferenceinv2[0]=rotorSpeedReferenceinv2[0]+qPidPosition[1
]*(rotorPositionReferenceinv2[1]-rotorPositioninv2[1]); 
  
rotorSpeedReferenceinv2[0]=rotorSpeedReferenceinv2[0]+qPidPosition[2
]*(rotorPositionReferenceinv2[2]-rotorPositioninv2[2]); 
 
  if(rotorSpeedReferenceinv2[0] > 30) { 
rotorSpeedReferenceinv2[0]=30; 
} 
 
  if(rotorSpeedReferenceinv2[0] < -30) { 
    rotorSpeedReferenceinv2[0]=-30; 
} 
 
 
  torqueReferenceinv2[1]=torqueReferenceinv2[0]; 
  
torqueReferenceinv2[0]=torqueReferenceinv2[1]+qPidSpeed[0]*(rotorSpe
edReferenceinv2[0]-
rotorSpeedinv2[0])+qPidSpeed[1]*(rotorSpeedReferenceinv2[1]-
rotorSpeedinv2[1]); 
  if(torqueReferenceinv2[0] > limiteTorque) { 
 torqueReferenceinv2[0] = limiteTorque; 
  } 
  if(torqueReferenceinv2[0] < -limiteTorque) { 
 torqueReferenceinv2[0] = -limiteTorque; 
  } 
  //Fim dos calculos do PID de posicao e velocidade 
 
  //Calculo de Iq (Comando de Torque)  
    Iqrealinv2[2]=Iqrealinv2[1]; 
 Iqrealinv2[1]=(0.394*torqueReferenceinv2[0])/Phir; 
 Iqrealinv2[1]=1.05*Iqrealinv2[1];//-1.14*(Iqrealinv2[1]-
Iqrealinv2[2]); 
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 if(Iqrealinv2[2] == 0) { 
  Iqrealinv2[2]=Iqrealinv2[1]; 
 }     
   
Iqrealinv2[2])/timeBetweenInt); 
//Fim Calculo de Iq (Comando de Torque) 
 
  //Calculo de Id (Comando de Fluxo) 
 Idrealinv2[2]=Idrealinv2[1]; 
 Idrealinv2[1]=Phir*1.131221; 
  
 if(Idrealinv2[2] == 0) { 
  Idrealinv2[2]=Idrealinv2[1]; 
 }     
   
 Idrealinv2[1]=Idrealinv2[1]+Idrealinv2[1]*0.1557*((Idrealinv2[1
]-Idrealinv2[2])/timeBetweenInt); 
//Fim Calculo de Id (Comando de Fluxo)   
 
  //Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 electricalTetainv2[2]=electricalTetainv2[1]; 
 electricalTetainv2[1]=0.10472*(0.884*Iqrealinv2[2])/(0.011937*P
hir+0.001);  
 electricalSpeed=electricalTetainv2[1]+2*rotorSpeedinv2[0];//Vel
ocidade 
 electricalTetainv2[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electrical
Tetainv2[2];//Posicao 
//Fim Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 
 electricalTetainv2[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electrical
Tetainv2[2];//Posicao 
 if(electricalTetainv2[1] > 6.28) { 
  electricalTetainv2[1]=0; 
 } 
 
//Ângulo elétrico 
sinteta=sin(electricalTetainv2[1]); 
costeta=cos(electricalTetainv2[1]); 
 
 
//Transformar ABC para dq0 
Ialfareal = Iainv2[0] + (-1/2)*Ibinv2[0] + (-1/2)*Icinv2[0]; 
Ibetareal = Iainv2[0] + (1.732/2)*Ibinv2[0] + (-1.732/2)*Icinv2[0]; 
Idrealinv2[1]=Idrealinv2[0]; 
Idrealinv2[0] = costeta*Ialfareal + sinteta*Ibetareal; 
Iqrealinv2[1]=Iqrealinv2[0]; 
Iqrealinv2[0] = -sinteta*Ialfareal + costeta*Ibetareal; 
 
