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RESUMO

PARRA, Edson Bispo. CONTROLE DE TENSÃO PARA O GERADOR DE INDUÇÃO
AUTO-EXCITADO
E ISOLADO. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia
Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017.
Este trabalho introduz um controle de tensão para o motor de indução gaiola de esquilo atuando
como gerador isolado do sistema de transmissão de energia, para isso, é apresentado o processo
de auto-excitação através de um banco de capacitores, item fundamental para o motor atuar
como gerador. Aborda o referencial teórico de motores de indução, auto-excitação de geradores
de indução, e desenvolve-se um sistema de controle de tensão com a intensão de manter a
tensão com as possíveis variações que a carga pode ter no processo. Apresenta-se os testes,
levantamento de dados e análise dos processos feito no estudo. Ao final, mostra-se a viabilidade
de se usar este tipo de gerador para gerar energia a um custo viável.
Palavras-chave: Gerador de indução auto-excitado, controle de tensão.

ABSTRACT

PARRA, Edson Bispo. VOLTAGE CONTROL FOR THE SELF EXCITED INDUCTION
GENERATOR OFF-GRID. 71 f. – Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Curitiba, 2017.
This work presents the squirrel cage induction motor acting as an generator isolated of the
power transmission system, for this, the process of self-excitation through a capacitor bank is
presented, fundamental item for the motor to act as a generator. It addresses the theoretical
reference of induction motors, self-excitation, and develops a voltage control system with the
intention of maintaining the voltage with the possible variations that the load may have in the
process. We present the tests, data collection and analysis of the processes done in the study. At
the end, it is shown the feasibility of using this type of generator to generate energy at a viable
cost.
Keywords: Induction generator, voltage control.
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1

INTRODUÇÃO

A constante busca por novos meios de produção de energia ou um melhor
aproveitamento dos meios existentes, tem feito com que pesquisadores busquem
incessantemente aperfeiçoar esses meios de geração de energia elétrica. A pressão para que
tantos, as novas descobertas de geração de energia, bem como as já existentes, sejam o menos
danosas possível ao meio ambiente, faz com que as formas clássicas de obtenção de energia
que utilizam combustíveis fósseis, nuclear e até mesmo através da hidráulica, sejam combatidas
expressivamente. Essas, de uma forma ou outra, danificam o meio ambiente ou podem colocar
a vida humana em risco, por gerarem como resíduos gases que causam efeito estufa ou usarem
grandes áreas de terra útil para as represas.
Em meados dos anos 80, com o grande aumento da população mundial, e com o
desenvolvimento das comunicações e transportes, as pessoas começaram a sair dos grandes
centros e ocupar áreas até então inabitadas. A partir de então, o conceito de conservação do
meio ambiente se desenvolveu e tanto ambientalistas como pesquisadores começaram entender
a necessidade de que a geração de energia fosse mais eficiente e também chegassem ás
comunidades isoladas (SIMOES; FARRET, 2011).
Segundo (SINGH, 2004), para levar energia a todos os centros de carga necessários,
tanto para consumo doméstico, quanto para uso de equipamentos, que são necessários em áreas
remotas, há um constante investimento em pesquisas de geração de energia auto-suficiente.
Com base nisso, atualmente busca-se aperfeiçoar as tecnologias de obtenção de energia, para
se obter mais eficiência, usando os mesmos recursos naturais ou até mesmo reduzindo o que é
consumidos atualmente.
Um dos ramos de estudos seria o uso de microgeradores com fontes renováveis com o
mínimo de impacto ambiental. Para (FRAILE-ARDANUY et al., 2006), a microgeração pode
ser uma forma de substituir geradores situados em áreas remotas que utilizam combustíveis
fósseis, os quais tem um custo elevado e geram poluição. Os tipos mais comuns de geração
para suprir esta necessidade podem ser hidráulicos, eólicos ou solares. A intenção de viabilizar
a microgeração, tanto isolada como conectada ao sistema elétrico, tem sido o foco de muitos
estudos realizados por pesquisadores em todo mundo, sendo uma das áreas de estudos, a
utilização o uso de geradores de indução para esta finalidade.
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Neste novo milênio, o gerador de indução, com sua baixa necessidade de manutenção,
custo reduzido e a simplicidade de operação, aparece como uma boa solução para este tipo de
aplicação remota. Por sua simplicidade, robustez e a capacidade de operar com fontes primárias
que tem variação no fluxo da fonte primária, o gerador de indução é um dos preferido para
pequenas hidroelétricas e usinas eólicas(SIMOES; FARRET, 2011).
Como citado acima o uso do gerador de indução para geração de energia isolado
está atualmente sob intenso estudo, visto que as tecnologias atuais, ainda que com o recente
desenvolvimento, carecem de aprimoramentos para atenderem os padrões exigidos (SINGH,
2004). Como em outros modelos de geração de energia, esse também apresenta dificuldades, e
o maior obstáculo à geração de energia isolada com motores de indução é o fato de o gerador
isolado necessitar de uma excitação para gerar a corrente de magnetização no entreferro e
o controles da tensão devido a varição da carga, isso pode ser suprido inserido bancos de
capacitores e outras formas de controle de tensão em paralelo com o gerador de indução.
Pesquisando os trabalhos acadêmicos sobre o tema, percebe-se a importância do mesmo para a
atualidade. Para isso, neste trabalho será focado o estudo teórico e prático para o controle de
tensão e reativos para a microgeração com motores de indução isolado auto-excitado.

1.1

DELIMITAÇÃO DO TEMA
"Um aspecto crucial nesta área é o desenvolvimento apropriado de mecanismos
de controle para alcançar a tensão e frequência com cargas variáveis e com
diferentes tipos de fontes primárias"(SINGH, 2004).
O maior problema no uso do motor de indução na microgeração é o fato da velocidade

da fonte ser variável, vento ou água, causando problemas no controle da frequência e tensão.
O presente trabalho tem como objetivo analisar e desenvolver formas de controle de tensão e
reativos usando equipamentos baseados em eletrônica de potência conectados ao gerador de
indução com gaiola de esquilo.

1.2

PROBLEMAS E PREMISSAS
Para (BANSAL et al., 2005), o fenômeno de auto-excitação de máquinas de indução

ainda que conhecida desde a década de 1.930, continua merecendo uma considerável atenção
dos pesquisadores. O controle de tensão do gerador de indução auto-excitado e isolado, tal
como já foi citado acima, é o problema a ser solucionado, para isso será montado um banco de

14

capacitores que servirão para o proposito de excitar e também para atuar no controle de tensão.
O dimensionamento e seleção do banco de capacitores será determinado utilizando métodos já
desenvolvidos por pesquisadores. Para o controle de tensão vamos usar um controle eletrônico
de carga lastro em paralelo com o gerador.

1.3
1.3.1

OBJETIVOS
Objetivo Geral
Utilizou-se o laboratório de máquinas elétricas da UTFPR para montar uma bancada

com o gerador de indução onde foi montado um banco de capacitor para excitar o gerador e a
inserção de um controle eletrônico para manter a tensão gerada em níveis exigidos para uso de
equipamentos elétricos.

1.3.2

Objetivos Específicos
-Levantamento da teoria sobre máquina de indução funcionando como gerador.
-Calcular a capacitância média para definição do banco de capacitores.
-Montar o sistema de geração.
-Montar banco de capacitores.
-Montar controlador de carga lastro.
-Medir os parâmetros elétricos nas etapas de geração considerando a variação da carga

da carga.
-Testar e validar o desempenho do gerador.

1.4

JUSTICATIVA
O consumo de potência reativa e a deficiência no controle da tensão é o maior problema

do gerador de indução desde que não se considere a variação da rotação da fonte primária, cujo
presente trabalho não focou, supõe-se então que a fonte tem rotação constante, posto isto focouse inteiramente no controle da tensão devido a variação da carga.
A eletrônica de potência tem simplificado cada vez mais o controle de reativos. A
geração isolada é o maior desafio para o uso deste tipo de gerador, pois se o gerador for
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conectado ao sistema de transmissão ou distribuição elétrico, o próprio sistema pode fornecer os
reativos necessários para perfeito funcionamento do gerador. Outro fator importante é o fato de
o gerador de indução suportar, ao se conectar ao sistema elétrico, os picos gerados pela diferença
de fase e tensão no momento da conexão até a acomodação e sincronização dos valores.
Como o foco é o sistema de geração isolado, estudo-se um sistemas de controle
de tensão e a busca da capacitância ideal para fornecimento de reativo para compensar
a deficiências do gerador. Conforme (BONERT; RAJAKARUNA, 1998), isto ocorrerá
conectando-se em paralelo ao gerador, bancos de capacitores, que terão a função de criar a
corrente de magnetização e também o controle de tensão devido que as variações de carga
podem causar elevação ou afundamento da tensão. Ao se atingir os estes objetivos, obteve-se
energia com qualidade semelhante aos sistemas de geração complexos, que são os parâmetros
para o sistema elétrico nacional e mundial.

