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RESUMO 

 

ELIAS, I. S. Estudo de Falhas em Capacitores de Inversores de Frequência. 2018. 

Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2018. 

 

O inversor de frequência é um equipamento amplamente utilizado no setor industrial 

no controle de motores elétricos para sua partida e no controle de velocidade. Este 

dispositivo também é utilizado em sistemas elétricos, para proteger a rede elétrica de 

possíveis quedas de tensão, sobrecargas, entre outras variáveis. Entretanto com o 

tempo de uso, o mesmo estará sujeito à desgastes e consequentemente, falhas. Estas 

falhas acarretarão em paradas não programadas na linha de produção, podendo gerar 

prejuízos financeiros. Estatisticamente, as falhas mais comuns em inversores de 

frequência são nas chaves de potência ou no capacitor do barramento CC, sendo a 

segunda mais recorrente. Um dos objetivos deste trabalho consiste em estudar os 

efeitos da degradação de capacitores eletrolíticos em operação, em circuitos 

retificadores e inversores. Um dos aspectos metodológicos deste trabalho consiste 

em acelerar o processo de degradação por meio da estratégia de stress térmico. Após 

a degradação dos capacitores, os mesmos foram acoplados ao barramento CC de um 

inversor de frequência, cuja finalidade é acionar um motor de indução trifásico e 

analisar as alterações apresentadas nos sinais de corrente do motor de indução e, 

compará-los com sinal da corrente do próprio motor quando acionado com capacitores 

não degradados. Através da análise destas correntes, poderá se estimar quando o 

capacitor estiver próximo de uma falha, possibilitando uma parada programada da 

linha de produção para a manutenção do mesmo, ao invés da simples substituição do 

inversor como comumente ocorre nas indústrias, e assim gerando uma economia 

financeira. 

 

Palavras-chave: Capacitor Eletrolítico, Degradação, Falhas, Inversor de Frequência. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

ELIAS, I. S. Study of Faults in Frequency Inverter Capacitors. 2018. Qualificação 

da Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2018.  

 

The frequency inverter is an equipment widely used in the industrial sector for the 

starting control of electric motors and in the speed control, this device is also used in 

electrical systems, to protect the electrical grid of possible voltage drops, overloads, 

among others variables. However, over time this equipment may eventually suffer wear 

and present a failure. This failure will result in an unscheduled stop of the production 

line, causing financial losses. Statistically, the most common faults of frequency 

inverters are in the power switches and in the capacitor of the DC bus, being the 

capacitor fault the most recurrent. Thus, one of the objectives of this work is to study 

the effects of the degradation of electrolytic capacitors in operation in rectifier circuits 

and inverters. Thus, one of the methodological aspects of this work is to accelerate the 

degradation process using a thermal stress strategy. After the degradation of the 

capacitors, they were coupled to the DC bus of a frequency inverter, to drive a three-

phase induction motor and analyze the changes presented in the current induction 

motor signal, comparing them with signal current from the motor itself when driven with 

non-degraded capacitors. By analyzing these current signals, we expect to estimate 

when the capacitor is close to the fault, thus allowing a scheduled shutdown of the 

production line for the maintenance of the same and thus generating financial savings. 

 

Keywords: Electrolytic Capacitor, Degradation, Faults, Frequency Inverter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os capacitores eletrolíticos são amplamente utilizados em sistemas eletrônicos de 

potência, porque podem atingir altos níveis de capacitância e tensão com eficiência 

volumétrica e, um baixo custo (FARJAH et al., 2017; ARYA et al., 2017). Estes tipos de 

capacitores são tradicionalmente utilizados em filtragens, acoplamentos, temporização e 

diversas outras aplicações em eletrônica de potência as quais exigem um componente de 

dimensões reduzidas, eficiente e altamente confiável (AHMAD et al., 2017; HANNONEN et 

al., 2016). Para Davidson et al., (2014), os capacitores eletrolíticos são os componentes 

mais vulneráveis em conversores eletrônicos de potência. A título de exemplificação, os 

capacitores do barramento CC são responsáveis por cerca de 66% dos casos de falhas em 

inversores de frequência (MAKDESSI et al., 2013; KULKARNI et al., 2012a).  

A degradação deste componente deve-se a um efeito combinado de tensões 

elétricas, efeitos térmicos, mecânicas e ambientais (CELAYA et al., 2013). O principal 

mecanismo de falha de desgaste é a evaporação da solução de eletrólito que é acelerada 

com aumento da temperatura durante a operação e devido às correntes ondulantes. Isso 

provoca a diminuição de sua Capacitância (C) e o aumento da Resistência Série 

Equivalente (do inglês, Equivalent Series Resistance - 𝐸𝑆𝑅) (AGARWAL et al., 2016; 

LEWIN e FOTHERGILL, 2016; LALL et al., 2015). As referências Celaya et al. (2013); 

Grbovic. (2009); Chen et al. (2008); Braham et al. (2010); Kulkarni et al. (2012a) sugerem 

que o capacitor deve ser considerado como falho se houver um aumento de 65% do valor 

inicial da 𝐸𝑆𝑅, e diminuição de 20% no valor da capacitância. Assim, a estimativa de 𝐸𝑆𝑅 e 

a capacitância, levando em consideração a temperatura, são importantes para o 

monitoramento da condição do capacitor eletrolítico (WEN et al., 2012; LEE, 2011).  

O monitoramento das condições do capacitor eletrolítico assume considerável 

importância em aplicações de alto desempenho (CHEN, 2008 et al.; MAKDESSI et al., 

2013; UNO, 2016; ABDENNADHER, 2010 et al.; VOGELSGERGER et al., 2011; KHAN et 

al., 2014; KULKARNI et al., 2012a). A detecção precoce de falhas, permite a manutenção 

preventiva e fornece tempo hábil para o desligamento controlado do processo, reduzindo 

assim, custos financeiros gerados pelo tempo em que o processo ficou parado por causa 

da manutenção (BRAHAM et al., 2010; ABDENNADHER et al., 2010; CHEN et al., 2008).  

Neste contexto, os aspectos metodológicos deste trabalho consistem em acelerar 

o processo de degradação de capacitores eletrolíticos, por meio da estratégia de stress 

térmico. Um conjunto de capacitores ficará confinado dentro de um forno elétrico de forma 

ininterrupta, operando em um circuito retificador de meia onda. Por motivo do ciclo de carga 
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e descarga em combinação com a temperatura elevada, tem-se o aumento da taxa de 

evaporação do eletrólito (KULKARNI et al., 2012a). O aumento referido da taxa de 

evaporação do eletrólito acarreta na diminuição do valor da capacitância e o aumento do 

valor da 𝐸𝑆𝑅, diminuindo o tempo de vida útil dos capacitores (CHEN et al., 2008).  

Após a degradação dos capacitores, os mesmos serão acoplados ao barramento 

CC de inversores de frequência, cuja finalidade é acionar um Motor de Indução Trifásico 

(MIT). Para posteriormente analisar quais as alterações que serão apresentadas nos sinais 

de corrente do MIT e assim, compará-los com sinais do próprio motor quando acionado 

com capacitores não degradados no barramento CC do inversor de frequência. 

Assim, o objetivo da análise sobre o envelhecimento acelerado em capacitores 

eletrolíticos consiste em estimar a vida útil do mesmo, pois quando estes capacitores 

estiverem próximos de um estado de falha, as indústrias poderão planejar uma parada 

programada para manutenção, evitando assim uma parada repentina em uma produção 

industrial (CHEN, 2008 et al.; MAKDESSI et al., 2013; UNO, 2016; ABDENNADHER, 2010 

et al.; VOGELSGERGER et al., 2011; KHAN et al., 2014; KULKARNI et al., 2012b).  

Ao longo desse trabalho, serão apresentados com maiores detalhes o processo de 

desenvolvimento do protótipo responsável por acelerar o processo de degradação de 

capacitores eletrolíticos, bem como as análises dos sinais da corrente do MIT quando, 

acionado pelo inversor de frequência com capacitores degradados e não degradados no 

seu barramento CC. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar alterações apresentadas nos sinais corrente do MIT, quando acionado por 

inversores de frequência que utilizem capacitores degradados no barramento CC. 

 

1.1.2 Objetivo específico 

 

• Estudar os conceitos relacionados a capacitores eletrolíticos e seus tipos de falhas; 

• Desenvolver um protótipo com o objetivo de degradar de forma acelerada a vida 

útil de capacitores eletrolíticos; 
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• Acoplar os capacitores degradados ao barramento CC de um inversor de 

frequência;  

• Analisar alterações apresentadas nos sinais corrente do MIT quando acionado pelo 

inversor de frequência;  

• Analisar os resultados experimentais. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está organizado da seguinte forma: 

No Capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica sobre capacitores 

eletrolíticos. 

No Capítulo 3 é descrita a metodologia da pesquisa utilizada neste trabalho.  

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos. 

Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CAPACITORES 

 

Nomeia-se capacitor o dispositivo capaz de acumular energia potencial em um 

campo elétrico. Os capacitores são constituídos por duas placas condutoras paralelas 

(eletrodos), e são separados por material dielétrico isolante. Os capacitores podem ser 

encontrados diversas aplicações, tais como circuitos retificadores, proteção de circuitos de 

suavização de correntes e filtros de frequências (TROMBETTA, 2010). Os capacitores são 

classificados como dielétricos, cerâmica e eletrolíticos (CELAYA et al., 2013), onde a 

principal diferença entre o capacitor eletrolítico e os demais tipos de capacitores, está no 

fato do capacitor eletrolítico possuir dois eletrodos, um denominado de ânodo e o outro de 

cátodo, além de possuir um fluído condutor, nomeado de eletrólito, e não por placas 

metálicas, como é nos demais outros tipos capacitores. 

O princípio de funcionamento de um capacitor, consiste quando uma fonte de 

alimentação externa fornece uma tensão entre os terminais capacitor. Esta tensão acarreta 

na concentração de cargas em cada um dos eletrodos, mais precisamente entre as 

superfícies deles e o dielétrico existente no dispositivo. A carga total no capacitor será nula, 

pois uma das placas apresenta potencial positivo e o outro potencial negativo (WEN, 2012). 

As cargas elétricas que estão sobre as placas são separadas por um dielétrico, produzindo 

assim campo elétrico (𝐸), e consequentemente armazenando esta carga em forma de 

energia no capacitor. 

O potencial de armazenamento de carga elétrica (𝑄) entre as placas é proporcional 

à tensão aplicada. Desta forma a capacitância é definida em Farad (F) (FARJAH et al., 

2017; AHMAD et al., 2017), e pode ser indicada pela Equação (1). 

 

 𝑄 = 𝐶. 𝑉 (1) 

 

onde, 

𝑄 é a carga elétrica em Coulomb; 

𝐶 é a capacitância em Faraday; 

𝑉 é a tensão em Volts. 
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Geralmente o valor da capacitância é diretamente proporcional à área (𝐴) da 

superfície de cada placa e, inversamente proporcional à distância (𝐷) entre as placas, como 

é apresentada pela Equação (2). 

 

 
𝐶 =  𝜀𝑟𝜀0

𝐴

𝐷
 (2) 

 

onde, 

𝜀0 é a constante dielétrica do espaço livre (8,8542 x 10−12 F/m); 

𝜀𝑟 é a constante dielétrica relativa do material; 

𝐴 é a área da superfície do dielétrico (m²); 

𝑑 é a espessura do dielétrico (m). 

 

2.1.1 Tipo de capacitores 

 

Existem dois tipos de capacitores, os polarizados e os não polarizados, onde 

capacitor polarizado possui valores maiores que 1μF, enquanto os capacitores não 

polarizados têm valores de até 1μF. Os capacitores eletrolíticos são de tipo polarizado, 

possuindo maior corrente de dispersão na inversão do estado de tensão. Os capacitores 

polarizados são utilizados em aplicações com corrente contínua (CC) enquanto capacitores 

não polarizados aplicados em circuitos de corrente alternada (CA) (LALL et al., 2015). 

 

a) Capacitor Dielétrico: O capacitor dielétrico é utilizado em transmissores, receptores 

e rádio transmissores. O valor máximo da capacitância depende da posição móvel 

de placas rotativas e placas fixas. O alcance da tensão de ruptura pode ser regulado 

por um espaçamento ou aberturas de ar entre as placas (ABDENNADHER et al., 

2010). 

 

b) Capacitor de Cerâmica: Os capacitores de cerâmica são normalmente empregados 

em circuitos de alta frequência. Este tipo de capacitor possui custo relativamente 

baixo em comparação aos demais, melhor controle e ampla gama de coeficientes de 

temperatura, além de baixa impedância e boas características em alta frequência. 

Este capacitor é formado pela combinação entre pequenas camadas de porcelana e 

cerâmica prateada. Outro nome dado a este dispositivo é capacitor de disco, devido 
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ao seu formato. Ao alterar a espessura do disco cerâmico, pode-se alterar o valor da 

capacitância (ABDENNADHER et al., 2010). 