//PID com valores de referência e aquisicionados do sensor 
Idatuadorinv2[1]=Idatuadorinv2[0]; 
Idatuadorinv2[0]=Idatuadorinv2[1]+qPidIdrealinv2[0]*(Idrealinv2[1]-
Idrealinv2[0])+qPidIdrealinv2[1]*(Idrealinv2[2]-Idrealinv2[1]); 
Iqatuadorinv2[1]=Iqatuadorinv2[0]; 
Iqatuadorinv2[0]=Iqatuadorinv2[1]+qPidIqrealinv2[0]*(Iqrealinv2[1]-
Iqrealinv2[0])+qPidIqrealinv2[1]*(Iqrealinv2[2]-Iqrealinv2[1]); 
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//Filtro do atuador 
if(((Idatuadorinv2[0]-Idatuadorinv2[1]) < 0.05) && 
((Idatuadorinv2[0]-Idatuadorinv2[1]) > -0.05)) { 
 Idatuadorinv2[0]=Idatuadorinv2[1]; 
} 
if(((Iqatuadorinv2[0]-Iqatuadorinv2[1]) < 0.05) && 
((Iqatuadorinv2[0]-Iqatuadorinv2[1]) > -0.05)) { 
 Iqatuadorinv2[0]=Iqatuadorinv2[1]; 
} 
 
 
  if(Iqatuadorinv2[0] > limiteCorrenteIq) { 
 Iqatuadorinv2[0]=limiteCorrenteIq; 
  } 
 
  if(Iqatuadorinv2[0] < -limiteCorrenteIq) { 
 Iqatuadorinv2[0]=-limiteCorrenteIq; 
  } 
 
  if(Idatuadorinv2[0] > limiteCorrenteId) { 
 Idatuadorinv2[0]=limiteCorrenteId; 
  } 
 
  if(Idatuadorinv2[0] < -limiteCorrenteId) { 
 Idatuadorinv2[0]=-limiteCorrenteId; 
  } 
 
 
//fim filtro do atuador 
 
//Para não usar malha de corrente descomentar abaixo 
//Idatuadorinv2[0]=Idrealinv2[1]; 
//Iqatuadorinv2[0]=Iqrealinv2[1]; 
//fim não usar malha de corrente 
 
//Fim do cálculo do PID 
  //Calculo de Vq e Vd a partir de Iq e Id 
    Vd=(Iqatuadorinv2[0]*Lsline)*electricalSpeed; 
 Vd=Idatuadorinv2[0]*rs-Vd; 
 Vq=(Idatuadorinv2[0]*Ls)*electricalSpeed; 
 Vq=Vq+(Iqatuadorinv2[0]*rs); 
 Vq=Vq+Vq*(taoS*((Iqatuadorinv2[0]-
Iqatuadorinv2[1])/timeBetweenInt));  
 
  //Fim Calculo de Vq e Vd a partir de Iq e Id 
 
 
  //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada no 
SV 
      Vinv2=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
     //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada 
no SV 
      Vds=Vinv2*costeta; 
      Vqs=Vinv2*sinteta;     
  //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
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  //Calculo de T1 e T2 
 if(Vds > limiteTensao) { 
 Vds=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vds < -limiteTensao) { 
 Vds=-limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs > limiteTensao) { 
 Vqs=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs < -limiteTensao) { 
 Vqs=-limiteTensao; 
  } 
 
  //Normalizando Vds e Vqs 
Vds=Vds/120; 
  Vqs=Vqs/120;   
 
 
 if(( 
  ((rotorPositionDOFinv2 - rotorPositionDOFreferenceinv2) > 
0.1)  
    ||  
    ((rotorPositionDOFinv2 - rotorPositionDOFreferenceinv2) < -
0.1) 
    ) 
 && 
    (flaginv2 > 0) 
   ) {     
  if(vezesinv2 > 2) { 
 
              if(giroinv2==1) { 
    if(setorinv2 <= 1)  
     setorinv2=6;  
    else  
     setorinv2--; 
     } 
    if(giroinv2==-1) {       
    if(setorinv2 >= 6)  
     setorinv2=1;  
    else  
     setorinv2++; 
     } 
   
    
    grausinv2=(setorinv2-1)*pi/3; 
  vezesinv2=0; 
     