1.5

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o estudo do assunto proposto, em primeira instância foi buscado o conhecimento

através de pesquisas bibliográficas já desenvolvidas em trabalhos acadêmicos e de pesquisa, ao
mesmo tempo fazendo uma fundamentação teórica do funcionamento do gerador de assíncrono
rotor gaiola de esquilos, bem como apresentar a eletrônica de potência como o referencial para
a soluções dos problemas que advém da geração com GIAE.
Paralelamente foi executada a montagem em laboratório do sistema de geração com o
motor de indução, funcionando com gerador, sendo movimentado por outro motor, que funciona
com fonte primária.
Os conhecimentos necessários para executar este estudo fazem parte, principalmente,
das disciplinas de máquinas (1, 2 e 3), eletrônica de potência, sinais e sistemas, sistemas de
controle, circuitos, e matérias de SEP. Enfim, após concluído com sucesso os experimentos foi
colocado em prática boa parte do conhecimento adquirido o longo da formação acadêmica.

1.6

ESTRUTURA DO TRABALHO
Prevê-se a seguinte estrutura:
• Capítulo 1 - Introdução com apresentação do tema, problemas, objetivos principais
metodologia da pesquisa.

e
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• Capítulo 2 - Referencial teórico.
• Capítulo 3 - Definição dos componentes integrantes do sistema.
• Capítulo 4 - Testes e levantamentos de dados.
• Capítulo 5 - Resultados e análises
• Capítulo 6 - Conclusões
• Capítulo 7 - Referências
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Para se entender o princípio de geração de energia elétrica com um gerador de indução,
deve-se entender como o motor de indução pode funcionar como gerador, quais as necessidades,
quais os equipamentos e os elementos que devem ser adicionados à operação para geração
de energia nos níveis exigidos para o perfeito funcionamento dos equipamentos que serão
conectados a este sistema de geração.
Neste capítulo serão conhecido os elementos que farão parte do sistema de geração
isolado, com o intuito de mostrar a função que cada componente desempenhará para se atingir
o objetivo desejado. Sendo eles:
• O motor de indução;
• O funcionamento do motor de indução como gerador;
• Determinação dos parâmetros a partir de ensaios com motor a vazio e com rotor
bloqueado;
• Campo Girante;
• Potência reativa;
• Conversores de frequência;
• Montagem e controle do protótipo;
2.1

MOTOR DE INDUÇÃO
As máquinas elétricas são equipamentos destinados a converter energia elétrica,

podendo ser apenas elevar ou rebaixar níveis de tensão como nos transformadores, ou em
energia mecânica como é o caso dos motores (FITZGERALD et al., 2006). Este último pode
ser denominado motor síncrono ou assíncrono. O síncrono se caracteriza pelo fato da rotação
do rotor estar em sincronismo com a velocidade do campo girante da máquina, ou seja, as duas
velocidades são iguais. No motor assíncrono, o rotor está em rotação diferente do campo girante
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do estator e essa diferença entre rotações é chamada de velocidade de escorregamento. O motor
assíncrono é também chamado de motor de indução por comportar-se tal qual um transformador,
ou seja, a energia recebida no enrolamento primário se transfere para o secundário por indução.
Os enrolamentos do estator do motor assíncrono são basicamente os mesmos do
síncrono, entretanto os dos rotor são diferentes. Temos dois tipos de rotores no motor de
indução, o rotor bobinado e o rotor de gaiola de esquilo. O motor de indução rotor gaiola
de esquilo, por ser uma máquina de construção simples, apresentar baixo índice de manutenção
principalmente pelo fato de não haver contato entre as suas partes ter grande densidade de
potência e custo reduzido, se sobressai aos outros tipos de motores. O motor com rotor de
gaiola tem sido usado em quase todos os tipos de atividades em que se necessita de uma máquina
elétrica. Hoje, é a principal máquina elétrica em uso no mundo. Este motor pode, como veremos
a frente, atuar como também como gerador.

2.1.1

Partes do motor de indução
O motor de indução com rotor de gaiola, eletricamente possui duas partes que

funcionam na transformação da energia, o estator e o rotor. Estes são construídos em lâminas de
aço de décimos de milímetros, com o intuito de reduzir as perdas no ferro devido as correntes
de Foucalt, o que melhora seu rendimento. A figura 1 mostra um motor de indução em que são
detalhadas as suas partes, sendo que as mais importantes eletricamente são o estator e rotor.

2.1.1.1

Rotor
O rotor, como se pode ver na figura 2, é dotado de ranhuras axiais onde os enrolamentos

ou barras são alojados. O enrolamento pode ser bobinado igual ao estator ou curto circuitado.
chamado de rotor gaiola de esquilo. Nesse rotor a parte de aço também está curto circuitado nas
extremidades, a parte de alumínio é injetado entre os espaços das barras de aço, não havendo
isolação entre estas partes. As ranhuras do rotor são deixadas levemente inclinadas com o
intuito de fazer uma transição suave do fluxo entre o estator e rotor e também evitar vibrações
dos dentes que podem causar ruídos.

2.1.1.2

Estator
No estator existem ranhuras paralelas ao eixo da máquina na superfície interna, que

acomodam as bobinas dos enrolamentos.

Além de diminuir o entreferro efetivo e a corrente
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Figura 1: Motor de indução - rotor gaiola de esquilo

(www.portaleletricista.com.br, 2016)

Figura 2: Rotor de gaiola

Fonte: (www.dicasdozebio.com, 2016)
de magnetização, essas ranhuras são um meio eficiente de transmissão de calor para o exterior.
Entre as chapas e as bobinas do enrolamento existem elementos de isolação, cuja função é evitar
curto-circuito entre a carcaça e o pacote de chapas. (HOMRICH, 2013).
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Na figura 3 temos o estator e podemos ver como os enrolamentos do estator são
posicionados nas ranhuras.

Figura 3: Estator

Fonte: (TAVARES, 2014)

2.1.2 Funcionamento do motor de indução
Ao alimentar-se o motor elétrico com tensão trifásica é criado um campo girante no
entreferro, com isso o rotor gira no sentido do campo, criando uma rotação no rotor próximo da
velocidade do campo girante. A velocidade do campo é conhecida como síncrona (ns) e a do
rotor é chamada de nominal(n). A velocidade síncrona é determinada em função da frequência
elétrica da rede e do número de polos do motor (característica construtiva). A velocidade do
rotor também chamada de rotação, é fornecido pelo fabricante do motor, colocado na placa de
dados que está no motor. Este valor dado é para o funcionamento do motor em carga plena, ou
ele pode ser obtido medindo-se a rotação do eixo do rotor.
A diferença entre a velocidade do campo girante(ns) e a velocidade nominal(n) é
chamado de velocidade de escorregamento. A partir dos valores da velocidade síncrona e
velocidade nominal, podemos calcular o escorregamento.
Para obtermos a velocidade síncrona em RPM usamos a fórmula abaixo:
ns = 120 ∗ f
P
f = frequência elétrica
P=Número de polos da máquina

(1)

21

Com isso calcula-se o escorregamento pela formula a seguir:
n −n
S = ns
s

(2)

Para escorregamentos maiores que 0 a máquina opera como um motor e menores que
0 operará como gerador.

Figura 4: Escorregamento

Fonte: (FITZGERALD et al., 2006)
Na figura 4 ve-se a relação conjugado

escorregamento,

mostrando

a

parte em que a máquina atua como motor, gerador e frenagem. A relação
conjugado/velocidade/escorregamento mostra que o conjugado atingirá o seu ponto ideal
próximo de zero, ou seja, próxima a velocidade síncrona, este ponto deve estar próximo de 3
%.
No gráfico da figura 4, percebe-se que quando a velocidade do rotor for maior que a
velocidade síncrona, ou seja, com escorregamento menor que 1, o motor passará a atuar como
um gerador.
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2.2 O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DE INDUÇÃO COMO GERADOR
Para um motor de indução funcionar como gerador conforme citador por FARRET,
alguma forma de trabalho mecânico deve ser aplicado ao eixo do rotor para fazê-lo girar com
velocidade maior que a velocidade síncrona, assim o motor passará atuar como gerador. Isto
pode ser conseguido por um outro motor, turbina ou hélices acionados por uma fonte primária.
Assim como no motor, todas as perdas que nele ocorrem voltam a repetir-se no gerador mas em
sentido oposto, isto quer dizer que em vez da corrente entrar pelos terminais, ela sairá. Todo
o processo, desde a entrada da corrente nos terminais até obter o torque no eixo do rotor, é
repetido pelo gerador de indução, porém no sentido inverso. Então, os valores de tensão, perdas
no estator, entreferro e rotor são repetidos.
Na figura 5 temos um diagrama elaborado por Chapallaz, o qual descreve o caminho
da energia e as perdas possíveis de um gerador de indução.

Figura 5: Diagrama energético do gerador de indução

Fonte: (CHAPALLAZ et al., 1992)
Portanto, as perdas são representadas da seguinte maneira:
- Prot - Perdas rotacionais: Perdas oriundas do atrito entre os componentes da máquina

e devido à ventilação.
- PFe - Perdas no núcleo: Perdas, principalmente, por histerese e correntes parasitas.
- Pcue e Pcur - Perdas no cobre do rotor e do estator: Perdas provocadas pelo Efeito
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Joule nos enrolamentos da máquina.