 

c) Capacitor Eletrolítico: Os capacitores eletrolíticos exercem um papel fundamental 

na eletrônica de potência. Estes são empregados principalmente como suavização, 

filtragem ou componentes de armazenamento de energia. O capacitor eletrolítico de 

alumínio é combinado por duas folhas de alumínio, uma camada de óxido de 

alumínio, um papel eletrolítico ou um espaçador de papel imerso em líquido 

eletrolítico ou soluções de eletrólito líquido ou sólido. O líquido eletrolítico contém 

átomos ou moléculas que perderam ou receberam elétrons. No capacitor eletrolítico 

de alumínio, o ânodo (+) e o cátodo (-) são construídos utilizando folha alumínio. A 

folha de alumínio do ânodo é coberta com uma fina camada de óxido de alumínio 

isolante (elemento de alumínio com elemento de oxigênio). Tal folha de alumínio 

isolante, opera como um dielétrico do capacitor eletrolítico que inibe o fluxo de 

corrente elétrica (ABDENNADHER et al., 2010). 

 

2.2 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE ALUMÍNIO 

 

O capacitor eletrolítico de alumínio é um componente passivo empregado em 

diversas aplicações, porque podem atingir altos níveis de capacitância e altos valores de 

tensão em um volume relativamente pequeno, e com um baixo custo econômico. Este tipo 

de capacitor tem sido tradicionalmente utilizado para filtragem, redes de temporização, 

acoplamento entre outras aplicações que exigem um componente econômico, 

volumetricamente eficiente e altamente confiável (ARYA et al., 2017; FARJAH et al., 2017).  

A alta eficiência volumétrica de um capacitor eletrolítico ocorre devido à área de 

superfície das placas paralelas, que é reforçada por um processo de corrosão (LEWIN e 

FOTHERGILL, 2016; CELAYA et al., 2013; KULKARNI et al., 2012b). Assim, uma grande 

superfície interna pode ser criada nos eletrodos de alumínio por meio de gravação 

eletroquímica. O dielétrico é tipicamente um óxido com alta rigidez dielétrica, o qual é 

depositado eletroquimicamente em finas camadas, esta combinação produz uma alta 

capacitância em um pequeno volume (ARYA et al., 2017; FARJAH et al., 2017). 

O capacitor eletrolítico de alumínio consiste em uma folha de ânodo, uma folha de 

cátodo e um papel separador que são enrolados e impregnados com um eletrólito. A folha 

anódica possui uma camada de óxido de alumínio que atua como dielétrico. Em seguida, a 

folha fina de alumínio (65 a 100 microns) é gravada eletroquimicamente para aumentar a 
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superfície da placa e o dielétrico é produzido por oxidação anódica na sua superfície 

(CELAYA et al., 2013; KULKARNI et al., 2012b). A folha de cátodo, em geral, não utiliza 

processo de oxidação. Uma ilustração de um capacitor eletrolítico de alumínio é 

apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo físico do capacitor eletrolítico. 

Fonte: Adaptado de LEE (2008). 

 

A Figura 2 ilustra o papel separador desdobrado, no qual o eletrólito é incorporado 

por imersão. A altura do papel, hc é da altura da cápsula do capacitor e lc indica o 

comprimento do rolo, combinado por um papel separador, folha de ânodo e folha de cátodo 

(ABDENNADHER et al., 2010). O papel separador ficar entre folha de ânodo e a folha 

cátodo. O papel separador é representado por dS, a folha de por dA, e a folha de cátodo por 

dC respectivamente, onde em geral a espessura de dS ≈ dA ≈ dC. 

 

Figura 2: Estrutura interna do capacitor. 

Fonte: Adaptado de KULKARNI (2012). 
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A Figura 3 apresenta uma visão detalhada da estrutura externa e interna do 

capacitor eletrolítico. As folhas de ânodo e cátodo são anodizadas, revestidas com uma fina 

camada de óxido de alumínio na superfície da folha. Esta camada de óxido de alumínio 

atua como dielétrico (isolador), e serve para bloquear a corrente contínua entre as 

superfícies da folha do ânodo e do cátodo (MAKDESSI et al., 2013). Quando uma tensão 

CC é aplicada a um capacitor descarregado, há uma onda inicial de corrente devido à 

acumulação de carga nas folhas de ânodo e cátodo. Isso causa um aumento de tensão nos 

terminais do capacitor, o que corresponde a uma queda exponencial até zero do valor da 

corrente, à medida que a tensão nos terminais do capacitor aumenta para igualar a tensão 

aplicada (KULKARNI et al., 2012). 

 

 

Figura 3: Estrutura externa e interna do capacitor eletrolítico. 

Fonte: Adaptado de KULKARNI (2012). 

2.2.1 Energia do capacitor 

 

As características fundamentais do capacitor consistem na densidade de energia e 

na densidade de potência. A densidade é medida como quantidade por unidade de volume 

e a energia (𝐸) é diretamente proporcional à capacitância (BRAHAM et al., 2010; 

KULKARNI et al., 2012a). A quantidade de 𝐸 armazenada por campo eletrostático é 

proporcional à tensão de alimentação 𝑉 como pode ser observado na Equação (3). 
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𝐸 =

1

2
 𝐶𝑉2 (3) 

 

Para determinar a potência máxima do capacitor, deve-se primeiramente 

considerar o capacitor em série com uma fonte de tensão e uma carga resistiva, como 

apresentada na Figura 4 (MAKDESSI et al., 2013). Por meio da análise deste circuito em 

conjunto com a Equação (4) pode-se definir o valor da potência máxima de um capacitor 

eletrolítico.    

 

 

Figura 4: Esquemático do circuito de carga do capacitor. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =  

𝑉2

4 ∗  𝐸𝑆𝑅
 (4) 

 

 

 

onde, 

𝑃𝑚𝑎𝑥 é a potência máxima do capacitor; 

𝑉² é a tensão em Volts; 

𝐸𝑆𝑅 é a Resistência Série Equivalente. 

 

2.2.2 Tipos de eletrólito  
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Eletrólito é um elemento químico que, quando soluto em um determinado solvente, 

fabrica uma solução de maior condutividade elétrica comparada à condutividade do 

solvente. O eletrólito de impregnação tem o objetivo de aumentar a condutividade da 

solução, possibilitando a mutabilidade dos portadores de carga na solução. Os atributos 

básicos de um eletrólito para o uso em equipamentos eletroquímicos são de alta 

estabilidade térmica, baixa viscosidade, condutividade iônica e ampla janela eletroquímica 

(TROMBETTA, 2010).   

Grande parte das soluções eletrolíticas de impregnação é composta por água. 

Estes sistemas indicam uma alta condutividade pela simples solubilização dos sais em 

água. Porém, a água ostenta uma grande desvantagem para o capacitor, porque como a 

tensão de decomposição da água é baixa (em torno de 1,23 V), em potenciais maiores que 

essa tensão, incide a concepção de gás hidrogênio dentro do capacitor, ocasionando a 

ruptura do mesmo. Além disso, a produção deste gás de hidrogênio pode acarretar na 

solubilização do óxido de alumínio empregado como dielétrico (TROMBETTA, 2010).  

A temperatura de operação em eletrólitos aquosos se resume em uma estreita faixa 

de 0~100°C e. Durante a operação do capacitor no circuito sua temperatura pode chegar 

até 105°C devido ao efeito Joule, que é ocasionado pela dissipação de calor na resistência 

em série equivalente. Em maiores temperaturas que a temperatura de ebulição da água, 

formam-se vapores que podem vir a originar o abaulamento e a ruptura do capacitor 

(TROMBETTA, 2010).  

Os eletrólitos não aquosos, habitualmente intitulados de eletrólitos líquidos 

orgânicos, têm primariamente como alicerce os solventes orgânicos. Estes, por 

apresentarem condutividade insuficiente quando puros, precisam da adição de um soluto 

iônico como, sais de borato, sais amônio e líquidos iônicos (TROMBETTA, 2010). Os 

eletrólitos constituídos por solventes orgânicos evitam os prejuízos da água, 

proporcionando menor suscetibilidade do eletrodo sofrer processo de corrosão, 

consentindo a utilização de componentes de metais de baixo custo, como alumínio 

(TROMBETTA, 2010).  

Os benefícios da utilização dos eletrólitos líquidos orgânicos, como elemento dos 

eletrólitos de impregnação de capacitores eletrolíticos de alumínio estão no fato de, 

distintivamente da água, ostentarem elevado potencial de decomposição eletroquímica, 

extensa faixa operacional de temperatura e menor suscetibilidade de gerar processos 

corrosivos no material eletródico. Além do mais, o solvente orgânico necessita ter uma 

ampla permissividade elétrica acima de 20-30°C, viabilizando uma maior solubilização de 

sais (TROMBETTA, 2010). Os solventes mais empregados na constituição dos eletrólitos 
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de impregnação de capacitores eletrolíticos de alumínio são γ-butirolactona (GBL), 

acetonitrila (AN), carbonato de etileno (EC), propilenocarbonato (PC), N,N-

dimetilformamida (DMF) e etilenoglicol (EG) (TROMBETTA, 2010). 

 

2.2.3 Circuito equivalente 

 

Devido aos elementos físicos e a sua construção, o circuito equivalente completo 

de um capacitor é composto por uma capacitância (𝐶) em paralelo à resistência de perdas 

dielétrica (do inglês Dielectric Leakage Resistance - 𝐷𝐶𝑅 ) e em série a uma resistência em 

série equivalente (𝐸𝑆𝑅) e a uma indutância série equivalente (𝐸𝑆𝐿), como pode ser visto na 

Figura 5(a), e na 5(b) onde é apresentado o circuito simplificado (CHEN et al., 2008; 

BUIATTI et al., 2010; LEE, 2008).  

 

                    

(a)  (b) 

Figura 5: (a) Circuito equivalente do capacitor eletrolítico e (b) Circuito equivalente simplificado. 

Fonte: Adaptado de CHEN (2008). 

 
 
 
 
 

2.2.4 Capacitância 

 

O valor da capacitância do capacitor eletrolítico de alumínio, bem como outros 

capacitores, é expresso pela Equação (2), e um alto valor de capacitância pode ser obtido 

a partir de: 

 

• Alto valor da constante dielétrica; 

• Grande área de superfície do dielétrico; 

• Uma fina espessura do dielétrico. 
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Nos capacitores eletrolíticos de alumínio, a constante dielétrica relativa é de cerca 

de 8 a 10, e a fina camada dielétrica de óxido de alumínio é cerca de 15 Å/V (Angstron/Volts) 

(CHEN et al, 2008). No entanto, os altos ganhos são alcançados por meio da impregnação 

do eletrólito nas folhas de ânodo e de cátodo dos capacitores eletrolíticos, onde este 

procedimento é realizado por meio de processo eletroquímico, criando uma ampliação de 

superfície. Portanto, um capacitor eletrolítico de alumínio pode fornecer uma alta 

capacitância em comparação com outros tipos de capacitores do mesmo volume (CHEN et 

al., 2008; BRAHAM et al., 2010). Além disso, a tolerância de capacitância é o valor mínimo 

e máximo permitido, expresso em porcentagem em relação à capacitância nominal 

expressa por ∆𝐶/𝐶. As tolerâncias típicas de capacitância são ± 10% e ± 20%. No entanto, 

tolerâncias menores são mais facilmente disponíveis em capacitores com tensão de 

operação mais elevada, tal como acima de 150V. Finalmente, a capacitância também varia 

com a temperatura e a frequência, e a própria variação depende da tensão nominal e do 

tamanho do capacitor (CHEN et al., 2008). 

 

2.2.5 Resistência de perdas dielétricas (𝐷𝐶𝑅) 

 

O dielétrico de um capacitor tem uma alta resistência, o que evita o fluxo de corrente 

contínua. No entanto, defeitos em algumas áreas do dielétrico podem permitir a passagem 

de uma pequena quantidade de corrente, chamado corrente de fuga (KULKARNI et al., 

2012a). Esta fuga acontece devido as impurezas existentes nas placas e a não 

homogeneidade do dielétrico em torno destas impurezas. Essas ligações se quebram 

quando o capacitor é exposto a altas tensões CC e, portanto, a corrente de fuga aumenta 

(CELAYA et al., 2013). A corrente de fuga também é determinada pelos seguintes fatores: 

𝑖) valor do capacitor, 𝑖𝑖) tensão aplicada versus tensão nominal e 𝑖𝑖𝑖) histórico anterior de 

operação do componente.  

A corrente de fuga é proporcional à capacitância e diminui à medida que a tensão 

aplicada é reduzida (CELAYA et al., 2013). Se o capacitor eletrolítico for exposto a 

temperaturas próximas ou acima do limite especificado pelo Datasheet do fabricante do 

dispositivo e sem tensão aplicada durante um longo período tempo, poderá ocorrer a 

degradação do dielétrico, o que resultará em uma maior corrente de fuga. Normalmente, 

esse dano será reparado quando a tensão for reaplicada (KULKARNI, et al 2012a). 
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2.2.6 Indutância série equivalente (𝐸𝑆𝐿) 

 

A indutância de um capacitor é uma constante, devido às conexões internas das 

placas aos terminais do capacitor. A indutância se altera entre 10 nH para pequenos 

capacitores radiais e 100 nH para grandes capacitores tipo caneca (ABDENNADHER et al., 

2010). Em regra, a indutância não afeta a impedância global a menos que o capacitor opere 

em alta frequência, como indicado na Figura 6, que traz o diagrama de Bode da impedância 

equivalente de um capacitor eletrolítico de 1 mF, 85 º C, 100 volts. 

 

 
Figura 6: Diagrama de bode de um capacitor eletrolítico. 

Fonte: Adaptado de KULKARNI et al., 2012. 

 
Na Figura 6 a região I representa a operação do capacitor em baixa frequência. 

