
Resumo 

 

Os progressos registados no domínio dos materiais magnéticos, principalmente a 

redução do seu custo, motivaram um aumento do número de aplicações onde são 

utilizados motores síncronos com ímanes permanentes. Estes accionamentos 

apresentam rendimento elevado e excelentes desempenhos dinâmicos. 

A utilização de sensores de elevada resolução tais como encoders e resolvers nos 

controladores implicam um aumento do custo e problemas na construção e manutenção 

do motor. Contudo a utilização de métodos sensorless condiciona o arranque e 

operação a baixas velocidades, assim como conduz a algoritmos de controlo 

complexos. Como solução intermédia este trabalho propõe um controlador de corrente 

rectangular e um controlador vectorial baseado em sensores de baixa resolução, 

sensores de Hall. 

Os principais capítulos deste trabalho incluem a simulação numérica baseada em 

Matlab do controlador de corrente rectangular e do controlador vectorial com estimação 

da posição e velocidade do rotor com base em sensores de Hall, assim como a 

implementação do controlador de corrente rectangular e do módulo de estimação da 

posição e velocidade do controlador vectorial em FPGA. 

 

 

Abstract 

 

The development and availability of magnetic materials and mainly their cost reduction, 

lead to an increase in the number of applications with permanent magnet synchronous 

motors. High efficiency and dynamic performance are some of the main characteristics 

of this kind of traction system. 

The use of high resolution sensors like encoders and resolvers increase the controller’s 

cost and some problems in motors construction and maintenance. On the opposite, 

sensorless control methods are complex algorithms and lead to a low performance at 

motor starting and low speeds. The purpose of this work is to present a midterm solution 



with rectangular current control and vector control based on low resolution sensors, like 

Hall sensors. 

The main chapters of this work include a numeric simulation of the rectangular current 

control and vector control, in MatLab, with position and speed estimation based in Hall 

sensors. A real implementation of rectangular current control and a estimation module of 

rotor position and speed of the vector control method, in FPGA, is also presented. 