2.2.1 Circuito equivalente do gerador de indução
As características elétricas de uma máquina de indução lembram muito um
transformador. Dois circuitos elétricos, como os enrolamentos do rotor e do estator, são
acoplados por um campo magnético que é responsável pelo ”transporte” de energia de um
circuito para o outro. A máquina de indução se difere de um transformador pelo fato de um
dos componente que o compõem poder se movimentar em relação ao outro (CHAPALLAZ et
al., 1992).
Na figura 6, tem-se o circuito equivalente, nele pode-se ver o caminho da corrente e
tensão do gerador de indução, com isso será determinado os valores de ganhos e perdas que
acontecem no gerador.

Figura 6: Circuito equivalente do gerador de indução referido ao estator

Autoria própria
V˙

1=

Tensão de fase de terminal do estator

E˙ 2= Força eletromotriz(FEM) gerada pelo fluxo do entreferro resultante
I˙1= Corrente do estator
I˙2= Corrente do rotor
I˙m= Corrente de magnetização
R1= Resistência efetiva do estator
R2= Resistência do rotor
Rc= Resistência de perdas no núcleo
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X1= Reatância de dispersão do estator
X2= Reatância de dispersão do rotor
Xm= Reatância de magnetização
Ż 2 = Impedância equivalente do rotor
Ż 1 = Impedância equivalente do estator

Para chegar aos valores de tensão e corrente nos terminais do gerador, inicia-se pela
tensão (E2), que é a força eletromotriz( f em) no rotor e que estará em paralelo com a corrente
de magnetização. O circuito do rotor está apresentado na figura 7, com o sentido da corrente
em direção do estator.

Figura 7: Circuito equivalente do rotor

Autoria própria

Ż 2 =

E˙2
= (R2 + jSX 2)
I˙2

(3)

Para calcular-se a tensão nos terminais do gerador usa-se a seguinte fórmula:

V˙1 = E˙2 − I˙1(R1 + jX 1)
2.3

(4)

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS A PARTIR DE ENSAIOS COM O MOTOR A
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Figura 8: Circuito equivalente do estator

Autoria própria
VAZIO E BLOQUEADO
Para a determinação dos valores do circuito equivalente, deve-se encontrar os valores
da impedância que são necessários para os cálculos das tensões nos terminais e no rotor. Para
isso, são feitos dois tipos de ensaios com a máquina, um a vazio e outra com o rotor bloqueado.
Com o ensaio a vazio, é determinado os valores Rc, Xm, perdas rotacionais, perdas no entreferro
e corrente de magnetização. Já o ensaio com o rotor bloqueado determina R1, R2, X1 e X2. A
partir do ponto da obtenção dos dados, pode-se fazer os cálculos e obter os valores de tensão,
corrente e corrente de magnetização.

2.3.1

Ensaio com rotor bloqueado
Neste ensaio, trava-se o eixo do rotor, com isso o escorregamento passa a ser unitário.

Com tensões equilibradas aplicadas ao terminal do motor, sendo obtido as seguintes medidas:
• |V˙1bl|= Tensão de fase [V ]
• |I˙1bl|= Corrente de linha [A]
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Tabela 1: Tabela de coeficientes

Classe
A
B
CeF
D
Rotor bobinado

X1
X bl
0,5
0,4
0,3
0,5
0,5

X2
X bl
0,5
0,6
0,7
0,5
0,5

• Pbl= Potência elétrica trifásica total de entrada [W ]
• fbl= Frequência de ensaio do rotor bloqueado [Hz]

A partir das leituras de tensão(V1bl), corrente I1bl e a potência ativa Pbl será
determinado os valores das resistências e das reatâncias totais com as fórmulas abaixo:
Rbl =

n

Pbl
I
˙1bl2|
∗
|
fases

V˙ 1bl|
|Z |=
˙ bl | ˙
|I 1bl|
X bl =

.

|Ż bl 2 |−Rbl 2

(5)

(6)

(7)

• Rbl= Resistência do motor com rotor bloqueado
• Ż bl = Impedância do motor com rotor bloqueado
• Xbl= Reatância do motor com rotor bloqueado

Para calcular as reatâncias do estator e do rotor referida ao estator, X1 e X2, costumase utilizar fatores de ponderação dependentes da classe do motor citado por (FITZGERALD et
al., 2006), conforme tabela 1. Os mesmos coeficientes desta tabela podem ser utilizados para
calcular R1 e R2 a partir de Rbl.
2.3.2

Ensaio com motor a vazio
Quando é colocado o motor para funcionar e aguardado um tempo suficiente para que

o motor atinja a velocidade máxima e os rolamentos sejam lubrificados, a partir de então, é
obtido. as seguintes medidas:
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• |V˙1vz|= Tensão de fase [V ]
• |I˙1vz|= Corrente de linha [A]
• Pvz= Potência elétrica trifásica total de entrada [W ]

Para efetuar-se este ensaio o motor deve estar rodando em rotação plena, a corrente
do rotor é somente a necessária para superar as perdas da potência dissipada nos enrolamentos,
atritos dos mancais e ventilação.
A magnetização do motor de indução ocorre no entreferro, devido a isso, a corrente
de excitação requerida aumenta muito e consequentemente as perdas no estator podem ser
apreciáveis. Com o motor a vazio, o escorregamento é muito próximo de zero, logo a corrente
do rotor também é aproximadamente zero, as perdas rotacionais Prot em condições normais de
funcionamento, podem ser encontradas mediante a inserção gradativa de tensão nos terminais
do motor, medindo a potencia necessária para o rotor girar rompendo as perdas rotacionais.
As perdas rotacionais com carga, em frequência e tensão nominal, são normalmente
consideradas igual ao seu valor a vazio. A resistência do enrolamento do estator varia conforme
a temperatura, por isso ao aplicar a equação 8, deve-se atentar para que seja usada a temperatura
correspondente de ensaio a vazio (FITZGERALD et al., 2006). Com a determinação das perdas
rotacionais, as perdas do núcleo podem ser determinadas pela a equação 9:
Pnucleo = Pvz − Prot − nfases(I2vzR1)

(8)

• Pnucleo= Perdas totais a vazio no núcleo.

Com isso, se determina a resistência das perdas do núcleo.
nfasesV 1 vz2
Rc =
Pnucleo

(9)

A reatância aparente no estator pode ser definida como Xvz, que estará muito próximo
de (X 1 + X m) que é a reatância do estator. X1 foi definido no ensaio de rotor bloqueado, então:
X vz = X 1 + X m
Para determinar Xvz, é preciso calcular a potência reativa do estator:

(10)
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Qvz =

,

S2 vz − P2 vz

(11)

• Qvz= Potência reativa a vazio.

Em que S é a potência aparente a vazio:

Svz = nfasesV 1vzIvz

(12)

Calcula-se a seguir, a reatância:
Qvz
X vz = fases ∗|I˙1vz2|
n

(13)

Encontra-se então, a indutância de magnetização: Xm
X m = X vz − X 1
2.4

(14)

CAMPO GIRANTE
Quando o estator de um motor trifásico é ligado a uma fonte de potência trifásica,

geram-se correntes nos seus enrolamentos que originam o aparecimento de um campo
magnético girante. As correntes trifásicas que percorrem os enrolamentos do estator geram, em
cada fase, campos pulsantes, também com um ângulo de desfasamento entre fases, cujos eixos
de simetria são fixos no espaço, mas cuja resultante é um campo que gira num determinado
sentido, denominado campo girante.
Conforme visto na figura 9, as três fases a, b, e c, alojadas nas ranhuras do estator,
são deslocadas umas das outra em 120◦ , e ligadas (em estrela ou em triângulo) a uma fonte de

alimentação trifásica.
As tensões aplicadas estão desfasadas em 120◦ , e das três fases resultam correntes
iguais, desfasadas entre si em 120◦ , as quais geram campos magnéticos pulsantes que se

combinam, dando um campo resultante de valor constante. Este campo gira com uma
velocidade constante que depende da frequência da fonte e do número de pólos constantes
no motor. (FITZGERALD et al., 2006)
Abaixo, as correntes e seus respectivos ângulos:
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Figura 9: Enrolamento de estator trifásico simplificado de dois polos

Fonte: (FITZGERALD et al., 2006),

ia = Im ∗ (ωt)

(15)

ib = Im ∗ (ωt − 1200)

(16)

ic = Im ∗ (ωt + 1200)

(17)

Im é a corrente máxima e a origem do tempo é arbitrária, como sendo o instante em
que a corrente da fase ’a’ atinge máxima potência positiva. O resultado de se deslocar os três
enrolamentos de 120◦ em termos de fase espacial e de 120◦ em termos de fase temporal é uma

onda progressiva positiva de FMM (FITZGERALD et al., 2006).
3

F(θ ae, t) = Fmaxcos(θ ae − ω et)
2

(18)