Enquanto as regiões II e III tem-se as frequências média e alta de operação do dispositivo, 

respectivamente. 

 

2.2.7 Fator de dissipação (𝐷𝐹) 

 

Em física, o fator de dissipação (𝐷𝐹) é uma medida da taxa de perda de potência 

de um modo de oscilação (mecânica, elétrica ou eletromecânica), num sistema dissipativo. 

No caso de um capacitor, 𝐷𝐹 é indicada pela divisão da 𝐸𝑆𝑅 pela reatância capacitiva (𝑋𝐶), 

podendo também ser multiplicado por 100 para indicar percentual, como pode ser visto na 

Equação (5).  
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𝐷𝐹 =

𝐸𝑆𝑅

𝑋𝑐
 𝑥 100 (5) 

 

2.2.8 Resistência Série Equivalente (𝐸𝑆𝑅) 

 

A Resistência Série Equivalente (𝐸𝑆𝑅) é responsável por modelar as perdas 

internas do capacitor, devido à ondulação da corrente alternada circulando pelo mesmo 

(KULKARNI et al., 2012). Esta resistência equivalente é composta de três parcelas e são 

indicadas na Equação (6) (CELAYA et al., 2013). 

 

 𝐸𝑆𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 (6) 

 

onde, 

𝑅1 é a resistência sensível à frequência como resultado da espessura do óxido de 

alumínio; 

𝑅2 é a resistência sensível à temperatura como resultado do eletrólito; 

𝑅3 é a resistência devido ao comprimento da placa, separadores, fios de conexões 

internas e resistência de contato ôhmica. 

 

O efeito da parte dependente da frequência, 𝑅1 é apresentado pelos fabricantes, 

vinculadas à frequência de “ripple”, geralmente 100 ou 1000 Hz (KULKARNI et al., 2012a). 

Esse efeito é causado por perdas de energia no alinhamento de dipolos no dielétrico, e o 

tempo que leva para que os dipolos voltem a se orientar (CELAYA et al., 2013). Este efeito 

torna-se mais significativo para capacitores de maior tensão nominal, porque a sua camada 

de óxido é mais espessa devido a uma maior impregnação do eletrólito nas folhas de ânodo 

e cátodo do capacitor. Para aplicações em que a corrente de ripple é composta de uma 

única frequência, a 𝐸𝑆𝑅 pode ser simplesmente ajustada usando um multiplicador (CELAYA 

et al., 2013). A quantidade de calor gerada pela corrente de ripple depende da 𝐸𝑆𝑅 do 

capacitor (CELAYA et al., 2013; GRBOVIC, 2009). A combinação paralela de modelos 𝐷𝐶𝑅 

e 𝐶 é a camada de óxido dielétrico do capacitor. A Equação (7) descreve a impedância 

complexa do capacitor (𝑍𝑐𝑎𝑝). 
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𝑍𝑐𝑎𝑝 =

1
1

𝐷𝐶𝑅
+ 𝑗2𝜋𝑓𝐶

+ 𝑅2 +  𝑅3 + 𝑗2𝜋𝑓𝐸𝑆𝐿 (7) 

 

onde 𝑓 é frequência da rede elétrica (Hz). O valor da 𝐸𝑆𝑅 pode ser calculada como a parte 

real de 𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙, como é expressa na Equação (8).  

 

 
𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙  =

𝐷𝐶𝑅

1 + (2𝜋𝑓)²𝐶²𝐷𝐶𝑅²
+ 𝑅2 + 𝑅3 (8) 

 

 
𝐸𝑆𝑅 =  𝑅1  +  𝑅2  +  𝑅3  =

𝐷𝐶𝑅

1 + (2𝜋𝑓)²𝐶²𝐷𝐶𝑅²
+ 𝑅2 + 𝑅3      (9) 

 

Portanto, a 𝐸𝑆𝑅 dependente da frequência e pode ser escrita como: 

 

 
 𝑅1  =

𝐷𝐶𝑅

1 + (2𝜋𝑓)²𝐶²𝐷𝐶𝑅²
 (10) 

 
 

2.3 TIPOS DE FALHAS 

 

Existem vários fatores que causam degradação em capacitores eletrolíticos. Assim, 

falhas em um capacitor podem ser de dois tipos: 𝑖) falhas catastróficas, onde há perda 

completa de funcionalidade devido a um curto-circuito interno entre o ânodo e o cátodo ou 

um circuito aberto causado por uma quebra nas derivações e, 𝑖𝑖) falhas de degradação, 

onde há deterioração gradual do capacitor devido ao dano acumulado às suas estruturas 

internas (LEWIN e FOTHERGILL, 2016). Do ponto de vista do circuito elétrico, a 

degradação no capacitor mostra um aumento na 𝐸𝑆𝑅 e diminuição da capacitância. A 

degradação desses parâmetros de saúde pode ser atribuída principalmente à diminuição 

do volume do eletrólito, causada pela evaporação do próprio eletrólito, o que 

consequentemente acarreta na degradação da camada de óxido, juntamente com o 

aumento da pressão interna (LEWIN e FOTHERGILL, 2016; GRBOVIC, 2009). 

 

2.3.1 Falha por rompimento do corpo do capacitor 
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A falha por rompimento do corpo do capacitor pode ocorrer devido a qualquer uma 

das seguintes razões (LEWIN e FOTHERGILL, 2016; IMAN et al, 2007): 

 

1. Falhas mecânicas nos terminais de ligação; 

2. Falhas por corrosão, devido à penetração de material corrosivo; 

3. Falhas por evaporação do eletrólito, ocasionadas pela abertura da tampa de 

selagem do capacitor; 

4. Fase final de deterioração gradual. 

 

A primeira ocorre por causa de uma ligação inadequada no momento da produção 

ou quando os terminais são submetidos à tensão mecânica excessiva, vibração ou impacto. 

A segunda ocorre quando íons halogenados (𝐶𝑙−) penetram na fase de produção, ou 

quando o capacitor é limpo com produtos não adequados que contaminam o capacitor 

(LEWIN e FOTHERGILL, 2016; IMAN et al., 2007). Isto leva à corrosão das folhas de 

eletrodo ou dos terminais, e consequentemente à condição de abertura (IMAN et al, 2007). 

A terceira ocorre quando o eletrólito interno se evapora, fazendo com que o 

capacitor seque. Isso reduz a capacitância e aumenta a 𝐸𝑆𝑅 do capacitor. A quarta razão 

ocorre no final da vida do capacitor, através do processo de deterioração, isto é, os estágios 

finais de falha de degradação em que o eletrólito penetra gradualmente o selante, fazendo 

com que a capacitância caia, e a 𝐸𝑆𝑅 aumente (LEWIN e FOTHERGILL, 2016; IMAN et al, 

2007). 

 

 

2.3.2 Falha por curto circuito 

 

O eletrólito tem a capacidade de reparar rapidamente pequenos danos ao filme de 

óxido dos eletrodos (LEWIN e FOTHERGILL, 2016; IMAN et al, 2007). No entanto, uma 

quantidade significativa de danos no filme de óxido provoca concentrações locais de 

corrente, o que leva a uma falha catastrófica, como os curtos-circuitos dos eletrodos do 

capacitor (IMAN et al, 2007). Além disso, defeitos como o metal ou outras partículas 

condutoras em folhas de eletrodos durante o trabalho podem proporcionar caminhos 

condutores para a corrente, resultando em um curto circuito nos eletrodos. Além disso, o 

stress mecânico nos condutores do capacitor, também pode levar a um curto-circuito dos 

eletrodos do capacitor. 
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2.3.3 Falhas nos periféricos do capacitor 

 

O vazamento de eletrólito dos capacitores eletrolíticos de alumínio pode influenciar 

componentes à sua volta, de duas formas (LEWIN e FOTHERGILL, 2016; IMAN et al, 2007): 

• Desconexão: O eletrólito corrói as trilhas da placa de circuito impresso abrindo a 

ligação entre os componentes; 

• Curto-circuito: íons emitidos pelo eletrólito, sob a influência de campo elétrico, 

migram entre duas trilhas levando ao curto-circuito. 

 

2.3.4 Falhas por stress térmico 

 

Umas das principais causas de degradação durante o funcionamento nominal de 

um capacitor, podem estar ligadas a processos térmicos e elétricos. O valor da corrente 

durante o ciclo de carga/descarga do capacitor faz com que a temperatura interna aumente 

(IMAN et al, 2007). O calor gerado é transmitido do núcleo para a superfície do corpo do 

capacitor, mas nem todo o calor gerado é dissipado com o meio externo. O excesso de 

calor causa um aumento na temperatura interna do capacitor, o que por sua vez, aumenta 

a taxa de evaporação do eletrólito (LEWIN e FOTHERGILL, 2016). O corpo do capacitor 

em uma temperatura mais elevada do que a do seu núcleo, acarreta na transmissão do 

calor da superfície do corpo para o núcleo do capacitor, aumentando assim a temperatura 

interna, causando o aumento da taxa de evaporação do eletrólito (IMAN et al, 2007).  

2.4 EFEITOS DE ENVELHECIMETO 

 

Os efeitos do envelhecimento em capacitores são geralmente estudados na 

perspectiva do envelhecimento em uso, isto é, em uma aplicação energizada (GRBOVIC, 

2009; CHEN et al., 2008; CELAYA et al., 2013; BRAHAM et al., 2010; KULKARNI et al., 

2012a). Testes de envelhecimento acelerado em capacitores eletrolíticos concluem que os 

mesmos estão no final da sua vida útil quando o valor da capacitância chegar em torno de 

20% a menos do que a capacitância inicial, e enquanto o valor da ESR for acrescentado a 

uma ordem de valores na casa de 65% do valor inicial da ESR. A alteração dos valores da 

capacitância e da ESR, ocorrem com o aumento da temperatura do capacitor em 

funcionamento, acarretando em uma elevação na taxa de evaporação do eletrólito 
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(BRAHAM et al., 2010). O aumento da corrente de fuga, também contribui para os efeitos 

da temperatura elevada no capacitor. 

 

2.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram revisadas as diferentes características construtivas, 

especificações, funcionamento dos capacitores eletrolíticos, equações características deste 

dispositivo, bem como os seus diversos tipos de falha. Estas informações servirão para 

compreensão e desdobramento das análises e estudos a serem desenvolvidas nos 

próximos capítulos, onde será apresentada com maiores detalhes, a metodologia da 

pesquisa que foi aplicada neste projeto. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

O objetivo desde trabalho consiste em analisar alterações apresentadas no sinal 

de corrente do motor de indução trifásico, quando acionado por inversores de frequência 

que utilizem capacitores degradados no barramento CC. Para atingir este objetivo, 

identificou-se a necessidade da construção de um protótipo, a fim de acelerar a degradação 

dos capacitores e, consequentemente, diminuir o tempo de vida útil dos mesmos 

(GRBOVIC, 2009; CHEN et al., 2008; CELAYA et al., 2013; BRAHAM et al., 2010; 

KULKARNI et al., 2012a).  

A estratégia utilizada para acelerar a degradação dos capacitores eletrolíticos 

consiste no stress térmico. Assim, foram confinados 6 capacitores de 470µF x 400 V cada, 

conectados em série dentro de um forno elétrico controlado à temperatura de 85°C. Esta 

temperatura é a máxima indicada pelo o Datasheet do fabricante destes componentes 

(EPCOS - B43845; ANEXO I). Ainda, os capacitores operam dentro do forno e são 

conectados a um retificador de meia onda para que eles trabalhem como filtro. O esquema 

elétrico deste protótipo é apresentado na Figura 7.  

 

Figura 7: Circuito elétrico equivalente do protótipo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Estes 6 capacitores ficaram confinados dentro de um forno elétrico a 85°C, onde a 

cada 15 dias um capacitor era retirado do forno, até que fossem completados 90 dias ou 

2.160 horas. Os capacitores foram retirados a cada 15 dias para que cada capacitor tenha 

um período fixo de degradação. O valor da temperatura máxima de operação no forno e o 
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período de confinamento dos capacitores foram determinados por meio da análise do 

Datasheet do próprio fabricante dos capacitores (EPCOS – B43845).  

A temperatura mais elevada da parte externa dos capacitores em relação ao seu 

núcleo, juntamente com os ciclos de cargas e descargas dos mesmos é causado por meio 

do retificador de meia onda, e assim acelerando o processo de degradação da vida útil de 

capacitores eletrolítico, através do aumento da taxa de evaporação do eletrólito (KULKARNI 

et al., 2012b). O aumento da taxa de evaporação do eletrólito acarreta na diminuição do 

valor da capacitância e o aumento do valor da 𝐸𝑆𝑅 (CHEN et al., 2008). No decorrer das 

próximas seções deste capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos da 

construção do protótipo. 

 

3.1 RETIFICADOR DE MEIA ONDA 

 

A operação de um retificador de meia onda é bastante simples. Um diodo de junção 

PN conduz a corrente (i) somente em uma direção, como apresentado na Figura 8 (HELJO 

et al., 2013). Em outras palavras, um diodo de junção PN conduz a corrente somente 

quando é polarizado positivamente, ou seja, conduz quando a i  percorre o sentido do ânodo 

para o cátodo do componente. Na referida figura 𝑉𝐷 é a queda de tensão sobre o diodo, 𝑅𝐿 

é a resistência de carga, 𝑉0 é a queda de tensão sobre a carga e 𝑉𝑆 é a tensão da fonte. 

