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Resumo
As alterações climáticas, a tendência crescente do preço da energia, são um reflexo do uso
excessivo de energia na actividade humana. Este contexto, motiva que as soluções tecnológicas
na área dos accionamentos procurem incorporar técnicas de controlo que garantam um consumo
racional da energia. O motor de indução trifásico é responsável por grande parte das aplicações
de força motriz, pelo que é um candidato natural a ser estudado neste contexto.
O presente trabalho é dedicado ao estudo de metodologias de optimização energética não
dependentes dos parâmetros do motor. Assim, a abordagem seguida consistiu na aplicação de
um método do tipo Search Controller (SC) que minimiza a potência absorvida através da procura
do nı́vel óptimo de fluxo magnético do motor. Como método de procura utilizou-se a técnica de
Extremum Seeking Control (ESC). Concretamente, dentro das diversas técnicas de ESC aplicouse o método com modo de deslizamento (Sliding Mode).
As diferentes metodologias de optimização, adequadas a estimação do nı́vel de fluxo óptimo,
foram validadas por simulação, utilizando o programa Simulink. Os algoritmos desenvolvidos
foram codificados em Verilog e testados com a ferramenta Modelsim.

Abstract
The climatic changes and the energy price growth are a reflex of the abusive usage of
energy by human activity. This fact motivates the integration of control techniques in the area of
motion controllers guaranteeing a rational usage of energy. The three-phase induction motor is
responsible by a large number of traction appliances which justify is study in this context.
This dissertation presents the study of optimum energy saving methods which does not
depend on motor’s parameters. It is presented a Search Controller (SC) method that reduces
the input power through the search of optimum magnetic flux. As search method it was used the
Extremum Seeking Control (ESC) technique. In the large number of ESC techniques it was
chosen the Sliding Mode.
The different methods of optimization used to search the optimum magnetic flux were
validated by mathematical simulation with Simulink. The implementation algorithms were
developed in Verilog and tested through Modelsim.
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2.4.3 Variação dos Parâmetros do Motor . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Conclusões e Considerações . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 O Método Hı́brido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Optimização Baseada na Técnica ”Search Controller”
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Diagrama de módulos do algoritmo SM ESC implementado .
Diagrama de implementação do módulo hysteresis comp . .
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Diagrama de implementação do módulo edge detector . . . . . . . . . . . .
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Validação do módulo system, modo LMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Validação do módulo system, com mecanismo de detecção de flanco activado

