
Resumo 

Nesta dissertação apresenta-se o estudo empreendido na aplicação de técnicas de estimação 

paramétrica e de controlo do motor de indução trifásico. A motivação para este trabalho resultou da 

emergente simultaneidade do desenvolvimento dos processadores digitais de sinais e do potencial 

para o tratamento matemático avançado que daí advém, assim como das exigências crescentes em 

termos do controlo dos motores de indução trifásicos.  

No decurso do desenvolvimento ou projecto de controladores para os accionamentos 

electromecânicos, para além da indubitável necessidade da modelação do sistema, é incontornável a 

utilização de ferramentas de simulação como instrumentos de concepção e de verificação da sua 

validade. Assim, nesta dissertação, descreve-se de forma sistemática a construção de modelos 

matemáticos para os principais subsistemas que incorporam este tipo de sistemas electrónicos. Os 

modelos matemáticos desenvolvidos constituem-se como suporte da nova ferramenta de simulação 

desenvolvida para integrar no programa Simulink®.  

É reconhecida a enorme vantagem da utilização do motor de indução em accionamentos 

electromecânicos, face a outras máquinas eléctricas. Todavia, a sua utilização em sistemas de 

elevada dinâmica requer controladores robustos, baseados em modelos, que exigem um bom 

conhecimento dos respectivos parâmetros. Nesta dissertação são propostas novas soluções para os 

principais problemas que aqui se encontram. Assim, estabelece-se um novo método para realizar a 

identificação paramétrica do motor de indução trifásico baseado numa abordagem indirecta das 

técnicas de identificação em tempo contínuo. Este método permite ultrapassar a dificuldade dos 

métodos indirectos conhecidos na estimação dos parâmetros físicos do sistema, através de uma 

técnica inovadora de conversão entre o domínio discreto e o domínio contínuo.  

Desenvolve-se e apresenta-se também um novo controlador robusto do binário electromagnético do 

motor de indução trifásico, baseado na técnica de controlo por modo de deslizamento, concebido para 

permitir utilizar o funcionamento por comutação do conversor estático de modo natural, com elevada 

eficácia e que é adequado à integração com os resultados da modelação paramétrica.  

Abstract 

This dissertation presents the study of application of parameter estimation techniques and control to 

the three-phase induction motor that we undertook. The motivation elapsed from the emergent 

concurrence of the development of digital signal processors and the potential for advanced 

mathematical treatment that comes from that, and the increasing requirements in terms of control of 

the three-phase induction motor.  



In the course of project of electric drives controllers, besides the doubtless necessity of system 

modelling, the use of simulation tools is inevitable, as an instrument of project and validation. Thus, in 

this dissertation, the construction of mathematical models for the main subsystems that incorporate 

this type of electronic systems, is described in a systematic form. The developed mathematical models 

support the newly developed simulation tool for the Simulink® software environment.  

An enormous advantage of the use of the three-phase induction motor in electric drives, facing other 

electric machines, is recognized. However, their use in systems of high dynamics calls for robust 

model-based controllers, demanding the necessary knowledge of their parameters. In this dissertation 

new solutions for the main problems here encountered are proposed. Thus, a new method for 

identification of three-phase induction motor parameters, based on an indirect approach of continuous 

time identification techniques, is established. This method allows to overcome the difficulty of indirect 

methods in the estimation of the physical parameters of the system, through a novel conversion 

technique from the discrete to the continuous domain.  

A new robust controller of the electromagnetic torque of the three-phase induction motor based on the 

sliding mode control technique is developed and presented. It allows a good and natural use of the 

switching behaviour of the static converter and is adequate for the integration with the parametric 

modeling results.  