 

 

Figura 8: Circuito equivalente do retificador de meia onda. 

Fonte: Autoria própria. 
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O retificador de meia onda permite a passagem de corrente somente nos semiciclos 

positivos, e omite os semiciclos negativos. Então, em primeiro lugar, analisa-se como o 

retificador de meia onda funciona nos semiciclos positivos (CHAN et al., 2016). 

Assim, quando o ânodo estiver a um potencial positivo em relação ao cátodo, o diodo 

conduz, e a corrente terá o sentido (convencional) indicado pela seta. Nestas condições 

diz-se que o diodo está diretamente polarizado, portanto há condução de corrente sobre a 

carga 𝑅𝐿. No entanto quando o ânodo estiver a um potencial negativo em relação ao cátodo, 

o diodo não irá conduzir e a corrente, que teria o sentido contrário ao da seta, acaba sendo 

bloqueada e não conduz corrente. Nestas condições, diz-se que o díodo está inversamente 

polarizado (CHAN et al., 2016; HELJO et al., 2013; KARKKAINEN et al., 2014). Apenas 

uma pequena corrente circula pelo diodo na polarização reversa. Contudo, o valor desta 

corrente é quase insignificante, resultando que a tensão na resistência de carga 𝑅𝐿 também 

seja praticamente zero (CHAN et al., 2016; KARKKAINEN et al., 2014). 

A Figura 9 apresenta a comparação entre o sinal de entrada da fonte de alimentação 

com o sinal de tensão retificado, após a passagem da corrente pelo retificador de meia onda 

(CHAN et al., 2016; HELJO et al., 2013).  

 

 

Figura 9: Comparação entre o sinal de entrada e o sinal de saída de um retificador de meia onda. 

Fonte: Adaptada de CHAN, 2016. 

 

Na Figura 10 é apresentado o circuito equivalente utilizado neste trabalho, o qual 

utilizou 6 capacitores eletrolíticos de 470µF x 400 V conectados em série operando como 

filtro do retificador de meia-onda. Os referidos capacitores, foram conectados em série para 

aumentar o ripple e os efeitos da degradação sobre os capacitores. Os referidos capacitores 

ficaram confinados em um forno elétrico controlado à temperatura de 85°C com o objetivo 

de acelerar a degradação da sua vida útil. 
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Figura 10: Circuito equivalente do protótipo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A operação pode ser analisada em detalhes por meio da Figura 11. 

Durante cada semiciclo positivo, os capacitores são carregados durante o intervalo t1 a t2, 

no qual o diodo será polarizado positivamente (CHAN et al., 2016; HELJO et al., 2013). 

Devido a este carregamento, a tensão sobre os capacitores 𝑣0 será igual a tensão de pico 

CA 𝑉𝑚𝑎𝑥 da fonte de alimentação (assumindo que a queda de tensão sobre o diodo seja 

zero).  

O capacitor fornecerá corrente para o resistor de carga 𝑅𝐿 durante o intervalo de 

tempo t2 a t3. Durante este intervalo, o diodo será polarizado reversamente, uma vez que a 

tensão CA é menor do que a tensão de saída 𝑣0 (CHAN et al., 2016). Devido à alta 

quantidade de energia armazenada nos capacitores, a tensão dos capacitores não sofrerá 

grande redução no seu valor durante t2 a t3, e a tensão 𝑣0 permanecerá próxima ao valor 

do pico. A adição do capacitor resulta em uma tensão de saída de menor oscilação (CHAN 

et al., 2016). 
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Figura 11: Curva de carga e descarga do capacitor eletrolítico. 

Fonte: Adaptado de CHAN, 2016. 

 
Por meio da análise da curva de carga e descarga do capacitor eletrolítico 

apresentado na Figura 11 pode se encontrar o valor da energia transferida da rede para o 

capacitor durante o intervalo de condução do diodo durante o semiciclo positivo por meio 

da Equação 12 (CHAN et al., 2016): 

 

 
𝑊𝑖𝑛 ≅  

1

2
∗ 𝐶 ∗ (𝑉𝑚𝑎𝑥

2 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
2) (12) 

 

onde, 

𝑊𝑖𝑛 é a energia transferida da rede; 

𝐶 é a capacitância do capacitor; 

𝑉𝑚𝑎𝑥 é a máxima tensão do capacitor; 

𝑉𝑚𝑖𝑛 é a mínima tensão do capacitor. 

 

Já a energia transferida para a carga durante um ciclo da rede será:  

 

 
𝑊𝑖𝑛 =  

𝑃𝑖𝑛

𝑓𝑟
 (13) 

 

onde, 

𝑃𝑖𝑛 é a potência consumida pela carga; 

𝑓𝑟 é a frequência da rede. 

 

Com o auxílio de (12) e (13) pode-se estimar o valor da capacitância do capacitor por meio 

da Equação (14) como é apresentado a seguir: 
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𝐶 = 2 ∗

𝑃𝑖𝑛

𝑓𝑟 ∗ (𝑉𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

2)
 (14) 

 

 

3.2 CAPACITOR ELETROLÍTICO 

 

Neste projeto foram utilizados 6 capacitores eletrolíticos idênticos de 470µ F x 400 

V, com o objetivo inicial de acelerar o processo de degradação, para posteriormente acoplá-

los ao barramento CC do inversor de frequência para consecutivamente acionar um MIT. 

Após o acionamento do MIT, o segundo objetivo consiste em analisar quais possíveis 

alterações poderão ser apresentadas nos sinais da corrente do MIT e de tal modo compara-

los com os mesmos sinais, no entanto, quando o barramento CC do inversor de frequência 

utilizar capacitores não degradados.  

Estudos indicam que o valor da capacitância diminui e o valor da resistência série 

equivalente aumenta conforme a ocorrência da degradação dos capacitores. O processo 

acelerado da degradação destes capacitores ocorre por meio da utilização destes como 

filtro de um retificador de meia onda confinados dentro de um forno elétrico com temperatura 

controlada a 85°C durante 2.160 horas ou 90 dias ininterruptos (ANEXO I). A temperatura 

mais elevada da parte externa do capacitor em relação ao seu próprio núcleo permite que 

este calor percorra o caminho da superfície externa do corpo para o núcleo do mesmo, 

aumentando assim a sua temperatura interna e por consequência, tem-se o aumento da 

taxa de evaporação do eletrólito. 

A degradação dos capacitores é avaliada por meio de um algoritmo desenvolvido no 

software Matlab®, no qual são estimados os valores das resistências séries equivalentes e 

das capacitâncias destes componentes, com o auxílio das Equações (4) e (14) descritas 

neste trabalho. A Tabela 1 apresenta as principais informações dos capacitores eletrolíticos 

utilizados neste trabalho, e que foram retirados do Datasheet do próprio fabricante (EPCOS 

– B43845). 

 

 

 

 

Tabela 1: Dados dos capacitores eletrolíticos utilizados. 

Capacitor Eletrolítico – EPCOS - Modelo B43845 

Capacitância 470µ F 
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Tolerância de capacitância ±20% 

𝐸𝑆𝑅 0,02 Ω 

Tensão Nominal 25 ... 400 V CC 

Temperatura Máxima 85°C 

Fonte: Datasheet EPCOS – modelo B43845. 
 

 

3.3 CARGA RESISTIVA 

 
Neste trabalho foram utilizados 3 reostatos de 60 Ω e 1000 W cada, da marca 

ELETRO REATOM, conectados em série, acarretando em uma resistência total de 180 Ω. 

Estes reostatos são conhecidos como carga resistiva ou como resistor tubular com proteção 

de caixa metálica. Normalmente este equipamento é utilizado em laboratórios para ensaios 

e calibração de equipamentos, onde é necessária a variação da resistência para controlar 

a intensidade de corrente elétrica em um circuito elétrico. Esta carga foi monitorada por 

sensores de efeito Hall de tensão e corrente. 

 

3.4 SENSOR HALL 

 
Este efeito é baseado no princípio de interação entre campos magnéticos e cargas 

elétricas. Ao passar uma corrente por um material condutor, ela distribui-se uniformemente 

ao longo deste e não haverá diferença de potencial entre as laterais do material (DIAS e 

PEREIRA, 2018). Ou seja, os elétrons da corrente elétrica percorrem um caminho retilíneo 

e os potenciais serão iguais em ambas as bordas deste condutor, gerando uma diferença 

de potencial nula. No entanto, quando um imã se aproxima deste material condutor, o 

campo magnético perturbará a distribuição da corrente ao longo do material. Gerando um 

acúmulo de cargas em um lado do condutor, o que ocasionará na aparição de uma 

diferença de potencial denominado de Tensão Hall como é mostrado na Figura 12. Caso 

inverta-se o sentido do campo magnético, a tensão presente no material também será 

invertida (DIAS e PEREIRA, 2018). 
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Figura 12: Princípio de funcionamento do sensor Hall. 

Fonte: Adaptada de DIAS e PEREIRA, 2018. 

 
A tensão de saída, chamada de Tensão Hall, pode ser muito pequena, de apenas 

alguns microvolts, mesmo quando submetidos a fortes campos magnéticos, por isso a 

maioria dos dispositivos de efeito Hall disponíveis comercialmente são fabricados com 

amplificadores CC, circuitos de comutação lógica e reguladores de tensão para melhorar a 

sensibilidade da saída da tensão. Isso também permite que o sensor de efeito Hall opere 

em uma faixa mais ampla de fontes de alimentação, e condições de campo magnético 

(DIAS e PEREIRA, 2018). 

Neste trabalho foram usados sensores de efeito Hall para as medidas de tensão e 

corrente.  A diferença entre eles é que o sensor Hall de tensão possui um resistor shunt 

conectado em série com a saída do sensor Hall convencional, fazendo com que o sinal que 

de tensão se transforme em um sinal de corrente. A transformação do sinal de tensão em 

um sinal de corrente é possível através da 1º Lei de Ohm (DIAS e PEREIRA, 2018).  

Mais especificamente, utilizou-se neste trabalho 3 sensores de efeito Hall, sendo 

dois de corrente e um de tensão. Os de corrente são utilizados para a medida dos valores 

das correntes da carga e dos capacitores, já o sensor Hall de tensão é acoplado em paralelo 

à carga resistiva, e assim, mede-se o valor da diferença de potencial sobre a carga. Como 

a carga resistiva está em paralelo aos capacitores, a tensão sobre eles será considerada a 

mesma tensão aplicada sobre a carga resistiva. Na Figura 13(a) é apresentado o sensor de 

efeito Hall de corrente e do lado direito, na Figura 13(b), o de tensão. Os sinais dos sensores 

Hall serão lidos por uma placa de aquisição de dados e armazenados em um computador. 
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                                       (a) 

 

 

            (b) 

Figura 13: (a) Placa do sensor hall de corrente e (b) Placa do sensor hall de tensão. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

3.5 PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

A expressão “aquisição de dados” é hoje em dia amplamente empregada 

significando uma técnica automatizada de recolhimento de informação (corrente, tensão, 

temperatura, pressão, etc.). O processo de monitoramento está muitas vezes, também 

ligado a um processo de controle, ou seja, de atuação sobre o sistema em estudo, de forma 

a controlar o valor de uma ou mais variáveis a serem monitoradas.  

Os avanços da eletrônica e da computação têm tornado estas tarefas de 

monitoramento e controle de processos cada vez mais acessíveis. Em termos genéricos, 

um sistema de aquisição de dados Data Acquisition (DAQ) incorpora um dispositivo 

eletrônico que liga os sensores (termopares, sensores de pressão, etc), ou os atuadores 

(válvulas, resistências de aquecimento, etc.) à uma unidade de processo que armazena as 

informações (um computador ou equivalente).  

Por outro lado, a comunicação entre o sistema DAQ e o computador se faz por meio 

de “linguagem digital”. Assim, o sistema incorpora um conversor analógico-digital eletrônico 

que converte os sinais analógicos provenientes dos sensores numa codificação digital 

compreensível pelo computador. Eventualmente, a intensidade do sinal analógico pode ser 

previamente amplificada, através de um amplificador externo ou incorporado na própria 

DAQ, antes de ocorrer à conversão. 

A comunicação entre o sistema DAQ e os sensores/atuadores, consiste na troca de 

sinais elétricos, na forma analógica (sinais em tensão ou corrente com variação contínua 
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num determinado intervalo) ou digital (sinais discretos, que assumem apenas dois valores 

possíveis: 0 ou 1). Os sinais em tensão são mais usuais em nível laboratorial, devido ao 

menor custo dos equipamentos envolvidos, enquanto que sinais em corrente são usuais na 

indústria, onde a minimização das interferências eletromagnéticas, causadoras de “ruído” 

em sinais transmitidos a longas distâncias, é determinante.  

A Figura 14 apresenta o diagrama do processo de aquisição dos sinais de tensão e 

corrente dos capacitores e corrente da carga resistiva.  Os sinais captados pelos sensores 

são condicionados conforme as especificações de trabalho da DAQ. Em seguida, após 

condicionar os sinais, a DAQ converte os sinais analógicos em digitais e os armazena em 

um computador, onde são realizados os cálculos do valor da 𝐸𝑆𝑅 e da capacitância. A 

Tabela 2 apresenta as características da DAQ utilizada neste trabalho. 