   } else { 
   grausinv2=grausinv2+pi/60; 
    vezesinv2++; 
   } 
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   sinteta=sin(grausinv2); 
   costeta=cos(grausinv2); 
      Vq=0.6; 
      Vd=0.6; 
      Vinv2=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
     //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada 
no SV 
      Vds=Vinv2*costeta; 
      Vqs=Vinv2*sinteta;    
     //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
  }  else { 
    flaginv2--; 
    VqsporVds=Vqs/Vds; 
    if(flaginv2 <= 0) { 
 flaginv2=0; 
 setorinv2=selecionaSetor(VqsporVds,Vds,Vqs); 
        if((rotorPositionDOFreferenceinv2 - rotorPositionDOFinv2) > 
0.1) {      
 giroinv2=1; 
        } 
        if((rotorPositionDOFreferenceinv2 - rotorPositionDOFinv2) < 
-0.1) {      
 giroinv2=-1; 
        } 
 
    } 
  } 
 
  //Verificação dos setores do SVPWM 
if(setorinv2==1) { 
  T4=Tpwm*(setor1inv[0][0]*Vds + setor1inv[0][1]*Vqs); 
  T5=Tpwm*(setor1inv[1][0]*Vds + setor1inv[1][1]*Vqs); 
  EvbRegs.ACTRB.all=0x4999;  
 } 
 
 if(setorinv2==2) { 
  T4=Tpwm*(setor2inv[0][0]*Vds + setor2inv[0][1]*Vqs); 
  T5=Tpwm*(setor2inv[1][0]*Vds + setor2inv[1][1]*Vqs); 
  EvbRegs.ACTRB.all=0x6999;  
 } 
 
 if(setorinv2==3) { 
  T4=Tpwm*(setor3inv[0][0]*Vds + setor3inv[0][1]*Vqs); 
  T5=Tpwm*(setor3inv[1][0]*Vds + setor3inv[1][1]*Vqs); 
  EvbRegs.ACTRB.all=0x2999;   
 } 
 
 if(setorinv2==4) { 
  T4=Tpwm*(setor4inv[0][0]*Vds + setor4inv[0][1]*Vqs); 
  T5=Tpwm*(setor4inv[1][0]*Vds + setor4inv[1][1]*Vqs);  
  EvbRegs.ACTRB.all=0x3999; 
    
 } 
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 if(setorinv2==5) { 
  T4=Tpwm*(setor5inv[0][0]*Vds + setor5inv[0][1]*Vqs); 
  T5=Tpwm*(setor5inv[1][0]*Vds + setor5inv[1][1]*Vqs); 
  EvbRegs.ACTRB.all=0x1999;   
 } 
  
 if(setorinv2==6) { 
  T4=Tpwm*(setor6inv[0][0]*Vds + setor6inv[0][1]*Vqs); 
  T5=Tpwm*(setor6inv[1][0]*Vds + setor6inv[1][1]*Vqs); 
  EvbRegs.ACTRB.all=0x5999;   
 } 
  
   T4=T4/2; 
   T5=T5/2; 
 
 
  EvbRegs.CMPR4=T4; 
  EvbRegs.CMPR5=T4+T5;   
  return; 
} 
 
 
 
 
 
 

Manipulador Utilizando Modo de Controle Deslizante para os dois motores: 

interrupt void  interrupcaoADC(void) 
{ 
  int setor; 
float VqsporVds; 
  //Parâmetros do Space Vector 
float Vd=0; 
  float Vds=0; 
  float Vq=0; 
float Vqs=0; 
  float sinteta,costeta; 
int16 T1,T2; 
  float Ialfareal=0; 
float Ibetareal=0;  
  //Calculo dos PID de posicao e velocidade 
 
rotorPosition[2] = rotorPosition[1];  
  rotorPosition[1] = rotorPosition[0];  
  rotorPosition[0] = (AdcRegs.ADCRESULT0 >>4);   
  rotorPosition[0] = (rotorPosition[0]+(AdcRegs.ADCRESULT1 >>4)); 
  rotorPosition[0] = (1.91*pi*rotorPosition[0])/3608; 
  rotorPosition[0] = rotorPosition[0]/2; 
 
  rotorPositionDOF = (rotorPositionDOF+(1.91*pi*(AdcRegs.ADCRESULT2 
>>4)/3608))/2;  
 