A equação 19 é uma função senoidal fundamental espacial no ângulo elétrico θ ae, ela
3
tem uma amplitude de ( )Fmax, isto é 1,5 vezes a amplitude da onda da FMM do entreferro,
2
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Figura 10: Correntes de fase instantânea sob condições de equilibrio trifásico

Fonte: (FITZGERALD et al., 2006)
produzida pelas fases individuais sozinhas (FITZGERALD et al., 2006).
• θ ae = angulo elétrico
• FMM = Força Magneto Motriz
• ω e = Frequência angular da excitação elétrica aplicada [ras/s]
2.5

POTÊNCIA REATIVA
A potência reativa necessária para que um gerador de indução possa funcionar

isoladamente tem sido objeto de estudos por muito tempo. O primeiro estudo foi desenvolvido
por (BASSETT; POTTER, 1935), segundo eles, descobriu-se que o gerador de indução com
capacitância estática ligada em derivação através dos seus terminais, irá acumular tensão de
uma forma semelhante à acumulação que um gerador CC em paralelo produziria no gerador de
indução. O magnetismo residual no entreferro do circuito magnético estabelece uma pequena
tensão alternada no estator (E1). Esta tensão aplicada a capacitância, faz com que uma corrente
magnética flua nos enrolamentos do estator I1, consequentemente gerará uma nova tensão E2,
que gerará uma corrente I2 e novamente se repete o processo até se atingir o ponto de saturação,
conforme pode ser observado na fig. 11. Com um valor adequado de capacitores, tem-se um
ponto de cruzamento, ponto no qual a corrente e a tensão são ideais para o funcionamento do
gerador (HOMRICH, 2013).
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Figura 11: Processo de autoexcitação do gerador de indução

Fonte: (VALADãO, 2012)
Este processo ocorre quando o gerador está a vazio. Com um valor apropriado de
capacitores, alcança-se a tensão desejada. Na ocorrência de falta de magnetismo residual no
gerador, pode-se inserir uma bateria conectada nos terminais do gerador, para que o mesmo
funcione como motor por alguns segundo. Isto será suficiente para gerar uma corrente de
magnetização inicial para se reiniciar o processo de magnetização e elevação da tensão, como
explicado acima.
A máquina de indução poderá trabalhar como gerador desde que forneça o reativo
necessário para a magnetização do estator. Essa corrente de magnetização é a que atuará na
produção do conjugado. Como citado, se o gerador estiver conectado ao sistema elétrico,
ele poderá retirar o reativo necessário do próprio sistema, mas se está atuando isoladamente
é preciso colocar um banco de capacitores em paralelos para que a corrente de magnetização
se inicie. A figura 12 mostra o esquema da montagem de um banco de capacitores em paralelo
com os terminais do estator do gerador. E este banco de capacitor que desempenhará a função
de fornecer o reativo ao gerador.
Após a determinação da capacitância ideal para atingir o nível de tensão e corrente
desejado, deve-se considerar o fato de que em determinados momentos a carga não será
requisitada em sua totalidade, isto acarretará em variação da tensão. Neste caso, pode ser
que esta variação esteja acima do nível permitido, que está na faixa de 5 por cento, para
mais ou para menos. Observado isto, deverá se encontrar meios de controlar a variação desta
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Figura 12: Capacitor conectado em paralelo com o gerador

(www.electrical4u.com, 2016)
tensão, inserindo controles em paralelo que poderão atuar no sistema e coloca-lo novamente em
equilíbrio, assunto que será discutido a frente.

2.5.1

Cálculo da capacitância
Para o cálculo da capacitância, deve-se, a partir dos valores de tensão e corrente

colhidos no levantamento da curva de magnetização em ensaio com o motor a vazio, escolher-se
alguns pontos de tensão e corrente para calcular as capacitâncias crítica, mínima e máxima. As
fórmulas para este cálculo são apresentados por (SANKARDOSS et al., 2012) em seu artigo.
X=
1
=
C=
2 ∗ π ∗ f ∗X

V

1

v =

2 ∗π ∗ f ∗(
)

2.5.2

(19)

I

i

I

2 ∗π ∗ f
∗V

(20)

Calculo da inclinação da reta da capacitância
A inclinação da reta de capacitância é dada segundo (SIMOES; FARRET, 2011) por:
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1
1
V
θ = tan-1(
) = tan-1(
I
)=
2 ∗π ∗ f ∗C
I
2 ∗ π ∗ f ∗(
)
2 ∗π ∗ f ∗V
2.6

(21)

CONVERSORES DE FREQUÊNCIA
Os conversores de frequência, também conhecidos como inversores de frequência, são

dispositivos eletrônicos que convertem a tensão da rede alternada senoidal em tensão contínua
e finalmente em uma tensão de amplitude e frequência variável. A velocidade de rotação de um
motor de indução, como visto anteriormente, depende da frequência da rede de alimentação.
Quanto maior a frequência, maior a rotação e vice-versa. Assim, quando um motor de indução
for alimentado por um conversor pode-se facilmente controlar a velocidade do eixo do motor,
por meio da variação de frequência imposta pelo conversor.

A frequência de operação de

um conversor está normalmente entre 3 e 400 Hz, dependendo do modelo e da marca. Os
conversores possuem uma entrada ligada à rede de energia comum de alimentação, podendo
ser monofásica ou trifásica e uma saída que é aplicada ao dispositivo que deve ser alimentado
(REGO A.K.S, 2015).
Os conversores não somente controlam a velocidade do eixo de motores elétricos
trifásicos de corrente alternada, bem como outros parâmetros inerentes ao motor elétrico, sendo
um deles, o controle de torque. Esse equipamento versátil e dinâmico é muito utilizado nas
mais diversas áreas: elevadores, máquinas-ferramenta, bombas, tração mecânica, e outros.
Entretanto, deve-se notar que quando a velocidade de um motor é alterada pela variação da
frequência, seu torque também será modificado.
Em um motor de indução, o torque desenvolvido é diretamente proporcional à tensão
aplicada no estator e inversamente proporcional à frequência dessa tensão. Assim, para manter
o torque constante, basta fazer com que a relação tensão/ frequência, ou V/F, seja constante. Em
sistemas de acionamento, os conversores são usados em motores elétricos de indução trifásicos
para substituir os rústicos sistemas de variação de velocidades mecânicos, tais como polias
e variadores hidráulicos, bem como os custosos motores de corrente contínua, pelo conjunto
motor assíncrono e conversor, mais barato, de manutenção mais simples e reposição profusa
(REGO A.K.S, 2015).
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2.6.1

Controle escalar de máquinas de indução
O controle escalar ignora o efeito de acoplamento no gerador, isto é, a tensão será

ajustada para controlar o fluxo e a frequência para controlar o torque (BOYS; WALTON, 1988).
Entretanto, o fluxo e o torque são também funções da freqüência e da tensão, respectivamente.
O controle escalar é diferente do controle vetorial em que são controlados tanto o alinhamento
da magnitude bem como as variáveis de fase do vetor. As unidades de controle escalar dão
um desempenho um pouco inferior, mas são fáceis de implementar e são muito populares
para aplicações com bombas industriais. A importância do controle escalar tem diminuído
recentemente devido ao desempenho superior do controle vetorial e a introdução de conversores
de alto desempenho. Os conversores de alto desempenho oferecem preços competitivos para
conversores com base em controle escalar (volts/hertz), sendo assim , são baratos e amplamente
disponíveis (SIMOES; FARRET, 2011). Consequentemente, variando a tensão e a frequência,
proporcionalmente manteremos o mesmo torque:
τ=

v
f

(22)

A principal restrição ao uso de um método de controle escalar para motores e geradores
de indução está relacionada com a resposta transitória. Se a variação no torque e velocidade
do motor ocorrerem lentamente, dentro de centenas de milissegundos até ao fim de quase
um segundo, o controle escalar pode funcionar de forma adequada. A geração de energia
hidroelétrica e eólica, têm dinâmicas mecânicas mais lentas do que isso. Portanto, parece que o
controle escalar ainda é uma boa alternativa para aplicações em energia renováveis (SIMOES;
FARRET, 2011).

2.7

MONTAGEM DO PRÓTOTIPO
A unidade de geração montada em laboratório consiste em um sistema de geração

em bancada, equivalente a um sistema de geração que pode ser eólica ou hidráulica, com um
motor exercendo a função de fonte primária e este tendo a sua velocidade controlada por um
conversor de frequência no intuito de simular as variações que uma fonte primária pode ter em
sua velocidade. A este motor esta acoplado o gerador. Foi conectado, em paralelo aos terminais
do estator desse gerador, um banco de capacitores, cujos valor determinados apos a obtenção
dos dados iniciais do gerador através dos cálculos efetuados após os ensaios de motor a vazio
e com rotor bloqueado, como já descrito. Estes capacitores gerarão a corrente de magnetização
no entreferro do gerador, sendo o suficiente para atingir o nível de tensão necessária para o
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gerador trabalhar adequadamente.
A figura 16 mostra graficamente o que acontece com a tensão quando a corrente
aumenta. A tendência é a tensão cair, ao ponto de chegar a um nível de cair abruptamente
devido a desmagnetização, como foi descrito acima.