 

 

Figura 14: Esquema de funcionamento da DAQ. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 
Tabela 2: Dados da DAQ 

Fonte: Datasheet DAQ – National Instruments -  Usb 6008. 

 

 

 

3.6 FORNO ELÉTRICO 

 

DAQ – National Instruments – Usb 6008 

Entradas e Saídas digitais  12 

Entradas Analógicas (12 bits, 100 kS/s)  8 

Saídas Analógicas (150 S/s Canal) 2 
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Neste projeto, foi utilizado um forno elétrico do fabricante UNOX, modelo LineMicro 

XF003, devido a necessidade de degradação acelerada de capacitores eletrolíticos. Esta 

degradação ocorre devido ao confinamento dos capacitores eletrolíticos dentro do forno 

elétrico a uma determinada temperatura e um determinado período.  

Para que este objetivo fosse alcançado, utilizou-se este forno elétrico na temperatura 

de 85°C durante 2.160 horas/90dias ininterruptos. Tanto a temperatura utilizada no forno 

elétrico, quanto o tempo de confinamento dos capacitores dentro do forno foram dados 

retirados diretamente do Datasheet dos capacitores eletrolíticos (EPCOS – B43845) e 

também pode ser visualizado estes dados no (ANEXO I).    

 

3.7 PROTÓTIPO 

 

Após as partes do protótipo serem testadas separadamente, o mesmo foi montado 

com o intuito de acelerar o processo de degradação da vida útil de capacitores eletrolíticos. 

Os capacitores degradados serão utilizados numa próxima etapa deste trabalho acoplados 

ao barramento CC de um inversor de frequência, para assim posteriormente acionar um 

MIT. Após o acionamento do MIT o segundo objetivo consiste em analisar as possíveis 

alterações apresentadas nos sinais de tensão, corrente, torque e velocidade do MIT, de tal 

modo a compará-los com os mesmos sinais do inversor de frequência utilizando capacitores 

não degradados. 

Na Figura 15 é apresentado o protótipo finalizado, o qual é composto por uma fonte 

de alimentação simétrica de +15 V e -15 V responsável por alimentar o circuito de 

condicionamento de sinal, um retificador de meia onda, 3 placas de sensores Hall, onde 

duas são responsáveis por aferir os sinais das correntes da carga resistiva e do capacitor, 

e a usada para última medir o sinal de tensão nos capacitores e na carga resistiva. O 

protótipo contém bornes de conexões positivos e negativos dos capacitores que foram 

colocados no forno, e também, uma DAQ 6008 NI responsável por coletar os sinais de 

tensão e corrente oriundos dos sensores Hall e os enviam para um computador. Assim, 

calculam-se os valores da capacitância e da resistência série equivalente dos capacitores, 

por meio de um algoritmo que foi desenvolvido em ambiente Matlab, onde este algoritmo é 

apresentado no (APÊNDICE I). 

A Figura 16 apresenta o protótipo conectado à carga restiva, mostrando os 6 

capacitores que estão dentro do forno, e o computador realizando o armazenamento dos 

dados. Estes capacitores degradados serão utilizados no barramento CC de um inversor 

de frequência o qual alimenta um motor de indução trifásico. 
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Figura 15: Protótipo. 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

 

Figura 16: Protótipo conectado a carga restiva, aos 6 capacitores que estão dentro do forno e ao 
computador. 

Fonte: Autoria própria. 

3.8 MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

 

Os motores de indução trifásicos são máquinas rotativas que executam a 

conversão de energia elétrica em energia mecânica motriz, que é substancial para a 
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execução de inúmeros processos envolvidos nos setores industriais. Estas máquinas têm 

muitas características interessantes sobre os demais tipos de motores, como simplicidade 

de construção, robustez, baixo custo, grande versatilidade de adaptação às cargas e alto 

rendimento (SUETAKE et al., 2011). 

O MIT é composto basicamente de um estator (parte fixa) e um rotor (parte móvel). 

O espaço (gap) entre estas duas partes é nomeado como entreferro. A aplicação de tensão 

alternada senoidal nos enrolamentos do estator produzirá um campo magnético variante no 

tempo. Desta forma, devido a distribuição uniforme do enrolamento do estator, aparecerá 

um campo magnético girante (campo girante) na velocidade proporcional à frequência da 

rede trifásica. O fluxo magnético girante no estator atravessará o entreferro e por ser 

variante no tempo, induzirá uma tensão alternada no enrolamento trifásico do rotor. Como 

os enrolamentos do rotor estão curto-circuitados, esta tensão induzida fará com que uma 

corrente percorra pelo enrolamento do rotor, o que por resultado gerará um fluxo magnético 

no rotor que tentará se alinhar com o campo girante do estator (FERREIRA et al., 2008). 

À medida que a carga da máquina aumenta, há alteração na densidade de fluxo que 

afeta as perdas do núcleo, juntamente com a alteração da força eletromotriz (FEM) gerada. 

Esta FEM varia diretamente com o fluxo e com a velocidade. Ainda, as perdas rotacionais 

também variam diretamente com a velocidade. Deste modo, as variações no fluxo 

modificam o rendimento da máquina, fazendo-se relevante a aplicação de métodos de 

controle (FERREIRA et al., 2008). Na Tabela 3 são apresentados os principais parâmetros 

de fábrica do MIT utilizado neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item MIT 

Fabricante WEG 

Modelo  Alto rendimento 

Tensão de alimentação (Δ / Υ) 220/380V 

Corrente de alimentação (Δ / Υ) 3,02/1,75A 
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Tabela 3: Parâmetros do MIT. 

Fonte: Datasheet Motores WEG. 

 

 
3.9 INVERSOR DE FREQUÊNCIA  

 
Os inversores de frequência, também conhecidos como conversores de frequência, 

são aparelhos eletrônicos que convertem a tensão da rede alternada senoidal em tensão 

contínua e, por fim, convertem esta última em uma tensão de amplitude e frequência 

variáveis (MOHAN et al., 2002). 

A velocidade de rotação de um motor de indução depende da frequência da rede 

de alimentação conforme é apresentado na Equação 15. Quanto maior a frequência, maior 

a rotação e vice-versa. Assim, quando um motor de indução for alimentado por um inversor 

de frequência, pode-se facilmente controlar a velocidade do eixo do motor por meio da 

variação de frequência imposta pelo inversor. A frequência de operação de um inversor 

está normalmente entre 0,5 e 400 Hz, dependendo do modelo e do fabricante (MOHAN et 

al., 2002).  

 

 
𝑛𝑠 =

120 ∗ 𝑓

𝑝
 

 

(15) 

onde, 

𝑛𝑠 é a velocidade síncrona do motor em RPM; 

𝑓 é a frequência de alimentação Hertz; 

𝑝 é o número de par de polos do motor. 

 

O inversor de frequência tem seu funcionamento decomposto em quatro principais 

circuitos, sendo eles: o retificador, o filtro capacitivo, o bloco inversor e o circuito de gatilho 

como pode ser visto Figura 17.  

Frequência 60 Hz 

Números de polos 4 

Velocidade Nominal 1730 rpm 

𝐼𝑝/𝐼𝑛 6,6 

Isolação Tipo F 

Fator de serviço 1,15 

Fator de potência 0,81 

Rendimento 80,5% 
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Figura 17: Diagrama de blocos do inversor de frequência. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O circuito retificador tem como entrada a rede trifásica e através de uma ponte de 

diodos em onda completa. Esta tem a função de retificar o sinal, o qual deixa de ser 

alternado. O filtro é composto por um capacitor eletrolítico, este é incumbido por atenuar as 

ondulações do sinal procedente do retificador, tensão contínua ao barramento CC (MOHAN 

et al., 2002). O bloco inversor é constituído geralmente por IGBTs ou MOSFETs que 

realizam o chaveamento do barramento CC para a saída do inversor de frequência, gerando 

assim o sinal PWM que irá acionar o MIT. O circuito de gatilho é composto por qualquer 

fonte geradora de um sinal PWM (Pulse-Width Modulation), por exemplo: 

microcontroladores, processador digital de sinal (em inglês Digital Signal Processing - DSP) 

(MOHAN et al., 2002). 

 

3.9.1 Condicionamento de sinal 

 
O circuito da placa de comando recebe o sinal de controle PWM do 

microcontrolador e faz a conversão deste sinal de 5 Volts para 15 Volts. Esta é a tensão 

necessária para o acionamento do gate do IGBT e o chaveamento ser realizado. Esta 

conversão é feita por meio de três drivers. O circuito de comando também possui uma fonte 

de alimentação DC +15V e +5V para a alimentação dos drivers e do microcontrolador 

(MOHAN et al., 2002). 

3.9.2 Circuito de gatilho 

 
O acionamento das chaves de potência é realizado por meio de um sinal PWM 

gerado por um microcontrolador. Para o acionamento do MIT são necessários três canais 

PWM, defasados de 120° entre si, com dois sinais complementares cada um. 
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Um canal PWM possui dois sinais: PWM High e o PWM Low. O PWM High que 

realiza o fechamento da chave de potência responsável por gerar o semiciclo positivo da 

onda senoidal de uma fase na saída do inversor. O PWM Low realiza o fechamento da 

chave de potência responsável por gerar o semiciclo negativo da onda senoidal da mesma 

fase. Para realizar um chaveamento funcional e seguro, estes sinais precisam ser 

complementares e possuir o chamado dead-time ou tempo morto. A necessidade de serem 

complementares é justificada pelo esquema elétrico de ligação das chaves, as quais 

criariam um curto-circuito no barramento CC caso acionadas ao mesmo tempo (MOHAN et 

al., 2002). O tempo morto é um ponto importante a ser observado no código que gera o 

sinal de acionamento pelo mesmo motivo de risco de curto circuito no barramento CC, pois 

este é o tempo que o sinal do gatilho espera uma chave de potência abrir para poder fechar 

a outra da mesma fase. Este tempo é da ordem de nano segundos (INTERNATIONAL 

RECTIFIER, 2004) e é uma característica construtiva da chave que deve ser levada em 

consideração no projeto. Com todos estes aspectos e através do controle do duty-cycle do 

PWM, pode-se gerar uma onda senoidal na saída do inversor (MOHAN et al., 2002). 

 

3.9.3 Placa de potência 

 
O circuito da placa de potência faz a retificação do sinal trifásico da rede utilizando 

um retificador em ponte completa e um filtro capacitivo, para fazer o ajuste desejado da 

tensão de ripple. Essa tensão retificada é direcionada para os IGBTs, que irão chaveá-la 

para o MIT (MOHAN et al., 2002). Juntamente com as chaves de potência têm-se os 

circuitos de proteção, sendo eles: i) snubber, que confere proteção as mesmas contra 

transientes de corrente durante o chaveamento; ii) freio resistivo, que protege o capacitor 

contra o aumento de tensão no barramento, dissipando a energia extra através de 

resistores de potência; e iii) um divisor resistivo em conjunto com um transistor bipolar de 

junção que faz a leitura da tensão do barramento e envia este dado para o microcontrolador 

(MOHAN et al., 2002). 

 

3.9.4 Filtro capacitivo 

 

O filtro capacitor do barramento CC do inversor de frequência, tem como objetivo 

suavizar ondulações geradas pelo circuito retificar. O capacitor minimiza as ondulações da 

tensão, enquanto, vale lembrar que o sinal, ainda assim carregará consigo uma pequena 
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ondulação (KULKARNI et al., 2012). Porém conforme o tempo de utilização dos inversores, 

principalmente em altas temperaturas o capacitor começará a sofrer processo de 

degradação, o que ocasionará no aumento da ondulação do sinal de tensão, podendo 

assim gerar falhas no próprio inversor de frequência (KULKARNI et al., 2012).    

 

Na Figura 18 é apresentado o inversor de frequência utilizado neste trabalho. É 

possível visualizar nesta mesma Figura o capacitor acoplado aos bornes do barramento 

CC, onde para realizar as aquisições dos resultados com os diferentes capacitores 

degradados era realizada a troca dos capacitores via conexões dos bornes. 

 

 

Figura 18: Inversor de Frequência. 

Fonte: Autoria própria. 

O inversor de frequência apresentado na Figura 18 é composto por um DSP 

TMDSDOCK28335 da Texas Instruments incumbido de gerar o sinal PWM senoidal e os 

envia para a placa de comando, para assim validar o funcionamento de ambas as placas 

que compõe o inversor de frequência. Esta DSP tem o sinal de saída do PWM com 

características de tensão de 3,3V. A placa de comando é responsável por realizar, por meio 

de drivers IR2112, o boost de tensão do sinal PWM da saída do DSP de 3,3V para 15 V, 

mantendo as mesmas características de frequência. Esta é a tensão necessária para o 

acionamento do gate do IGBT e o chaveamento ser realizado. A placa de potência faz a 
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retificação do sinal trifásico da rede utilizando um retificador em ponte completa e um filtro 

capacitivo, para fazer o ajuste desejado da tensão de ripple. Essa tensão retificada é 

direcionada para os IGBTs, que irão chaveá-la para o MIT. Os esquemáticos e os layouts 

da placa comando da placa de potência estão localizados respectivamente no (ANEXO II e 

III).  

O inversor de frequência utilizado neste trabalho opera com a estratégia de controle 

escalar, a qual é amplamente encontrada na indústria.  