Ia[2]=Ia[1]; 
  Ia[1]=Ia[0]; 
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  Ia[0] = (AdcRegs.ADCRESULT3>>4);   
  Ia[0] = (Ia[0]+(AdcRegs.ADCRESULT4>>4));   
  Ia[0] = (Ia[0]+(AdcRegs.ADCRESULT5>>4));     
  Ia[0]=Ia[0]/3; 
  Ia[0]=Ia[0]-70; 
 
  //Ia[0]=0.000729387*Ia[0]-1.52056;    //colocar de volta. Cálculo 
do AD 
 
 
Ia[0]=0.0005*Ia[0]-1;  
 
 //Ia[0]=0.000729387*Ia[0]-1.52;    //colocar de volta. Cálculo do 
AD 
 
 
 
  Ib[2]=Ib[1]; 
Ib[1]=Ib[0];   
  Ib[0] = (AdcRegs.ADCRESULT6>>4);   
  Ib[0] = (Ib[0]+(AdcRegs.ADCRESULT7>>4));    
  Ib[0] = (Ib[0]+(AdcRegs.ADCRESULT8>>4));      
  Ib[0] = Ib[0]/3;   
Ib[0]= 0.000515*Ib[0]-1.07; 
 
   if(Ib[0]<0)  
     Ib[0]=Ib[0]+0.04; 
  Ic[2]=Ic[1]; 
  Ic[1]=Ic[0]; 
  Ic[0]=-(Ia[0]+Ib[0]); 
 
 
  if(((rotorPosition[0]-rotorPosition[1]) < 0.15) && 
((rotorPosition[0]-rotorPosition[1]) > -0.15)) { 
 rotorPosition[0]=rotorPosition[1]; 
  } 
 
  rotorSpeed[2]=rotorSpeed[1];  
  rotorSpeed[1]=rotorSpeed[0]; 
 
  if(rotorPosition[1]==0) { 
 rotorPosition[1]=rotorPosition[0]; 
  }  
 
  if(rotorPosition[2]==0) { 
 rotorPosition[2]=rotorPosition[1]; 
  }  
 
  rotorSpeed[0]=(rotorPosition[0]-rotorPosition[1])/timeBetweenInt; 
 
 
   rotorSpeedReference[1]=rotorSpeedReference[0]; 
  rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[1]; 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[0]*(rotor
PositionReference[0]-rotorPosition[0]); 
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rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[1]*(rotor
PositionReference[1]-rotorPosition[1]); 
  
rotorSpeedReference[0]=rotorSpeedReference[0]+qPidPosition[2]*(rotor
PositionReference[2]-rotorPosition[2]); 
 
if(rotorSpeedReference[0] >limiteVelocidade) { 
    rotorSpeedReference[0]=limiteVelocidade; 
  } 
 
  if(rotorSpeedReference[0] < -limiteVelocidade) { 
    rotorSpeedReference[0]=-limiteVelocidade; 
  } 
 
 
  torqueReference[1]=torqueReference[0]; 
torqueReference[0]=torqueReference[1]+qPidSpeed[0]*(rotorSpeedRefere
nce[0]-rotorSpeed[0])+qPidSpeed[1]*(rotorSpeedReference[1]-
rotorSpeed[1]); 
if(torqueReference[0] > limiteTorque) { 
 torqueReference[0] = limiteTorque; 
  } 
  if(torqueReference[0] < -limiteTorque) { 
 torqueReference[0] = -limiteTorque; 
  } 
  //Fim dos calculos do PID de posicao e velocidade 
 