Figura 13: Curva caracteristica do comportamento da tensão em função do aumento da carga em
um gerador de indução isolado

Fonte: (MEDEIROS, 2004)
• Vg = Tensão gerada pela máquina de indução [V]
• Ic = Corrente da carga [A]

A figura 13 mostra que conforme o aumento da carga, a tensão decresce.

Isto

é razoável, pois o aumento da carga provoca uma necessidade maior de corrente e,
consequentemente, redução da rotação do rotor, pois há a necessidade de mais potência gerada,
fato este que pode ser suprido inserindo mais volume da fonte primária nas turbinas, fazendo
o rotor voltar à rotação ideal. Mas na falta do controle de rotação, há o aumento da queda de
tensão. (MEDEIROS, 2004).
Neste projeto foi estipulado que em plena carga haverá um valor de capacitância
necessária para a obtenção da tensão ocasionando o perfeito funcionamento dos equipamentos
conectados ao sistema. Mas em determinados momentos cargas podem ser retiradas e com isso
a tendência da tensão é de se elevar. Isto é resolvido com a inserção de de uma carga em paralelo,
o que chamaremos de carga lastro, que através de um conversor de frequência exercendo um
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controle escalar V/F, enviar tensão e frequência para uma carga lastro que consume o excedente,
mantendo a tensão de linha em 220V.
Na figura 14 pode-se ver detalhadamente todos os componentes que integram o sistema
de geração. Nele vemos o banco de capacitores, o conversor de frequência e o fluxo da tensão
CC que serve de referência para a atuação do PID sobre o PWM. Estes atuarão na carga lastro,
fazendo assim o controle da tensão reativo.

Figura 14: Detalhes da montagem do protótipo com seu elementos em sequência

Fonte: Autoria própria

2.7.1 Processo de controle da tensão
Este processo de controle proposto, consiste em pegar um sinal de tensão da saída
DC LINK do conversor, baixar a tensão para 5VCC através de um divisor de tensão que será
montado em laboratório. Este nível de tensão é a referência que passará pelo PID do conversor.
O PID monitora as possíveis variações de tensão tomando por base a tensão CC de referência.
Por sua vez, com a oscilação do nível de tensão, o PID envia o sinal ao PWM que atua nos
IGBTs, então na saída trifásica do conversor é conectado uma carga trifásica que é acionada
conforme o período necessário para manter o nível de tensão estipulado.
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3

DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES INTEGRANTES DO SISTEMA

Neste capítulo será descrito os equipamentos, componentes e cargas que serão
utilizadas no processo de montagem do sistema de geração. Foram utilizados materiais e
equipamentos disponíveis no laboratório de máquinas elétricas e algumas adaptações foram
feitas conforme a disponibilidade dos mesmos.

3.1

DEFINIÇÃO DO CONJUNTO MÁQUINA PRIMÁRIA-GERADOR
Para o desenvolvimento do estudo, é usado um conjunto de dois motores idênticos

acoplados mecanicamente via eixo do rotor.

Neste caso um dos motores é acionado por

um conversor de frequência e desempenha a função de fonte primária de força cinética e o
outro atuará como gerador, sendo assim constituídos os itens básicos de uma mini geração em
laboratório.
A tabela 2 apresenta as especificações técnicas contidos na placa de dados do motor:

3.2

BANCO DE CAPACITORES
Foram utilizado dois bancos de capacitores, descritos nas tabela 3 e 4, tanto para testes

como para o desenvolvimento dos experimentos que serão apresentados mais adiante.
Tabela 2: Dados da placa da máquina

Dado
Valor
CV
1
Pontência
0,74 kW
FS
1,15
Frequência
60 Hz
Categoria de isolamento
B
RPM
1730
Cos ϕ
0,8
Tensão/corrente (triangulo) 220 V/3,8 A
Tensão/corrente (estrela)
380 V/2,2 A
Relação ip/in
5,5
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Tabela 3: Capacitor encapsulado com 27,5 µF

Dado
Valor
Pontência
0,4 kVAR/1,5 KVAR
Tensão
127 V/220 V
Frequência
60 Hz
Tipo de alimentação
Trifásico
Faixa de temperatura
−250/550 C
Tabela 4: Capacitor encapsulado com 9,0 µF

Dado
Valor
Pontência
0,4 kVAR/1,5 kVAR
Tensão
127 V/220 V
Frequência
60 Hz
Tipo de alimentação
Trifásico
Faixa de temperatura
−250/550 C
3.3

CONVERSORES DE FREQUÊNCIA
Foi usado dois conversores de frequência neste trabalho. Um cuja função é, através de

um controle escalar V/F, rotacionar um motor e este através de seu rotor por acoplamento atuar
no rotor do gerador, desempenhando assim o papel de uma fonte primária. O segundo conversor
é o agente atuador em uma carga lastro, enviando tensão e corrente conforme a necessidade de
se atuar no controle de tensão devido a variação da carga no sistema. As especificações técnicas
dos conversores estão descritas nos anexos A e B deste relatório.

3.4

ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS
Foram utilizadas cargas indutivas e resistivas, cargas estas com potências diferentes

para a inserção em diferentes momentos e combinações. A intenção é ver como o gerador se
comporta com a variação da carga em níveis pequenos e elevados. O conversor CFW-09, que
exerce a função de controlador de carga lastro, bem como os resistores que foram usado na
montagem do divisor de tensão, são alimentados pelo gerador e tratados como carga.

3.4.1

Cargas resistivas
A tabela 5 descreve os tipos de cargas.
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Tabela 5: Cargas usados no estudo

Tipo de carga
Valor
3 lampadas incandescente de 25 W
75 W
3 lampadas incandescente de 40 W
120 W
3 lampadas incandescente de 60 W
180 W
Conversor de frequência CW9
127 V/220 V
8 Resistores
220 Ω
1 Resistor
27 Ω
Tabela 6: Dados da placa do motor

Dado
Valor
CV
0,25
Pontência
0,185 W
FS
1,15
Frequência
60 Hz
F
Categoria de isolamento
RPM
3350
0,79
Cos ϕ
Tensão/corrente (triangulo) 220 V/0,92 A
Tensão/corrente (estrela)
380 V/0,533 A
Relação ip/in
5,3
3.4.2

Carga indutiva
Motor de indução trifásico WEG 1/4 CV (tabela 6).

3.5

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SELEÇÃO
Para ter-se controle de cada elemento agregado ao experimento, foi montado um

sistema de conexões, tipo barramento, para direcionamento da corrente e para cada equipamento
foi adicionado um disjuntor trifásico com o intuito de se ter controle da inserção de cargas.

3.6

ELEMENTOS DE MEDIÇÃO
Para a medição dos valores foram utilizados equipamentos que estão descritos abaixo.

As suas informações técnicas estão anexadas a este trabalho na seção de anexos ao final deste
relatório.
• 01 - Osciloscópio - Fluke 123(Anexo C)
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• 01 - Analisador de potência - Power Quality Analyser-Plus MI 2292(Anexo D)
• 02 - Multímetros (Anexo E)
• 01 - tacômetro analógico
• 02 - watímetros
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4

TESTES E LEVANTAMENTO DE DADOS

4.1

LEVANTAMENTOS DOS DADOS DO GERADOR

4.1.1

Testes no gerador
Para obtenção dos dados do circuito equivalente do gerador é colocado o gerador para

funcionar como motor e realizados teste com o motor a vazio e a rotor bloqueado. Obtém-se
então os dados conforme teoria apresentada no capítulo de referencial teórico.

4.1.1.1

Teste com o rotor bloqueado
Com o rotor travado a energia é consumida por aquecimento e o motor apresenta

resistência ôhmica equivalente ao seu funcionamento em plena carga, podendo então, a partir
deste ponto, serem realizados os cálculos cuja teoria foi explanada anteriormente. O teste
consistiu em travar o rotor e inserir uma tensão de 40 V nos terminais do motor e medida a
tensão, corrente e potência, os valores medidos estão apresentados na tabela 7 e os resultados
são apresentados na 8.