 
 

3.10 CONTROLE ESCALAR 

 

Com um inversor de frequência, pode-se aplicar alguns métodos de controle em 

MITs, como por exemplo: controle escalar, controle vetorial e controle direto de torque. O 

controle escalar é largamente empregado na indústria por causa a sua simplicidade 

(SANTOS et al., 2014). Esta estratégia de controle tem como principal fator a relação 

constante entre a tensão e a frequência de operação (V/f). Em algumas aplicações, onde a 

velocidade deve ser ajustada, utiliza-se o controle da frequência e então altera-se a tensão 

de forma proporcional para se conservar a relação V/f constante (SANTOS et al., 2014). 

Com isto, o fluxo no entreferro se conserva constante, garantindo assim a operação 

adequada da máquina. O fluxo eletromagnético é calculado conforme as Equações (16) e 

(17): 

 

 
𝛷𝑚 ≅

𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐾𝑏 ∗ 𝑓𝑎
 

 

(16) 

 𝐾𝑏 = 4,44 ∗ 𝐾𝑤𝑁1 (17) 

 

onde, 

𝛷𝑚 é o fluxo máximo no entreferro em Weber [Wb]; 

𝑓𝑎 é a frequência de alimentação em Hertz [Hz]; 

𝐾𝑤 é o fator de enrolamento do estator; 

𝑁1 é o número de espiras por fase do estator; 

𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒  é a tensão de fase do estator em Volts [V]; 

𝐾𝑏 é a constante de força eletromotriz induzida. 
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O fluxo é proporcional a relação entre a tensão e a frequência. Portanto, calcula-se 

𝐾𝑣 conforme a Equação (18) a qual expressa a constante de proporcionalidade entre a 

tensão de fase e a frequência (GRACIOLA, 2015). 

 

 
𝐾𝑏 =  

𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒

𝑓𝑎 
 ≅  𝐾𝑣 

(18) 

 

Um ponto importante a ser considerado no cálculo desta constante 𝐾𝑣 é que não 

se leva em consideração possíveis variações no barramento CC e as perdas na máquina 

(perdas no estator por efeito joule), as quais não são significativas no funcionamento 

nominal. Quando esta estratégia de controle atua em baixas frequências, estas perdas 

passam a ter um efeito significativo no desempenho do MIT. Para minimizar estes efeitos, 

soma-se uma tensão denominada 𝑉𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 na relação V/f (SANTOS et al., 2014). 

 

3.11 HARMÔNICOS EM INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

 

Os inversores de frequência são equipamentos eletrônicos com um alto valor de 

indutância no lado CC. Devido a este fato, a corrente CC é constante e o conversor opera 

como fonte de harmônicos de tensão no lado CC e harmônicos de corrente no lado CA. Um 

inversor com número 𝑝𝑛 de pulsos fornece, sob condições ideais harmônicos de corrente 

de ordem 𝑛 = 𝑝𝑛𝐾 ± 1, no lado CA e harmônicos de tensão de ordem 𝑛 = 𝑝𝑛𝐾 no lado CC 

onde 𝐾 é um número inteiro (1, 2, 3, ...) e 𝑝𝑛 representa ao número de comutações não 

simultâneas por ciclo de tensão alternada fundamental (AKAGI, 2005). Os harmônicos que 

têm ordem de acordo com estas equações são chamados harmônicos característicos. 

Neste trabalho foi utilizado inversor de frequência de 6 pulsos, que nada mais é que 

dois conversores com valor de pulsação igual a 3 que são conectados em série. Assim, 

tem-se um inversor trifásico com índice de pulsação igual a 6. A carga é alimentada pelos 

dois grupos e o circuito em ponte resultante. 

Julgando que a comutação seja instantânea e a indutância 𝐿𝑑 =  ∞, a corrente de 

linha de uma configuração bidirecional consiste de pulsos retangulares alternados positivos 

e negativos tais que 𝐹 = 𝑤𝑡 + 𝜋 =  −𝐹(𝑤𝑡), onde 𝐹 é a função que define a amplitude dos 

pulsos (AKAGI, 2005). A sua série de Fourier é resultado da combinação das séries de 

Fourier correspondentes, para pulsos de corrente positiva e negativa, obtendo-se para o 

inversor a Equação 20 para a corrente de entrada 𝑖𝑎, em função da corrente da carga 𝐼𝑑: 
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      𝑖𝑎 =  (2√3/𝜋)𝐼𝑑  [cos 𝑤𝑡 − (1/5) cos 5𝑤𝑡 + (1/7) cos 7𝑤𝑡 − (1/11) cos 11𝑤𝑡 +

      (1/13) cos 13𝑤𝑡 − (1/17) cos 17𝑤𝑡 + ⋯]  

 

(19) 

Da equação 19 podem ser feitas as seguintes observações, com relação aos harmônicos 

gerados por conversores de 6 pulsos:  

• Ausência de harmônicos múltiplos de ordem 3;  

• Presença de harmônicos de ordem 6𝐾 ± 1 para valores inteiros de 𝐾;  

• Os harmônicos de ordens 6𝐾 + 1 são de sequência positiva (7º, 13º, ...) e os 

harmônicos de ordens 6𝐾 - 1 são de sequência negativa (5º, 11º, 17º, ...);  

• O valor eficaz da corrente, na frequência fundamental é: 

 

 
𝐼𝑎 = (1

√2
⁄ ) (2√3

𝜋⁄ ) 𝐼𝑑 =  (√6
𝜋⁄ ) 𝐼𝑑 

 

(20) 

O valor eficaz da corrente harmônica de ordem h é dado pela relação: 𝐼ℎ =  
𝐼𝑎

ℎ⁄ . 

 

3.12 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO   

 

Neste capítulo foram apresentados o processo construtivo de cada parte do 

protótipo, bem como as especificações, característica de cada uma das partes e o princípio 

de funcionamento dos mesmos. Ao final, foram juntadas todas as partes do protótipo e 

assim, foi finalizado o seu processo construtivo, onde o primeiro objetivo deste trabalho 

consiste em acelerar o processo de degradação de capacitores eletrolíticos. Em seguida 

foram apresentados os principais parâmetros do MIT e o inversor de frequência, onde 

ambos foram utilizados na segunda parte deste trabalho. Estas informações servirão para 

desdobramento das análises e estudos a serem desenvolvidas nos próximos capítulos. No 

próximo capítulo serão apresentados com maiores detalhes os resultados experimentais 

associadas ao trabalho.   



55 
  

4 RESULTADOS  

 
Esta seção tem o objetivo de analisar os resultados experimentais obtidos neste 

trabalho, onde ficou dividida em duas sessões; a saber: i) analise dos resultados referentes 

a degradação dos capacitores e ii) analise dos resultados dos sinais da corrente do motor 

de indução trifásico quando acionado por um inversor de frequência com capacitores 

degradados no barramento CC.  

 

4.1 RESULTADOS DE DEGRADAÇÃO DOS CAPACITORES 

 

Foram confinados 6 capacitores eletrolíticos dentro de um forno elétrico a uma 

temperatura de 85ºC, trabalhando como um filtro capacitivo de um retificador de meia onda. 

Primeiramente, antes dos testes começarem, foram aferidos os valores iniciais das 

capacitâncias no multímetro da marca MINIPA e modelo ET-2615A e das resistências 

séries equivalentes com um testador multifuncional modelo GM328. Posteriormente, a cada 

15 minutos durante todo o processo de confinamento, os valores das tensões e das 

correntes nos capacitores e na carga resistiva foram aferidos, por meio de sensores Halls 

e os enviados para DAQ. Na DAQ foram realizadas as conversões dos sinais analógicos 

de tensões e correntes em sinais digitais, para os enviar para o computador. No computador 

foi executado o algoritmo (APÊNDICE I) responsável pela realização dos cálculos dos 

valores da resistência série equivalente e da capacitância destes capacitores, onde estes 

foram realizados utilizando as Equações (4) e (14) descritas neste trabalho.  

Posteriormente, a cada atualização dos valores da capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 de cada 

capacitor, iniciou-se o processo de construção dos gráficos da variação da degradação da 

capacitância e da resistência série equivalente, como são apresentadas nas Figuras 19 e 

20. A Tabela 4 apresenta os valores iniciais da capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 de cada um dos 6 

capacitores.  

 

Tabela 4: Valores iniciais de capacitância e da resistência série equivalente dos 6 capacitores 
eletrolíticos. 

 Fonte: Autoria própria. 

 

 Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 

Capacitância 468,2µF 468,4µF 468,2µF 467,9µF 469,2µF 468,7µF 

𝑬𝑺𝑹 0,05 Ω 0,05 Ω 0,06 Ω 0,05 Ω 0,06 Ω 0,06 Ω 

https://pt.aliexpress.com/item/Multifunctional-Tester-GM328-Transistor-Tester-Diode-Capacitance-ESR-Voltage-Frequency-Meter-PWM-Square-Wave-Signal-Generator/32770448798.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_5730915_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_538_537_536_5729815_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=4fad7a6d-6dfe-46c7-a169-52c7f14f38dc-18&algo_pvid=4fad7a6d-6dfe-46c7-a169-52c7f14f38dc
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Figura 19: Gráfico da variação da capacitância em relação ao tempo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 20: Gráfico da variação da resistência série equivalente em relação ao tempo. 

Fonte: Autoria própria. 
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Os capacitores ficaram confinados dentro do forno elétrico com o objetivo de acelerar 

o processo de degradação dos mesmos e após 15 dias retirou-se o capacitor 1 (Cap.1), 

cujo valor da capacitância foi para 466,7µF e a 𝐸𝑆𝑅 para 0,07 Ω. Os testes experimentais 

continuaram com 5 capacitores, e após 30 dias retirou- se o capacitor 2 (Cap.2) e aferiu-se 

os valores da capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 em 465,8µF e 0,1 Ω, respectivamente. Após 45 dias 

do início do experimento retirou-se novamente mais um capacitor, desta vez foi retirado o 

capacitor 3 (Cap.3) e o valor da capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 foi para 464,7µF e 0,14 Ω. 

Posteriormente, depois de 60 dias, mais um capacitor 4 (Cap.4) foi retirado, e o valor da 

capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 foi para 460,1µF e 0,16 Ω. Depois de 60 dias somente dois 

capacitores continuaram confinados, no caso os capacitores 5 e 6. Desta Forma, após 

serem completados 75 dias de trabalho ininterruptos, mais um capacitor foi retirado, o 

capacitor 5 (Cap.5), cujo os valores de capacitância e de 𝐸𝑆𝑅 foram para 455,1µF e 0,32 

Ω. Finalmente, após 90 dias, o último capacitor foi retirado, e finalizou-se os testes 

experimentais de degradação dos capacitores. O valor da capacitância do capacitor (Cap.6) 

e da 𝐸𝑆𝑅 foram para 138,9µF e 2,57 Ω, respectivamente. 

A Tabela 5 apresenta a variação dos valores da capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 de todos os 

capacitores utilizados neste trabalho no decorrer do tempo de todo teste. A Tabela 6, por 

sua vez apresenta a variação em porcentagem, da capacitância e da 𝐸𝑆𝑅 de cada um dos 

6 capacitores utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 5: Variação da capacitância e da resistência série equivalente em relação ao tempo do 
experimento. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Cap.1 - 15 

Dias 

Cap.2 - 30 

Dias 

Cap.3 - 45 

Dias 

Cap.4 - 60 

Dias 

Cap.5 -75 

Dias 

Cap.6 - 90 

Dias 

Valor da 

Capacitância 

Inicial 

468,2µF 468,4µF 468,2µF 467,9µF 469,2µF 468,7µF 

Valor da 

Capacitância 

Final 

466,7µF 465,8µF 464,7µF 460,1µF 455,1µF 138,9µF 

Valor inicial 

da 𝑬𝑺𝑹  
0,05 Ω 0,05 Ω 0,06 Ω 0,05 Ω 0,06 Ω 0,06 Ω 

Valor da 𝑬𝑺𝑹 

Final 
0,07 Ω 0,1 Ω 0,14 Ω 0,16 Ω 0,32 Ω 2,57 Ω 
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Tabela 6: Variação em porcentagem da capacitância e da resistência série equivalente. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode ser visualizado na Tabela 6, a variação em porcentagem da 𝐸𝑆𝑅 é muito 

maior que a variação da capacitância. No caso do capacitor 6, que ficou 90 dias 

ininterruptos em confinamento dentro do forno elétrico a 85°C, obteve-se a maior 

degradação, pois a variação da capacitância deste capacitor ficou em torno de 70,4% 

enquanto a variação em porcentagem da 𝐸𝑆𝑅 ficou em torno de 4.183%, sendo que 

referidas variações são consequência da evaporação do eletrólito. Este efeito aconteceu 

devido à temperatura mais elevada da parte externa dos capacitores em relação ao seu 

núcleo, ocasionou que o calor percorresse da superfície do corpo para o núcleo dos 

capacitores, assim aumentando a temperatura interna e causando o aumento da taxa de 

evaporação do eletrólito. O aumento da taxa de evaporação do eletrólito acarretou na 

diminuição do valor da capacitância e no aumento do valor da 𝐸𝑆𝑅, o que 

consequentemente acarretou na degradação dos capacitores eletrolíticos.  

Pôde-se concluir que este capacitor está totalmente degradado, pois os valores tanto 

da capacitância quanto resistência série equivalente ultrapassaram a porcentagem máxima 

de valores para que este dispositivo pudesse ser considerado não degradado, conforme  

descrito na literatura (CELAYA et al., 2013; MAKDESSI et al., 2013; KULKARNI et al., 

2012a; CHEN et al., 2008; WEN et al., 2012; LEE, 2011). 