  //Calculo de Iq (Comando de Torque)  
Iq[2]=Iq[1]; 
 Iq[1]=(0.394*torqueReference[0])/Phir; 
 Iq[1]=1.05*Iq[1];//-1.14*(Iq[1]-Iq[2]); 
  
 if(Iq[2] == 0) { 
  Iq[2]=Iq[1]; 
 }     
   
//Fim Calculo de Iq (Comando de Torque) 
 
  //Calculo de Id (Comando de Fluxo) 
 Id[2]=Id[1]; 
 Id[1]=Phir*1.131221; 
  
 if(Id[2] == 0) { 
  Id[2]=Id[1]; 
 }     
   
 Id[1]=Id[1]+Id[1]*0.1557*((Id[1]-Id[2])/timeBetweenInt); 
//Fim Calculo de Id (Comando de Fluxo)   
 
  //Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 electricalTeta[2]=electricalTeta[1]; 
 electricalTeta[1]=0.10472*(0.884*Iq[2])/(0.011937*Phir+0.001);
  
 electricalSpeed=electricalTeta[1]+2*rotorSpeed[0];//Velocidade 
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 electricalTeta[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electricalTeta
[2];//Posicao 
  //Fim Calculo do Angulo Eletrico Campo Orientado Indireto 
 
 electricalTeta[1]=electricalSpeed*timeBetweenInt+electricalTeta
[2];//Posicao 
 if(electricalTeta[1] > 6.28) { 
  electricalTeta[1]=0; 
 } 
 
//Ângulo elétrico 
sinteta=sin(electricalTeta[1]); 
costeta=cos(electricalTeta[1]); 
 
 
//Transformar ABC para dq0 
Ialfareal = Ia[0] + (-1/2)*Ib[0] + (-1/2)*Ic[0]; 
Ibetareal = Ia[0] + (1.732/2)*Ib[0] + (-1.732/2)*Ic[0]; 
Idreal[1]=Idreal[0]; 
Idreal[0] = costeta*Ialfareal + sinteta*Ibetareal; 
Iqreal[1]=Iqreal[0]; 
Iqreal[0] = -sinteta*Ialfareal + costeta*Ibetareal; 
 
  //Calculo de Vq e Vd SMC 
Vd = -339.606*Idreal[0]; 
    Vd = Vd + Iqreal[0]*Iqreal[0]*134.527; 
    Vd = Vd + Iqreal[0]*((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt); 
    Vd = Vd + 156.157; 
    Vd = Vd + 300; 
    Vd = Vd + (Idreal[0]-Id[1])*4500; 
    Vd = Vd * 0.295; 
 
    Vq = Iqreal[0] *-339.606; 
    Vq = Vq + Iqreal[0]*Iqreal[0]*113.919; 
    Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*Idreal[0]; 
    Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*-1.864; 
    Vq = Vq + Iqreal[0]*4468; 
    Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*1.988; 
 Vq = Vq + -6*electricalTeta[1];     
 Vq = Vq + ((electricalTeta[1]-
electricalTeta[2])/timeBetweenInt)*-1.925; 
 Vq = Vq + -3.077*electricalTeta[1];      
 Vq = Vq + (Iqreal[0]-Iq[1]); 
 Vq = Vq - 3287;   
    Vq = Vq * 0.295; 
  //Fim Calculo de Vq e Vd SMC 
 
 
  //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada no 
SV 
 V=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq);   
 



139 

 

  Vds=V*costeta; 
 Vqs=V*sinteta;   
  
  //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
 
  //Calculo de T1 e T2 
 if(Vds > limiteTensao) { 
 Vds=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vds < -limiteTensao) { 
 Vds=-limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs > limiteTensao) { 
 Vqs=limiteTensao; 
  } 
 
  if(Vqs < -limiteTensao) { 
 Vqs=-limiteTensao; 
  } 
 
  //Normalizando Vds e Vqs 
  Vds=Vds/120; 
  Vqs=Vqs/120;   
 