4.1.1.2

Teste com o motor a vazio
Para o teste é colocado o motor em funcionamento ligado em triângulo com tensão

de linha de 220 V, frequência de 60 Hz e realizado as medições de potência e corrente. Neste
testes levantamos o valor da indutância dado que é necessário para levantar a indutância de
magnetização, sendo que não há a necessidade dos outros dados que forma citados no referência
teórico. Os valores medidos estão apresentados abaixo na tabela 9 e os resultados dos cálculos
na 10.
Tabela 7: Valores coletados com o rotor bloqueado por fase

Dado
Valor
Pontência 210 W
Tensão
40 V
Corrente
3,5 A
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Tabela 8: Reatancias

Dado
Valor
R1
2,286 Ω
R2
3,429 Ω
X1
3,959 Ω
X2
5,938 Ω
Xm
67,639 Ω
Tabela 9: Valores coletados com o motor a vazio

Dado
Valor
Pontência total 600 W
Tensão de fase 220 V
Corrente
2,92 A
4.1.2 Levantamento da curva de magnetização
Para o levantamento da curva de magnetização é colocado o rotor do gerador em 1800
RPM e nos terminais do estator, conectado um varistor trifásico. Variou-se a tensão de linha
entre 0 V a 240 V, limite de tensão máximo que se conseguiu atingir com o varistor. Então foram
feitos as medidas de corrente e tensão com intervalos de 10 V, com estas medidas é traçada a
curva de magnetização do motor. A tabela 11 mostra as leituras obtidas em tensão e corrente e
figura 15 mostra a curva de magnetização.
Tabela 10: Valor calculado

Dado
Valor
Xvz 71,598 Ω
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Tabela 11: Valores de tensão e corrente de linha do motor

Tensão(V) Corrente(A) tensão(V) corrente(A)
10
0,17
20
0,28
30
0,38
40
0,48
50
0,58
60
0,67
70
0,77
80
0,86
90
0,94
100
1,04
110
1,14
120
1,24
130
1,34
140
1,44
150
1,54
160
1,67
170
1,81
180
1,94
190
2,12
200
2,32
210
2,58
220
2,85
230
3,18
240
3,57

Figura 15: Curva de magnetização

Fonte: Autoria própria
4.2

CÁLCULO DA CAPACITÂNCIA
A função do banco de capacitores é a de fornecer energia reativa para a auto-excitação

do gerador. Os valores dos capacitores foram escolhidos com base nos cálculo da capacitância
do item 2.5.1, tomando por base os valores de corrente e tensão que foram medidos para se
obter a curva de magnetização. O banco é composto de 1 capacitor trifásico somente, cujos
valores estarão descritos mais adiantes. Abaixo temos os valores calculados
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Tabela 12: Valores calculados para a capacitância reativa para excitação

Tipo de capacitância
Critica
Mínima
Máxima

Valor calculado
27,23 µF
34,36 µF
39,45 µF

Para alcançar a capacitância necessária são usados capacitores com valores próximo
aos calculados ou combina-se os capacitores disponíveis para se alcançar estes valores, sendo
que temos disponíveis em laboratório, os capacitores trifásicos apresentados nas tabelas 3 e 4.
Para encontrarmos os ângulos das retas de capacitância usa-se a fórmula citada por
(SIMOES; FARRET, 2011) e que esta descrita no item 2.5.2.
O gráfico teórico das capacitância obtidos por cálculos esta apresentado na figura 16.

Figura 16: Curva de magnetização e capacitâncias calculadas

Fonte: Autoria própria

4.3

ESPECIFICAÇÃO DO CONTROLE ELETRÔNICO DE CARGA
Com a intenção de fazer o controle de tensão gerada a níveis satisfatórios para o uso

em equipamentos elétricos sem causar danos ao mesmos, opta-se por inserir em paralelo um
inversor de frequência que atua em uma carga resistiva. Todavia, pode-se inserir qualquer carga
que venha a ter alguma utilidade, evitando assim desperdício de potência elétrica.
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Para este Controle eletrônico é usado a saída CC do conversor e através de um divisor
de tensão montado em laboratório, reduz-se a tensão CC obtendo uma tensão que serve de
referência de 5 V para o valor equivalente de 220 V AC. A partir do momento em que a
tensão se eleva devido a retirada de carga, o conversor deve acionar a carga lastro, variando
a tensão entregue à carga conforme for a necessidade para manter a tensão do barramento no
nível desejado. Para isso, a tensão CC reduzida é enviada ao PID do conversor, cuja função
é usar a referência como patamar para fazer o controle de malha fechada, atuando conforme a
necessidade do sistema.
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5

RESULTADOS E ANÁLISES

Neste capítulo, analisar-se os resultados dos testes executados no gerador com a
inserção dos três valores de capacitância escolhidos. Após definido a capacitância com o melhor
aproveitamento, analisa-se o comportamento da tensão após a inserção das cargas.

5.1

OPERAÇÃO ISOLADA DO GERADOR DE INDUÇÃO
Colocar um gerador de indução em operação isolado da rede, traz o desafio de conhecer

como este sistema funciona e quais as suas vantagens e desvantagens.
Como vantagem pode-se citar que com um custo relativamente pequeno é possível
produzir energia elétrica. Este tipo de gerador, devido a sua robustez, pode operar em situações
que um gerador síncrono não poderia. O fato de não existirem contatos entre as suas partes
girantes minimizam os custos com manutenção e aumenta o tempo de vida útil do gerador.
Desde de utilize uma fonte primária capaz de movimentar o rotor do gerador através de uma
turbina, seja ela hidráulica ou eólica.
Entretanto, ao mesmo tempo existem deficiências devido ao fato do mesmo necessitar
de uma fonte de potência reativa capacitiva para se autoexcitar e criar uma corrente de
magnetização no entreferro. Deve-se buscar uma capacitância ideal com este intuito.
Neste capitulo detalha-se cada elemento do sistema de geração, controle e cargas
montados em laboratório.

5.2

O PROCESSO DE AUTO-EXCITAÇÃO E GERAÇÃO DO GERADOR
O processo de excitação do gerador de indução tem sido amplamente estudado e já é

um assunto de domínio, tanto na academia, como na própria indústria de geração de energia.
Seus estudos remontam a década de 1930, quando (BASSETT; POTTER, 1935) apresentaram
seus estudos neste sentido. Seguindo suas pesquisas e as de outros que se embrenharam nesta
área desde então, pode-se constatar que isto é relativamente simples. Foi observado, a partir da
montagem em laboratório, que alguns fatores influenciam na tensão do gerador. por exemplo: a
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rotação do gerador e capacitância. Ao determinar uma capacitância ideal, a partir dos cálculos,
constatou-se que na prática não funciona exatamente igual. Pode-se destacar como motivo a
própria situação do gerador, pois o mesmo pode ter alguns aspectos de sua construção ou por
já ser usado em outras aplicações em laboratório por um longo tempo, ter sido alterado os seus
valores ideais de fabricação. Testes foram realizados para encontrar o ponto ideal de operação,
e seguir para o seguinte ponto ao qual foi proposto neste trabalho que é entender de forma
mais ampla o controle da tensão necessária para o devido uso desta energia. Assim é possível
gerar energia com uma tensão satisfatória, relativamente fácil em laboratório. Foi enfrentado o
desafio de avançar e obter a manutenção da tensão com a inserção e retiradas de cargas durante
o processo experimental. O gerador foi testado com cargas resistivas e indutivas, cargas estas
descritas acima.

5.3

LEVANTAMENTO DAS CURVAS TENSÃO/ROTAÇÃO
Para encontrar o ponto em que efetivamente o gerador começa a ter uma tensão de

nível considerável, foram efetuadas medidas com variações da frequência do gerador de 3 Hz
em 3 Hz. Teoricamente esta tensão deve ser em torno de 150 V e com uma capacitância de
34,26 µF, mas, como será visto abaixo, com testes individuais acima da capacitância crítica,
o comportamento da tensão se deteriorava muito. Vários são os fatores que ocasionam esta
diferença entre o teórico e o real, como as alterações internas do gerador que devem ser
considerados, também foi observado que durante os testes, a temperatura do gerador tem
influência sobre os valores de tensão. Optou-se por fazer três testes, sendo eles para as
capacitâncias de 18 µF, 27,5 µF e 36,5 µF. Foram obtidos medidas de tensão, frequência e
rotação para fazer as devidas avaliações.
Observou-se que a corrente de magnetização não inicia a geração de tensão a partir
do momento em que o gerador começa a ter rotações baixas. Constatou-se desse modo que o
ponto para obter tensões elevadas se inicia a partir de 150 V. Portanto, conclui-se que a corrente
de magnetização começa a atuar na geração a partir de um certo nível de rotação, todavia o
ponto de início varia com outras capacitâncias. Quando foram feitos testes e medições com as
3 capacitâncias escolhidas, deparou-se com problemas em duas delas. Abaixo será descrito o
que aconteceu com cada medição, apresenta-se os gráficos e comentários para cada um.
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5.3.1

Curva para capacitância de 18µF
Para este teste foi feita a combinação de dois capacitores de 9 µF em paralelo para

se obter 18 µF. Esta capacitância teve um comportamento muito ruim, pois só começou gerar
tensão a partir da frequência de 57 Hz, alcançou 60 Hz com tensão de 200 V e uma rotação do
gerador de 1807 RPM, enquanto que o conversor entregava 1845 RPM. Foi o melhor rendimento
frequência/RPM, porém em compensação, a tensão gerada foi muito baixa. Conclui-se que esta
capacitância esta longe dos níveis buscados, sendo descartada. Na figura 17, tem-se o gráfico
dos dados levantados.