Nas Figuras 21(a), (b) e (c) são apresentados o estado físico final do capacitor 

degradado durante 90 dias. Na Figura 21(a) é possível ver o rompimento da tampa inferior 

do capacitor. A Figura 21(b) apresentada a tampa superior também rompida, onde este 

rompimento pode ser visto pelo sinal em formato de X e a Figura 21(c) apresenta a 

perspectiva frontal do capacitor e pode-se constatar, através da análise da tampa superior 

do capacitor, que houve um estufamento mesmo.  

 

 

 

 
Cap.1 - 15 

Dias 

Cap.2 - 30 

Dias 

Cap.3 - 45 

Dias 

Cap.4 -60 

Dias 

Cap.5 -75 

Dias 

Cap.6 - 90 

Dias 

Variação da 

Capacitância 
0,32% 0,55% 0,74% 1,68% 3,0% 70,4% 

Variação da 

𝑬𝑺𝑹 
40% 100% 133,3% 220% 433.3% 4.183% 



59 
  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

 (c) 

Figura 21: Capacitor eletrolítico degradado durante 90 dias. (a) Rompimento da estrutura da parte 
inferior, (b) Tampa superior de segurança aberta e (c) Perspectiva frontal do capacitor. 

Fonte: Autoria própria. 
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4.2 RESULTADOS DO SINAL DE CORRENTE DO MIT UTILIZANDO 

CAPACITORES DEGRADADOS NO BARRAMENTO CC DO INVERSOR DE 

FREQUÊNCIA 

 

Com a conclusão do processo de degradação dos capacitores eletrolíticos, iniciou-

se à segunda etapa deste trabalho, na qual o objetivo consiste em acoplar os capacitores 

previamente degradados ao barramento CC do inversor de frequência. E em seguida 

acionou-se o motor, para que fosse possível analisar o comportamento dos sinais de 

correntes de linha do motor, e assim compará-las com sinal de corrente do MIT quando 

acionado por inversor de frequência com o capacitor saudável.  

A estratégia de controle do driver utilizada no inversor de frequência foi o controle 

escalar. Este método tem como principal fator a relação constante entre a tensão e a 

frequência de operação (V/f). Em algumas aplicações, onde a velocidade deve ser ajustada, 

utiliza-se o controle da frequência e então varia-se a tensão de forma proporcional para se 

manter a relação V/f constante (SANTOS et al., 2014).   

Para realizar as aquisições dos sinais de corrente do MIT, foram acoplados ao 

barramento CC do inversor de frequência os capacitores eletrolíticos, sendo um por vez, 

desde do capacitor não degradado até os capacitores com 15, 30, 45, 60 e 75 dias de 

degradação.  

O capacitor degradado durante 90 dias não foi utilizado nos testes, pois quando o 

mesmo foi conectado ao barramento CC do inversor na tentativa de acionar o MIT, 

observou-se uma alta variação de tensão sobre as chaves de potência, antes mesmo da 

partida do motor, devido ao grande impacto da degradação do capacitor. Fato este, que 

poderia acarretar no fechamento simultâneo das chaves de potência e por consequência 

acabaria gerando um curto-circuito nos diversos componentes eletrônicos do inversor.  

As aquisições foram realizadas inicialmente com o inversor de frequência acionando 

o MIT à uma frequência de 60 Hz sem carga (a vazio). Posteriormente, o MIT foi acionado 

novamente na mesma frequência, entretanto, adicionou-se uma carga de 2 Nm ao eixo do 

motor, por meio do motor CC diretamente acoplado eixo do MIT. Na sequência, realizou-se 

novamente o acionamento à 60 Hz com o torque de carga de 4 Nm, sendo este último, o 

valor do torque nominal do motor utilizado neste trabalho.  

Nesta segunda etapa de aquisição dos resultados, o MIT foi acionado pelo inversor 

na frequência de 40 Hz e com uma variação de carga de 0, 2 e 4 Nm. O controle da 

frequência de acionamento foi realizado, por meio do algoritmo de controle escalar V/f 

alocado no DSP. 
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  Após as aquisições dos resultados experimentais, foram feitas as análises dos 

sinais por meio da Transformada Rápida de Fourier (em inglês Fast Tranform Fourier ou 

FFT). A FFT consiste na transformação dos sinais periódicas em somatórias de diversas 

frequências e suas respectivas amplitudes (KONG et al., 2017). Esta técnica foi utilizada 

em uma análise no domínio da frequência, pois, no domínio do tempo não houve uma clara 

distorção dos sinais para que fosse possível concluir uma iminência de falha.  

A Tabela 7 apresenta o resumo dos experimentos realizados neste trabalho, onde 

consta que o MIT foi acionado nas frequências de 60 e 40 HZ. Nas duas frequências e em 

o motor foi acionado à vazio, com 2 Nm e 4 Nm de carga. 

 

Tabela 7: Relação de acionamento do MIT de frequência por cargas. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Devido ao uso do retificar trifásico de 6 pulsos, os harmônicos 5º e 7º ordem terão 

uma maior influência na análise de uma possível falha dos capacitores do barramento CC 

do inversor de frequência. 

As Figuras 22(a) e 23(a) representam respectivamente as sobreposições do 5º e 7º 

harmônicos FFTs dos sinais das correntes do MIT quando acionado sem carga e à 60 Hz, 

onde o sinal na cor azul representa corrente do MIT, quando acionado com o capacitor 

eletrolítico não degradado acoplado ao barramento CC do inversor de frequência. O sinal 

na cor vermelha, por sua vez, representa a corrente do MIT quando acionado com o 

capacitor que foi degradado durante 15 dias. As Figuras 22(b), 22(c), 22(d) e 22(e) 

representam o 5º harmônico FFTs das correntes do MIT, enquanto as Figuras 23(b), 23(c), 

23(d) e 23(e) representam 7º harmônico das mesma corrente do motor, em ambas as 

Figuras o MIT foi acionado nas mesmas condições de acionamento das Figuras 22(a) e 

22(a). Entretanto, a diferença está no grau de degradação dos capacitores utilizados no 

barramento CC do inversor. Nas Figuras 22(b) e 23(b) foi utilizado o capacitor degradado 

por 30 dias, enquanto nas seguinte Figuras 22(c) e 23(c), 22(d) e 23(d) e 22(e) e 23(e) 

foram usados os respectivos capacitores de 45, 60, 75 dias de degradação. Em todas 

aquisições dos resultados a frequência de amostragem foi de 20.000 Hz, enquanto o tempo 

de aquisição foi de 5 segundos.  

 

Frequência Cargas 

60 Hz Sem carga 2 Nm 4 Nm 

40 Hz Sem carga 2 Nm 4 Nm 
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Figura 22: Sinal do 5º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 60 Hz e sem carga com o 
capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias, (e) capacitor degradado por 75 dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 23: Sinal do 7º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 60 Hz e sem carga com o 
capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias, (e) capacitor degradado por 75 dias. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Nota-se nas Figuras 22(a) 23(a) e que os espectros dos sinais das correntes do MIT 

quando acionado com o capacitor não degradado no barramento CC do inversor e com o 

capacitor degradado por 15 dias são distintos. Ainda pode-se notar que quando a corrente 

chegou na frequência de 300 Hz na Figura 22(a) e 420 Hz na Figura 23(a) (o que 

corresponde ao 5º e 7º harmônicos respectivamente) a magnitude da corrente do MIT 
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quando acionado com capacitor degradado por 15 dias é maior que quando acionado com 

o capacitor não degradado. Esta característica é importante na análise de uma possível 

iminência de falhas deste dispositivo. Os valores são relativamente baixos devido os MIT 

ter sido acionado sem carga ao eixo, o que influência no baixo valor de magnitude das 

correntes. Outro ponto a se ressaltar é que a magnitude da corrente sempre terá um maior 

valor no 5º harmônico em relação ao 7º harmônico, devido ao fato do harmônico de menor 

ordem sofrer maior influência por causa do chaveamento do inversor de frequência.    

Pode-se constatar nas Figuras 22(b), 22(c), 22(d) e 22(e), a evolução do valor da 

corrente do MIT no 5º harmônico e nas Figuras 23(b), 23(c), 23(d) e 23(e) a mesma 

evolução, entretanto no 7° harmônico. Assim, pode-se concluir que a partir do aumento do 

tempo de degradação dos capacitores do barramento CC do inversor frequência acionando 

o MIT sem carga e a 60 Hz, maior foi a magnitude da corrente do motor e 

consequentemente maior será a probabilidade de ocorrer uma falha do capacitor eletrolítico 

do barramento CC do inversor.  

Durante a aquisição dos dados do MIT para o capacitor de 75 dias ocorreu o 

fechamento de um curto-circuito, originado nos terminais do capacitor, devido ao longo 

tempo de degradação do mesmo, acarretando na queima dos 6 IGBTs do inversor de 

frequência.  Após as trocas dos 6 IGBTs, tentou-se novamente acionar o MIT com o mesmo 

capacitor eletrolítico no barramento CC do inversor e averiguou-se uma elevada ondulação 

de tensão encima dos 6 IGBTs, antes mesmo do MIT acelerar. Ao analisar ponto a ponto 

do circuito do inversor de frequência, atestou-se que a elevada ondulação da tensão sobre 

os 6 IGBTs devido ao capacitor do barramento, pois o mesmo não estava mais realizando 

a função de filtrar a tensão vinda do retificar do inversor, ou seja o capacitor que foi 

degradado durante 75 dias entrou em estado total de falha. Sendo assim, esse capacitor 

foi desprezado, pois não realizava mais sua função de filtro e a persistência no seu uso 

levaria a um novo curto-circuito que, consequentemente, acarretaria no dano permanente 

do inversor. 

Na sequência, foi dada continuidade às aquisições dos resultados, onde 

primeiramente, o capacitor não degradado foi acoplado novamente ao barramento CC do 

inversor de frequência e, em seguida foi acionado o MIT à 60 Hz com uma carga de 2 Nm 

acoplada ao eixo do motor por meio do gerador CC. Posteriormente acionou-se novamente 

o MIT com as mesmas configurações de carga e frequência. Entretanto, ocorreu a 

substituição do capacitor não degrado, primeiramente pelo capacitor degradado durante 15 

dias e na sequência pelo os demais capacitores de 30, 45 e 60 dias de degradação.  
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As Figuras 24(a), 24(b), 24(c) e 24(d) apresentam as comparações das 5° 

harmônicas FFTs dos sinais de corrente do MIT, enquanto as Figuras 25(a), 25(b), 25(c) e 

25(d) representa a 7º harmônica do mesmo sinal de corrente do motor onde em ambas 

Figuras  o acionamento ocorreu à 60 Hz e 2 Nm de carga e com capacitor não degrado e 

com os de 15, 30, 45 e 60 dias de degradação acoplados ao barramento do inversor.  

 

 

Figura 24: Sinal do 5º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 60 Hz e 2 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 25: Sinal do 7º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 60 Hz e 2 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias e (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Uma característica importante a se ressaltar é o grande aumento dos valores das 

magnitudes dos sinais das correntes do MIT, quando acionado à 60 Hz e com 2 Nm de 

carga em comparação quando, acionado à 60 Hz e sem carga. O aumento no valor da 

magnitude da corrente ocorre devido ao fato que ao adicionar uma carga ao eixo do motor, 

o mesmo tem que realizar um trabalho maior para sair da inércia, o que ocasionou no 

aumento da corrente como pode ser visto nas Figuras 24(a), 24(b), 24(c) e 24(d) referente 

ao 5º harmônica e nas Figuras 25(a), 25(b), 25(c) e 25(d) que representa o 7° harmônico. 

Então pôde-se concluir, que a partir da evolução do tempo de degradação dos capacitores 

do barramento CC do inversor, maior será a magnitude da corrente do motor e, portanto, 

maior será a chance de uma possível falha no capacitor eletrolítico. 

Na seguinte aquisição, alterou-se a carga no eixo do MIT para 4 Nm (sendo essa a 

carga nominal do MIT utilizado). Novamente, o capacitor não degradado foi acoplado ao 

barramento CC do inversor de frequência, e em seguida acionou-se o MIT à uma frequência 

60 Hz com uma carga de 4 Nm. Em seguida substituiu-se o capacitor não degradado por 
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capacitores que foram degradados durante 15, 30, 45 e 60 dias respectivamente. Em 

seguida realizou-se o acionamento do MIT com as mesmas características de torque e 

frequência da aquisição anterior. As Figuras 26(a), 26(b), 26(c) e 26(d) e apresentam as 

comparações das 5° harmônicas FFTs dos sinais de corrente do MIT e as Figuras 27(a), 

27(b), 27(c) e 27(d) representa o 7º harmônico do mesmo sinal de corrente do motor.  

 

 
Figura 26: Sinal do 5º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 60 Hz e 4 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 27: Sinal do 7º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 60 Hz e 4 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 

Note-se nas Figuras 26(a), 26(b), 26(c), 26(d) e 27(a), 27(b), 27(c) e 27(d), ao 

adicionar a carga de 4 Nm ao eixo do MIT, novamente a magnitude das correntes na 

frequência de 60 Hz expandiu ainda mais em relação às aquisições anteriores, esse 

aumento da magnitude ocorreu devido ao aumento da carga. Outra característica 

importante é o comportamento semelhante entre os sinais das correntes dos capacitores 

degradados e saudável.  