   //Verificação dos setores do SVPWM 
 
 if(( 
  ((rotorPositionDOF - rotorPositionDOFreference) > 0.1)  
    ||  
    ((rotorPositionDOF - rotorPositionDOFreference) < -0.1) 
    ) 
 && 
    (flag > 0) 
   ) {     
  if(vezes > 20) { 
 
              if(giro==1) { 
    if(setor <= 1)  
     setor=6;  
    else  
     setor--; 
      rotorPositionReference[0]=1; 
      rotorPositionReference[1]=1; 
      rotorPositionReference[2]=1;      
    
     } 
    if(giro==-1) {       
    if(setor >= 6)  
     setor=1;  
    else  
     setor++; 
     } 
      rotorPositionReference[0]=5; 
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      rotorPositionReference[1]=5; 
      rotorPositionReference[2]=5;      
    
   
    
    graus=(setor-1)*pi/3; 
    vezes=0; 
     
   } else { 
   graus=graus+pi/60; 
    vezes++; 
   } 
  
   sinteta=sin(graus); 
   costeta=cos(graus); 
      Vq=1; 
      Vd=1; 
      V=sqrt(Vd*Vd+Vq*Vq); 
     //Conversao de referencia rotacional pra estacionaria utilizada 
no SV 
      Vds=V*costeta; 
      Vqs=V*sinteta;    
     //Fim Conversao de referencia rotacional pra estacionaria 
utilizada no SV 
  }  else { 
    flag--; 
        VqsporVds=Vqs/Vds; 
    if(flag <= 0) { 
 flag=0; 
 setor=selecionaSetor(VqsporVds,Vds,Vqs); 
if((rotorPositionDOFreference - rotorPositionDOF) > 0.1) {      
 giro=1; 
        } 
        if((rotorPositionDOFreference - rotorPositionDOF) < -0.1) {    
  
 giro=-1; 
        } 
 
    } 
 
  } 
 
    if(setor==1) { 
  T1=Tpwm*(setor1inv[0][0]*Vds + setor1inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor1inv[1][0]*Vds + setor1inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x4999;   
 } 
 
 if(setor==2) { 
  T1=Tpwm*(setor2inv[0][0]*Vds + setor2inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor2inv[1][0]*Vds + setor2inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x6999;   
 } 
 
 if(setor==3) { 
  T1=Tpwm*(setor3inv[0][0]*Vds + setor3inv[0][1]*Vqs); 
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  T2=Tpwm*(setor3inv[1][0]*Vds + setor3inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x2999;   
 } 
 
 if(setor==4) { 
  T1=Tpwm*(setor4inv[0][0]*Vds + setor4inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor4inv[1][0]*Vds + setor4inv[1][1]*Vqs);  
  EvaRegs.ACTRA.all=0x3999; 
    
 } 
  
 if(setor==5) { 
  T1=Tpwm*(setor5inv[0][0]*Vds + setor5inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor5inv[1][0]*Vds + setor5inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x1999;   
 } 
  
 if(setor==6) { 
  T1=Tpwm*(setor6inv[0][0]*Vds + setor6inv[0][1]*Vqs); 
  T2=Tpwm*(setor6inv[1][0]*Vds + setor6inv[1][1]*Vqs); 
  EvaRegs.ACTRA.all=0x5999;   
 } 
  
   T1=T1/2; 
   T2=T2/2; 
 
 
  EvaRegs.CMPR1=T1; 
  EvaRegs.CMPR2=T1+T2;   
  EvaRegs.EVAIFRA.bit.PDPINTA=0; 
  EvaRegs.EVAIMRA.bit.PDPINTA=0; 
 
// Reinitialize for next ADC sequence  
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;         // Reset SEQ1 
  AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;       // Clear INT SEQ1 bit 
 
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;   // Acknowledge interrupt 
to PIE 
 
return; 
} 
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APÊNDICE IV - APLICATIVO DE CONTROLE DO MANIPULADOR 

 

Desenvolvido em Matlab®, o aplicativo foi gerado com uma interface com o intuito 

de se tornar o mais amigável possível para o usuário. Disponibilizando configurações 

independentes para cada controlador e controle manual para posicionamento do manipulador. 

Há, também, um gráfico que o usuário poderá observar o movimento real do manipulador, 

através de vetores no espaço, conforme a figura 1. 