Figura 17: Curva característica do comportamento da tensão em função da rotação do gerador
para as capacitância analisadas

Fonte: Autoria própria

5.3.2

Curva para capacitância de 27,5 µF
Seguindo os mesmos critérios de medidas, para esta capacitância foi obtido o melhor

resultado nos testes feitos em laboratório. Neste valor de capacitância, percebeu-se que quando
a frequência do gerador passou de 45 Hz para 48 Hz, a tensão saltou para 163,5 V, como pode
ser visto no gráfico. A partir deste ponto, foi observado um comportamento linear até 60 Hz, e
as rotações de gerador e conversor foram 1813 RPM e 1983 RPM, como pode ser observado na
figura 17.
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5.3.3

Curva para capacitância de 36,5 µF
Esta capacitância elevou o nível de tensão mais cedo, a partir de 42 Hz. Entretanto,

quando atingiu 54 Hz, a tensão reduzia ainda que elevássemos a rotação do gerador. Para 42
Hz tínhamos 141 V e uma rotação de 1641 RPM no gerador e 2004 RPM no conversor que
movimentava o motor. Quanto mais se elevou a rotação do conversor, menos rotação tinha-se
no gerador. No ponto de próximo de 2850 RPM, o gerador praticamente voltou ao ponto em
que havia iniciado a elevação da tensão, ou seja, 141 V e isto pode ser observado na figura 17.

5.4

TESTE DE LIMITE DE QUEDA DE TENSÃO
Com a intenção de buscar o limite em que o gerador poderia gerar tensão sem entrar

em colapso, ou seja, ponto em que a corrente de magnetização é eliminada, foi realizado um
teste inserindo-se cargas maiores do que será testado em bancada, todavia foi somente possível
ir até a 180 V sem ocorrer a desmagnetização, deixando espaço para ainda mais inserção de
cargas. Com certeza o ponto em que o colapso poderia ocorrer é o mesmo em que se iniciou
a elevação da tensão, como ja foi visto na figura 17, em que foi testado o banco de capacitores
escolhido.
Com isso pode-se compreender a robustez da capacitância escolhida, pois já foi visto
que quando é inserido cargas há quedas na tensão. Na figura 18, tem-se o gráfico da variação
da tensão pela corrente. Deve-se observar o fato do sistema ter uma potência reativa capacitiva
elevada, isso devido aos capacitores em paralelo. A corrente percorre o caminho contrário, pois
ela inicia em valor elevado e vai se reduzindo. Neste teste não efetuamos nenhum controle,
também vale observar que a menor tensão demonstrada no gráfico tem uma rotação do eixo do
gerador em 1689 RPM.
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.
Figura 18: Curva da variação da tensão de acordo com a inserção de cargas a partir da tensão
gerada

Fonte: Autoria própria
5.5

TESTES E ANÁLISES DO COMPORTAMENTO DO GERADOR SEM CONTROLE

DE TENSÃO
Resolvido a questão da capacitância e testado a robustez do gerador com cargas, para
o capacitor de 27,5 µF, iniciamos os testes com as cargas que serão usadas. O gerador atingiu
uma tensão de 270,7 V com frequência de 61,18 Hz sem a inserção de carga, como pode ser
visto na figura 19. Na figura 20 pode ser visto a tensão e frequência depois de ser inserida todas
as cargas escolhidas para os testes.
Nesta seção discorre-se sobre informações colhidas pelas medidas do analisador Power
Quality Analyser-Plus MI 2292. Tem-se leituras de tensão, corrente, frequência e potência
aparente do sistema e são apresentados os gráficos que foram colhidos durante o funcionamento
do sistema em diversas situações. A seguir detalhamos cada fase destes testes.

5.5.1

O gerador funcionando somente com o banco de capacitores - Conjunto gerador
Na figura 21, que apresenta o gráfico com valores sem nenhuma carga inserida, nas

ondas senoidais, as de maior amplitude é a tensão e as menores as correntes, é importante
observar a potência aparente de 2,292 kVA, com atenção para a potência reativa de -2,291 kVAR
e a corrente em torno de 5 A, também temos distorções harmônicas em torno de 7%, valores

51

.
Figura 19: Foto do visor do oscilocópio Fluke-123 para tensão gerada sem cargas

Fonte: Autoria própria

.
Figura 20: Foto do visor do oscilocópio Fluke-123 para tensão gerada com inserção de todas as
cargas

Fonte: Autoria própria
estes que não trazem problemas ao sistema. A influência do banco de capacitores no processo
de auto-excitação elevou grandemente a potência aparente fazendo o gerador se comportar
basicamente como um compensador síncrono, o que nos remota a (BASSETT; POTTER, 1935).
Ele mostra que antes de se usar capacitores para fornecer a energia reativa necessária para
excitação do gerador de indução, usava-se uma máquina síncrona, ou seja, a máquina síncrona
funcionava como um compensador síncrono, tema este conhecido do sistema elétrico

usado
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para controle no sistema elétrico.
Ao longo dos testes, observou-se uma elevação anormal da temperatura do gerador, o
que pode ser compreendido pelo comportamento do motor como gerador através da excitação
fornecida pela capacitância. No gerador síncrono, este é um fator que tem grande influência, ao
ponto de se fabricar o equipamento com métodos de refrigeração para manter a temperatura em
níveis satisfatórios para o perfeito funcionamento da máquina.
Para o gerador de indução com excitação através de capacitores, deve-se levar em
conta este fator, pois com o aumento da temperatura do gerador, notou-se que a tensão se reduz,
provavelmente devido ao aumento da resistência nos enrolamentos do estator.
Na sequência dos testes, inseriu-se gradativamente as cargas no sistema sem realizar o
controle de tensão como o objetivo de se observar o afundamento da tensão com a inserção de
todas as cargas.

.
Figura 21: Ondas senoidais e medidas trifásicas gerada pura

Fonte: Autoria própria

5.5.1.1

Inserção do controlador
Em primeiro lugar, inserido o controlador sem a função de controle de tensão, somente

para ver-se a influência do próprio controlador como carga, em que temos o conversor e o divisor
de tensão, pode-se ver nas medidas na figura 22 que houve uma redução de aproximadamente
19 V e corrente de 1,4 A em se comparando-se com o gráfico da figura 21. Ainda comparando
as mesmas figuras, nota-se que não houve alteração considerável nos harmônicos. A potência
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aparente total reduziu para 1,994 kVA. Isso acontece devido a redução da potência reativa para
-1,993 kVAR, ainda assim com valores consideráveis, houve redução de tensão e a corrente
reduziu, o que vai continuar acontecendo como já foi explanado anteriormente.

.
Figura 22: Ondas senoidais e medidas trifásicas com inserção do controlador

Fonte: Autoria própria

5.5.1.2

Inserção do motor
Seguindo os teste, foi inserido o motor no sistema e efetuadas as medições como pode

ser vista na figura 23. Ainda, pode-se notar que a potência aparente total continua tendo redução
agora para 1,506 kVA. Novamente devido ao fato da redução da potência reativa para -1,501
kVAR, ainda assim com valores consideráveis. Não houve alterações nos harmônicos.

5.5.1.3

Inserindo cargas resistivas
Ao inserir as duas cargas resistivas, 3X25 W e 3X40 W, verifica-se na figura 24 que a

potência reativa do sistema continua a redução, agora para -1,043 kVAR, reduzindo a potência
aparente para 1,072 kVA. A corrente com todas as cargas inseridas mantém-se em torno de
3 A, pode-se observar que houve uma redução de aproximadamente 2 A totais na corrente, a
influência do banco de capacitores ainda é grande no consumo de potencia do gerador
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.
Figura 23: Ondas senoidais trifásicas com inserção do controlador e motor

Fonte: Autoria própria

.
Figura 24: Ondas senoidais trifásicas com inserção de todas as cargas do sistema usado na bancada

Fonte: Autoria própria
5.6

CONTROLE AUTOMÁTICO DE TENSÃO
O controlador conectado em paralelo com o gerador cumpre a função de regulador de

tensão, monitorando as possíveis variações de tensão no sistema. O controlador consiste de um
conversor de frequência, com uma carga conectada em sua saída contendo 3 lâmpadas resistivas
de 60 W cada, totalizando 160 W. O controle se inicia exatamente quando o gerador atinge o
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nível máximo de tensão, que como já foi visto, está em torno de 270 V. Sua função, a partir deste
momento, é baixar e manter a tensão em 220 V. Este ponto é a referência que o controlador,
via PID, monitora e faz o controle de malha fechada do sistema, usando por referência o ponto
programado no mesmo. Esta referência entra no PID via tensão retirada do barramento CC
do conversor e reduzida pelo divisor de tensão montado em laboratório. A tensão reduzida
de 4 V CC equivale a 220 V AC no sistema montado e é inserida em uma entrada analógica
do conversor. 220 V é o ponto mínimo de tensão, supondo que não será inserido mais carga
no sistema. A partir deste ponto, se for retirada cargas do sistema, a tensão tende a elevar-se.
Neste momento o controlador atua inserindo a carga lastro com o intuito de manter a tensão em
220 V. A inserção da carga lastro se dá por meio de controle escalar V/F, ou seja, conforme a
necessidade, aumentando a tensão e frequência da saída do conversor, da mesma forma que é
feito o controle de velocidade de motores pelo conversor de frequência. Nos testes, foi feito
ajuste no tempo de rampa do conversor em 0,5 s com a intenção de que a atuação no sistema
fosse bem curta. Também, ajustou-se o PID com a intensão de obter a melhor performance
do controlador. Assim, observou-se que o controlador atuou de forma eficiente no controle da
tensão