Na sequência das aquisições experimentais, o próximo passo constitui-se pela 

alteração do valor da frequência de acionamento do MIT de 60 Hz para 40 Hz, onde esta 

frequência foi alterada no algoritmo alocado no DSP. As Figuras 28(a) e 29(a) apresentam 

as comparações do 5º e 7º harmônico das FFTs dos sinais das correntes do MIT quando 

acionado à 40 Hz pelo inversor de frequência com o capacitor não degradado e com 

capacitor degradado durante 15 dias no barramento CC. Para as Figuras 28(b) e 29(b), 

28(c) e 29(c) e 28(d) e 29(d) utilizou-se as mesmas características de carga de frequência 

da Figura 22(a) e 23(a), porém o capacitor degradado por 15 dias, foi substituído pelos 

capacitores de 30, 45 e 60 dias de degradação respectivamente. 
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Figura 28: Sinal do 5º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 40 Hz e sem carga com o 
capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 29: Sinal do 7º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 40 Hz e sem carga com o 
capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Nota-se nas Figuras 28(a), 28(b), 28(c) e 28(d) em comparação com as Figuras 

22(a), 22(b), 22(c), 22(d) e 22(e), que houve uma alteração do valor da frequência 

correspondente ao 5º harmônico, que era de 300 Hz para 200 Hz e este fenômeno 

aconteceu no 7º harmônico como foi apresentado nas Figuras 28(a), 28(b), 28(c) e 28(d) 

quando comparado com as Figuras 23(a), 23(b), 23(c), 23(d) e 23(e), a frequência que era 

420 Hz foi para 280 Hz. Está mudança ocorreu devido alteração da frequência de 

acionamento do motor 60 Hz para 40 Hz.  

Pode-se observar nas Figuras 28(a), (b), (c) e (d), e nas Figuras 29(a), (b), (c) e (d), 

que a magnitudes das FFTs dos sinais das correntes do MIT do 5º e 7° harmônicos 

aumentaram, conforme foram ocorrendo as trocas por capacitores com maior tempo de 

degradação em comparação ao capacitor não degradado. Entretanto, ao comparar com as 

Figuras 22(a), (b), (c), (d), (e) e com as Figuras 23(a), (b), (c) e (d) e (e), enxerga-se uma 

diminuição nos valores das magnitudes das correntes do MIT, quando o mesmo foi 

acionado à 60 Hz e sem carga. A redução dos valores das correntes ocorreu, devido ao 

inversor frequência utilizar o controle escalar V/f, onde a relação de tensão por frequência 

é constante, então pode-se afirmar que ao reduzir o valor da frequência, a tensão também 

irá reduzir na mesma proporção, o que consequentemente também reduzirá os valores das 

correntes do MIT.   

Dando prosseguimento aos experimentos, o próximo passo constituiu-se por acionar 

o MIT na frequência de 40 Hz e uma carga de 2 Nm no eixo do motor. Primeiramente, o 

MIT foi acionado pelo inversor de frequência com o capacitor não degradado acoplado seu 

ao barramento CC e posteriormente este capacitor foi substituído pelos capacitores 

degradados durante 15, 30, 45 e 60 dias e novamente acionou-se MIT. As Figuras 30(a), 

30(b), 30(c) e 30(d) representa a 5º harmônica do sinal da corrente do MIT, enquanto a 

Figuras 31(a), 31(b), 31(c) e 31(d) representa a 7º harmônica do mesmo sinal dos referidos 

experimentos.  
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Figura 30: Sinal do 5º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 40 Hz e 2 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 31: Sinal do 7º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 40 Hz e 2 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Uma importante análise a se realizar nas Figuras 30(a), 30(b), 30(c) e 30(d) 

representada pela 5º harmônica do sinal de corrente do MIT e nas Figuras 31(a), 31(b). 

31(c) e 31(d) que representam a 7º harmônica do mesmo sinal de corrente, consiste na 

avaliação das amplitudes das FFTs das correntes do MIT, conforme foram adicionados os 

capacitores com maior tempo de degradação ao barramento CC do inversor. Em relação 

aos demais resultados, pode-se identificar que há um padrão entre eles onde as amplitudes 

das FFTs das correntes do MIT aumentam com o tempo de degradação dos capacitores. 

Por fim, alterou-se a carga no eixo do MIT de 2 Nm para 4 Nm e assim, novamente 

o capacitor não degradado foi acoplado ao barramento CC do inversor de frequência com 

objetivo de mais uma vez acionar o MIT. Dando seguimento ao experimento, o próximo 
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passo consiste em substituir o capacitor não degradado pelos capacitores degradados 

durante 15, 30, 45 e 60 dias, e em seguida realizar novamente o acionamento do MIT nas 

mesmas condições de carga e frequência anterior. As Figuras 32(a), 32(b), 32(c) e 32(d) 

apresentam as comparações das FFTs dos sinais 5º harmônica da corrente do MIT e as 

Figuras 33(a), 33(b), 33(c) e 33(d) representa a 7º harmônica do mesmo sinal, onde Figuras 

o MIT foi acionado à 40 Hz e com 4 Nm de carga com capacitor não degrado e com os de 

15, 30, 45 e 60 dias de degradação acoplados ao barramento do inversor.  

 

 
Figura 32: Sinal do 5º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 40 Hz e 4 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 33: Sinal do 7º harmônico das correntes do MIT quando acionado à 40 Hz e 4 Nm de carga com 
o capacitor não degradado e (a) capacitor degradado por 15 dias no barramento CC do inversor, (b) 
capacitor degradado por 30 dias, (c) capacitor degradado por 45 dias, (d) capacitor degradado por 60 
dias. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Note-se que nas Figuras 32(a), 32(b), 32(c) e 32(d) referente ao 5º harmônica e nas 

Figuras 33(a), 33(b), 33(c) e 33(d) referente ao 7º harmônica, as correntes do MIT seguiu o 

mesmo padrão dos anteriores, onde no 5° e 7º harmônicos houveram novamente 

amplificação da magnitude da corrente em relação ao tempo de degradação dos 

capacitores.  Então pode-se afirmar que quanto maior o tempo de degradação dos 

capacitores do barramento CC do inversor de frequência, maior será a influência sobre o 

valor da amplitude da corrente do MIT. ou seja, ainda, pode-se prever a falha iminente do 

capacitor.  
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4.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados experimentais deste trabalho, onde 

pode-se analisar, na primeira parte, os resultados referentes a degradação da capacitância 

e da resistência série equivalente e, ao final, os resultados de quando o processo completou 

90 dias de trabalho ininterruptos, ficando o último capacitor totalmente degradado. Na 

segunda parte dos experimentos, foram acoplados ao barramento CC do inversor de 

frequência os capacitores previamente degradados o capacitor não degradado, com o 

objetivo de acionar o MIT em diferentes regiões de carga e frequência de operação. Neste 

caso foi possível analisar as possíveis alterações geradas nos sinais das correntes do MIT.  

Após a aquisição dos sinais das correntes do MIT, foram feitas as análises das 

mesmas e constatou-se que, conforme maior a degradação dos capacitores eletrolíticos do 

barramento CC do inversor, maiores foram os valores das amplitudes das correntes do MIT 

no do 5º e 7º harmônicos. Estas alterações nas amplitudes das frequências específicas 

indicam a degradação do capacitor no barramento CC do inversor de frequência quando 

operando o V/f sem realimentação de velocidade. No próximo capítulo, serão apresentadas 

as conclusões deste trabalho.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, analisaram-se as possíveis alterações da corrente do MIT quando 

acionado por inversor de frequência com capacitores degradados no barramento CC do 

mesmo. Assim, foi necessário degradar de forma acelerada a vida útil de capacitores 

eletrolíticos, por meio de stress térmico. Nesta fase, foram utilizados 6 capacitores 

eletrolíticos confinados dentro de um forno à 85ºC trabalhando como filtro de um retificador 

de meia onda. Desta forma, pode-se concluir que é possível acelerar a degradação destes 

capacitores, por causa do ciclo de carga e descarga em combinação com a temperatura 

elevada da parte externa destes capacitores.  

Posteriormente, após a conclusão do processo acelerado de degradação dos 

capacitores eletrolíticos, foi iniciado à próxima etapa deste trabalho, no qual o objetivo era 

acoplar os capacitores previamente degradados ao barramento CC inversor de frequência 

e em seguida acionar o MIT. Com isso, é possível analisar possíveis alterações nos sinais 

de corrente deste motor e compará-las com sinais de correntes aquisitados do próprio MIT, 

porém quando acionado com capacitor não degradado. 

  Após aquisições dos sinais de corrente do inversor, foram realizadas as análises 

dos sinais de corrente do MIT por meio de uma FFT e constatou-se que houve aumento 

das amplitudes das correntes do MIT no 5º e no 7° harmônico quando acionado à 60 Hz e 

40 Hz sem carga. Ainda, as amplitudes da FFT dos sinais de corrente foram se tornando 

cada vez mais acentuadas a partir de momento do acionamento do MIT com capacitores 

com maior tempo de degradação no barramento CC do inversor. Então, pode se concluir 

que, conforme aumenta a degradação dos capacitores eletrolíticos do barramento CC do 

inversor frequência, maior a probabilidade de falha do capacitor eletrolítico. 

Através das análises destas correntes, poderá se estimar quando o capacitor estiver 

próximo de uma falha, possibilitando uma parada programada da linha de produção para a 

manutenção do mesmo, independentemente do nível de carga no eixo. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 
Uma importante contribuição para trabalhos futuros relacionado a este projeto, seria 

um classificador automático de falha/não falha em capacitores eletrolíticos. E 

posteriormente comparar as falhas nos capacitores do barramento CC do inversor de 

frequência com os diferentes tipos de falhas no MIT, como por exemplo: falhas no rotor, 

estator, rolamento. Para assim, analisar onde está ocorrendo esta falha.   
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ANEXOS E APÊNDICES 

 
 

ANEXO I 

 
O anexo I apresenta a página do datasheet dos capacitores eletrolíticos utilizados, 

onde foram retiradas as informações para o ajuste de temperatura e tempo confinamento 

dentro do forno para que fosse possível ocorrer a degradação destes capacitores. 
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ANEXO II 

 

 
Figura 34: Esquemático da placa de comando do Inversor de Frequência. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 35: Layout da placa de comando do Inversor de Frequência. 

Fonte: Autoria própria. 
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ANEXO III 

 
 

 
Figura 36: Esquemático da placa de potência do Inversor de Frequência. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 37: Layout da placa de potência do Inversor de Frequência. 

Fonte: Autoria própria. 
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APÊNDICE I 

 
Algoritmo para avaliar a degradação dos capacitores por meio dos valores da 

capacitância e da resistência serie equivalente. 

 

%% Codigo 

 
log_flag = 1; 

 
fs = 60; 

 
data_rate = 16000; 
time_of_sample = 0.1; 

 

s = daq.createSession('ni'); 

 
s.Rate = data_rate; 
s.DurationInSeconds = time_of_sample; 
I_C = s.addAnalogInputChannel('Dev1','ai0','Voltage'); 
V_L = s.addAnalogInputChannel('Dev1','ai1','Voltage'); 
I_L = s.addAnalogInputChannel('Dev1','ai2','Voltage'); 
N = 1; 

 
while 1 
data = startForeground(s); 

 
t = linspace(0,time_of_sample,data_rate*time_of_sample)'; 
value_IC = data(:,1) * IC_COEF; 
value_VL = data(:,2) * VL_COEF; 
value_IL = data(:,3) * IL_COEF; 

 
aux_data(:,1) = t; 
aux_data(:,2) = value_IC; 
aux_data(:,3) = value_VL; 
aux_data(:,4) = value_IL; 

 

value_IC_MEAN = mean(value_IC); 
value_VL_MEAN = mean(value_VL); 
value_IL_MEAN = mean(value_IL); 

 
value_IC_AC = value_IC - value_IC_MEAN; 
value_VL_AC = value_VL - value_VL_MEAN; 
value_IL_AC = value_IL - value_IL_MEAN; 

 
value_PC_AC = value_IC_AC .* value_VL_AC; 
value_PL = value_VL .* value_IL; 

 
value_IC_AC_MEAN = rms(value_IC_AC); 
value_PC_AC_MEAN = mean(value_PC_AC); 
value_PL_MEAN = mean(value_PL); 

 
C = 2*((value_PL_MEAN)/(fs*(max(value_VL)^2 - min(value_VL)^2))); 
Esr = (value_VL_MEAN)/(4*value_PL_MEAN) 

 
figure(1) 
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subplot(2,1,1) 
plot(t,value_IC,t,value_IL); 
legend('IC','IL'); 
title(['P = ',num2str(value_PL_MEAN),'W']) 
xlabel('Tempo (s)') 
ylabel('Corrente (A)') 
xlim([0 0.1]) 
subplot(2,1,2) 
plot(t,value_VL); 
legend('VL'); 
xlabel('Tempo (s)') 
ylabel('Tensão (V)') 
xlim([0 0.1]) 
drawnow; 
if log_flag == 1 
dlmwrite (['dados_coleta_',num2str(N),'.txt'],aux_data, '-append'); 
dlmwrite (['EXTREME_DATA.txt'],aux_data, '-append'); 
end 
pause(900) 
N = N+1; 
end 
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