Figura 1 – Interface do aplicativo. 

 

 (Fonte: Própria). 

 No painel de configuração, existe um DropDownList, onde o usuário configura 

características particulares para cada controlador, de forma independente. Pode-se controlar a 

rampa de aceleração e desaceleração, o passo de deslocamento para o controle manual. 

Figura 2 – Painel de Configuração.

 

(Fonte: Própria). 

Após qualquer alteração no painel de configuração, é necessário pressionar o botão 

Salvar, para que as novas configurações possam ser enviadas para os controladores, mostrado 

em detalhe na figura 2. 
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No mesmo painel, no botão de Zerar Posição, o usuário tem a opção de movimentar o 

manipulador para a posição inicial, onde todas as referências de posicionamento dos motores 

estarão em zero. 

Figura 3 – Controle manual. 

 

(Fonte: Própria). 

No painel de controle manual, mostrado na figura 3, o usuário deve selecionar o grau de 

liberdade que deseja movimentar, escolhendo em girar no sentido horário (botão +) ou no 

sentido anti-horário (botão menos). O valor do ângulo de cada movimento depende do valor 

configurado no Painel de Configuração, na opção Passo. 

O controle manual de cada motor obedece às limitações mecânicas de cada grau de 

liberdade. Ou seja, se um determinado grau, por motivos mecânicos, não puder ultrapassar 

120°, o software irá alertar o usuário do limite e não executa a movimentação. 

Através do painel Visualização, mostrado na figura 4, o usuário observa o quanto cada 

grau de liberdade já foi movimentado. Este painel é bastante útil para se evitar que o usuário 

seja alertado da ultrapassagem da limitação mecânica de cada junção. Pelo painel é possível 

monitorar o valor do ângulo de cada articulação. 

Figura 4 – Painel de Visualização. 

 

(Fonte: Própria). 
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Após posicionar o manipulador no ponto inicial do ciclo automático de movimentação, o 

usuário deve informar que este é o ponto inicial do ciclo, pressionando, no painel Posição 1, o 

botão Gravar, mostrado na figura 5. 

Depois de configurado o primeiro ponto, o manipulador deverá ser movimentado, através 

do controle manual, até o ponto de destino e ser gravado através do botão Gravar do painel 

Posição 2, também mostrado na figura 5. 

Figura 5 – Gravação dos Pontos do Ciclo de Movimentação. 

 

(Fonte: Própria). 

Com os dois pontos já gravados, conforme a figura 5, através do botão Iniciar se dá o 

começo da movimentação automática do manipulador. Ou seja, o robô se posiciona no ponto 

inicial do ciclo e depois vai até o ponto final. Este movimento é feito repetidas vezes, até que 

o usuário acione o mesmo botão, que durante o ciclo de movimentação estará com o nome 

Parar, como mostrado na figura 6. 

Figura  6 – Botão Iniciar/Parar do ciclo de Movimentação Automática 

 

(Fonte: Própria). 

 Pelo gráfico gerado em tempo real se tem o posicionamento dos vetores, 

correspondentes a cada articulação do vetor, de acordo com o posicionamento real do 

manipulador. O gráfico vetorial gerado de acordo com o movimento do manipulador pode ser 

observado na figura 7. 
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Figura 7 – Gráfico com os movimentos do manipulador 

 

(Fonte: Própria). 

 Vale ressaltar que o movimento destes vetores são relacionados, no aplicativo, com 

uma variável de tempo, para que seja produzido o efeito de movimentação do gráfico, 

gerando uma imagem próxima à real produzida pelo manipulador. 

 Ao acionar o ciclo automático de posicionamento, através do botão Iniciar, os vetores 

do gráfico irão movimentar-se para os pontos extremos do ciclo, calculados pela cinemática 

inversa, representando o movimento real do manipulador. 

 Ao pressionar o botão “Zerar Posição”, o manipulador, assim como o gráfico gerado 

no software, retorna para a posição inicial, ou seja, com os valores dos ângulos iguais a zero. 

 

 

 