.
Figura 25: Curva com as varações dos picos de tensão após a inserção de cargas

Fonte: Autoria própria
Pelo gráfico da figura 25, é possível observar como se comporta o sistema de controle
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de tensão com a inserção dos vários tipos de cargas, esta medidas de tensão foram feitas na saída
dos terminais do gerador. No gráfico, no ponto 1 temos a tensão gerada sem carga alguma, no
ponto 2 está inserida o sistema de controle de tensão, no 3 foi inserido o motor, na 4 esta o motor
e foi inserida a carga de resistência de 3X25 W e para o ponto 5 retirou-se a resistência inserida
e colocou-se outra carga resistiva de 3X40 W, após a inserção das cargas foi feito o caminho
inverso retirando as carga, começando pela retirada da carga 3X40 W no ponto 6, seguido da
retirada do motor no ponto 7 e a retirada do controlador como pode ser visto no ponto 8 que
apresenta a tensão gerada.
Percebeu-se que inserindo ou retirando cargas, a tensão tendia a diminuir ou elevarse, sendo que rapidamente o controlador atuava para manter a tensão dentro do nível desejado.
Com isso, havia picos positivos ou negativos, mas o tempo em que a tensão oscilava nestes
pontos foi menor do que um segundo, sendo que o tempo entre a queda e retorno da tensão ao
nível escolhido foi menor que 2 segundos, o que pode ser observado na figura 26, onde temos
uma aproximação da variação da tensão. Como pode-se ver ma figura 26, no ponto entre 2 e 4
segundos, rapidamente o controlador atuava e retornava ao ponto de referência. Estes tempos
são superiores aos ajustados no controlador, isto se deve à própria inércia do sistema e de leitura
dos equipamentos que não conseguiram responder na mesma rapidez do controlador.

.
Figura 26: Pico negativo da tensão após a inserção de carga

Fonte: Autoria própria
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5.7

CONCLUSÕES
Ao longo deste capítulo pode ser visto o comportamento do sistema montado,

observando-se que devido a inserção do banco de capacitores para fornecimento de potência
reativa para a criação da corrente de magnetização, tem-se um sistema capacitivo, o que pode
ser visto nos valores das potências reativas colhidas que estão com valores negativos. Outra
observação é o fato da corrente do sistema iniciar com um valor mais alto do que quando
inserido todas as cargas. Fato este devido a potência aparente total ser maior sem inserção de
cargas e que ao longo do teste se reduziu, iniciando em 2,292 kVA com potência reativa de
-2,291 kVAR e após a inserção das cargas, chegou em 1,072 kVA e potência reativa de -1,043
kVAR, fator que influência a redução da corrente total.
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6

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou o conhecimento do funcionamento de um gerador de indução
e o que é necessário para o mesmo gerar tensão e potência, com o intuito de ser usado em áreas
isoladas,com um custo viável.
Ao conseguir, através da auto-excitação, a geração de tensão para uso em
equipamentos, ou seja, produzir tensão com nível satisfatório para seu uso, passou-se a trabalhar
no controle da tensão, objetivo de nosso trabalho, com as implementações e testes realizados
obteve-se controle satisfatório da tensão.
Foi possível enriquecer o conhecimento adquirido ao longo da graduação, já que este
trabalho envolve muitas das áreas estudadas ao longo do curso. Assim, pôde-se colocar em
prática estes conhecimentos.
A geração de energia é uma área que sempre merecerá estudos e o gerador de indução
faz parte disso para geração com fontes primárias de volumes variáveis. A simplicidade de
operação e baixo custo de manutenção são fatores que fazem este tipo de geração de energia
viável. A medida que o controle de tensão e frequência se desenvolve, cada vez mais favorecerá
este tipo de geração.
Ao longo deste estudo, observou-se que uma área não fazia parte do mesmo, mas teve
grande influência nos resultados. É o fato do banco de capacitores gerar um grande aquecimento
no gerador. Sugere-se um estudo sobre os efeitos do banco de capacitores no gerador, foi
buscado estudos nesta área, mas não foi encontrado. Portanto, tem-se mais um tema a ser
explorado.
Por fim, foi atingido todos os objetivos propostos para este trabalho, acreditamos ter
contribuído para esta rica área e para futuros estudos.
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APÊNDICE A -- CÁLCULOS DAS REATÃNCIAS DO MOTOR

A.1

TESTE DO ROTOR BLOQUEADO

210

Pbl

Rbl =

nfases
∗

Zbl =

X bl =

,

= 5, 7143
I1bl 2 = ∗
3 3, 52

40
V 1bl
=
= 11, 428
I1bl
3, 5

Z bl 2 − Rbl 2 =

,

11, 4282 − 5, 71432 = 9, 897

(23)

(24)

(25)

Seguindo a tabela 1, os valores de R1,R2,X1 e X2 são:
R1=0,4 * 5,7143=2,286 Ω
R2=0,6 * 5,7143=3,429 Ω
X1=0,4 * 9,897=3,959 Ω
X2=0,6 * 9,897=5,938 Ω
A.2

TESTE DO MOTOR A VAZIO

Svz = nfasesV 1vzIvz = 3 ∗ 220 ∗ 2, 92 = 1927

Qvz =

,

S2 vz − P2 vz =

Qvz
X vz =

,

1112, 522 − 6002 = 1831, 42

(26)

(27)

1831, 42

= 71, 598
I1vz 2 = ∗
3 2, 922

(28)

X m = X vz − X 1 = 71, 598 − 3, 959 = 67, 639

(29)

nfases
∗
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APÊNDICE B -- AJUSTES NO PID DO CONVERSOR CFW-09

Tabela 13: Ajustes PID

Item
Valor
Ganho Proporcional 1,00
Ganho integral
0,20
Ganho diferencial
0,3
Tempo de rampa
0,2 s
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APÊNDICE C -- FOTO DO GERADOR COM CARGAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO

.

Figura 27: Foto da bancada com gerador, sistema de proteção e cargas

Fonte: Autoria própria
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APÊNDICE D -- FOTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TENSÃO

.
Figura 28: Foto do sistema de controle de tensão

Fonte: Autoria própria
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APÊNDICE E -- FOTO DOS OSCILOSCÓPIOS USADOS PARA MEDIDAS

.
Figura 29: Foto dos osciloscópio Fluke 123 e Power Quality Analyser da METREL

Fonte: Autoria própria
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ANEXO A -- DADOS TÉCNICOS DO CONVERSOR WEG CFW-09
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ANEXO B -- DADOS TÉCNICOS DO CONVERSOR WEG CFW-11
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ANEXO C -- DADOS TÉCNICOS OSCILOSCÓPIO FLUKE-123
Fluke 123/124
*iXa Go 8VXiUio

2VcilRVcySiR Ge (QtraGa 'uSla
Vertical
5esSRsWa de )UeT rnFia
Acoplamento de Corrente Conttnua:
exceto sondas e cabos de prova: ..................................
Fluke 123: de CC a 20 MHz (-3 dB)
Fluke 124: de CC a 40 MHz (-3 dB)
com cabos de prova blindados STL120 1:1:..................
de CC a 12.5 MHz (-3 dB)
de CC a 20 MHz (-6 dB)
com sonda VP40 10:1:...................................................
Fluke 123 (VP40: opcional): de CC a 20 MHz (-3 dB)
Fluke 124 (VP40: paGUmo): de CC a 40 MHz (-3 dB)
Acoplamento de Corrente Alternada (atenuaomo de B.F.):
exceto sondas e cabos de prova ........... <10 Hz (-3 dB)
com STL120............................................ <10 Hz (-3dB)
com sonda 10:1 10 M ........................... <1 Hz (-3 dB)
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7ePSR de 7UansiomR
exceto sondas e cabos de prova (Fluke 123).. <17.5 ns
exceto sondas e cabos de prova (Fluke 124).. <8.75 ns
,PSedknFia de (nWUada
exceto sondas e cabos de prova............... 1 M //12 pF
com BB120 ................................................ 1 M //20 pF
com STL120 ............................................. 1 M //225pF
com sonda VP40 10:1 ............................ 5 M //15.5 pF
Sensibilidade .................................. de 5 mV a 500 V/div
ORdRs de ,ndiFaomR ..................................... A, -A, B, -B
9RlWaJeP de (nWUada Oi[ $ e %
direto ou com cabos de prova, com VP40 ..... 600 Vrms
com BB120 ..................................................... 300 Vrms
(Para especiIicao}es detalKadas, vide ³SeJuranoa´)
9RlWaJeP )lXWXanWe Oi[
de qualquer terminal para a terra ................... 600 Vrms
atp a 400 Hz
'eIiniomR .................................................................. 8 bit
3UeFismR 9eUWiFal ................. (1% + 0.05 amplitude/div)
ORYiPenWR 9eUWiFal Oi[ ............................. 4 divis}es
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ANEXO D -- DADOS TÉCNICOS METREL MI 2292
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ANEXO E -- DADOS TÉCNICOS MULTÍMETRO MESCO DM-9208