v

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

66
66
67
68
68
70
71
72
73
74
75
76
78
79
79
80
80
81
82
83

vi

Capı́tulo 1
Introdução
1.1 Contexto, Motivação e Objectivos para a Dissertação
Actualmente, as questões de eficiência energética em motores de indução trifásicos têm ganho
relevância. Uma das principais razões advêm da circunstância do preço da energia eléctrica ser
crescente. Esta tendência é particularmente acentuada em paı́ses fortemente dependentes do
petróleo. Um dos aspectos que despertam o interesse na problemática da eficiência energética
é a circunstância de cerca de 50% do total de energia produzida nos paı́ses industrializados ser
consumida por motores eléctricos, sabendo-se da antemão que o motor de indução é o motor
mais utilizado em aplicações de força motriz. Esta tendência de intensificação da sua utilização
foi particularmente acentuada na industria com a utilização de sistemas electrónicos de accionamento em aplicações de velocidade variável.
Claro está que o estudo da eficiência energética dos motores de indução tem também grande
importância no âmbito dos propulsores para veı́culos eléctricos. Com efeito, este tipo de aplicações adquiriu uma importância relevante nos últimos anos por via das crescentes preocupações
com questões ambientais e os efeitos nefastos das emissões gasosas dos veı́culos com o motor
de combustão interna.
No seguimento dos estudos anteriores relativos ao controlo, à identificação Paramétrica e
optimização energética do motor de indução trifásico, levados a cabo em anteriores Dissertações
de Doutoramento, de Mestrado e no âmbito dos trabalhos de Fim de Curso, no DEEC, no âmbito
desta dissertação pretende-se estudar, desenvolver e implementar um algoritmo de optimização
energético do tipo SC, para integrar numa plataforma de controlo de um veı́culo eléctrico de
proximidade. É também objectivo desta dissertação avaliar a possibilidade de integração das
duas abordagens (LMC e SC), com vista a obtenção de um algoritmo de optimização energética
do tipo hı́brido.
Na literatura da especialidade encontram-se inúmeros trabalhos que sintetizam informação
sobre as principais caracterı́sticas desejáveis de um propulsor eléctrico [Chan, 2002], a saber:
1
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• Elevada potência instantânea e alta densidade de potência do propulsor;
• Elevado binário de arranque;
• Gama alargada de velocidade, incluindo o funcionamento a binário constante e a potência
constante;
• Rápida resposta do binário do motor;
• Elevado rendimento em todas as gamas de funcionamento (incluindo a frenagem regenerativa);
• Elevada flexibilidade e robustez para operação com o veı́culo em várias condições de funcionamento;
• Custo razoável;
Assim, a temática da optimização energética no controlo de motores eléctricos é fundamental para o desenvolvimento de um propulsor eléctrico. Para a propulsão de veı́culos eléctricos
existem diferentes máquinas de corrente alternada possı́veis de serem utilizadas. O motor de
indução em gaiola de esquilo é um dos motores que preenche parte dos principais requisitos
atrás mencionados [Benbouzid, 2005]. São também excelentes candidatos a serem utilizados os
motores sı́ncronos e motores de fluxo axial. Contudo, a facilidade de construção do motor de
indução, a sua robustez e o seu reduzido custo foram as razões que justificaram a sua utilização
neste trabalho.
As técnicas de controlo para motores de indução estão bem detalhadas na literatura existente [Vas, 1998], [Krishman, 2001], [Leonhard, 1997]. A técnica mais popular é o controlo por
orientação de campo, que é utilizado para aplicações de tracção de elevado desempenho. Neste
caso, o controlo do binário é efectuado também nos regimes transitórios permitindo um melhor
desempenho dinâmico [Chan, 2002].
Para além da utilização do controlo vectorial, o accionamento do motor de indução para
veı́culos eléctricos deve possuir elevada eficiência de forma a garantir a máxima distância possı́vel
com uma carga de bateria. Assim, ao controlo deve associar-se um método ou metodologia de
minimização de forma a maximizar a eficiência do propulsor.
Em geral, na literatura estão consagradas para este problema duas classes de métodos. O
primeiro método, é conhecido por Loss Model Controller (LMC), uma abordagem do tipo feedforward, baseada no modelo paramétrico do motor. O segundo método é um método de natureza
feedback que procura a máxima eficiência através da adopção de uma técnica de procura sendo
conhecido por Search Controller (SC).
Os métodos da classe baseados no modelo paramétrico, apresentam como grande vantagem
o cálculo rápido do nı́vel de fluxo óptimo para um dado regime de carga do motor. No entanto,
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uma das principais limitações é o facto do método depender dos parâmetros do motor e exigir
meios de processamento com adequada largura de banda. Essa formulação leva a soluções não
óptimas quando os parâmetros não estão correctamente estimados. Acresce que, os parâmetros
do modelo do motor sofrem alterações durante o seu funcionamento originando erro no cálculo
do nı́vel de fluxo óptimo. Dadas as suas caracterı́sticas, este método procura a minimização
de perdas baseando-se apenas no motor, sendo ignoradas as perdas no conversor, o que origina
também solução não óptimas.
A segunda classe de métodos surge como técnica alternativa que procura solucionar os problemas apresentados pelos métodos de optimização baseados no modelo paramétrico do motor.
Esta dissertação surge no seguimento de um trabalho realizado no âmbito da disciplina de
Projecto, Seminário ou trabalho de Final de Curso (PSTFC), no qual foi estudado um algoritmo
de optimização energética do tipo LMC, o Loss Minimization Algorithm (LMA). O algoritmo
desenvolvido foi implementado numa plataforma de veı́culos eléctricos de proximidade (o VEP).
Neste contexto, o objectivo desta dissertação, é estudar e desenvolver um algoritmo de optimização do tipo SC. As técnicas de SC fornecem a solução óptima sem conhecimento dos
parâmetros do motor. No entanto, na literatura são conhecidas algumas desvantagens, tais como
perturbação contı́nua no binário, adaptação lenta, dificuldades no ajuste do algoritmo de procura.
Por conseguinte, é também objectivo desta dissertação avaliar a possibilidade de integração das
duas abordagens (LMC e SC), com vista à obtenção de um método hı́brido, o qual potencia
o aproveitamento das vantagens de cada um dos métodos, permitindo assim desenvolver um
sistema computacional dedicado ao controlo do motor de indução mais eficiente.

1.2 Problemática da Dissertação
Os motores de indução são bastante eficientes quando se encontram a operar perto da sua
carga nominal com o fluxo nominal. No entanto, a operação com fluxo nominal quando o binário
de carga é baixo origina reduzida eficiência. Consequentemente, nos casos em que o motor tem
que funcionar em regimes de carga muito variável, a minimização de perdas assume grande significado. Em particular, para os propulsores eléctricos a questão da eficiência energética assume
contornos mais relevantes uma vez que neste tipo de aplicações a energia tem que ser consumida
maximizando a distância percorrida com uma carga de bateria.
É conhecido que as perdas no cobre e no ferro do estator e do rotor do motor de indução constituem a maior percentagem do total de perdas deste motor [Lim and Nam, 2004]. A máquina de
indução é projectada de forma a que no seu ponto de funcionamento nominal seja alcançado o
equilı́brio mais favorável entre as perdas no cobre e as perdas no ferro. O funcionamento com
carga reduzida origina diminuição de eficiência devido ao facto de o referido balanço entre as
duas componentes de perdas se alterar.
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A minimização de perdas num motor de indução está directamente relacionada com a escolha do nı́vel de fluxo. Quanto maior o fluxo, maiores as perdas no ferro, mas uma extrema
minimização do fluxo causa perdas no cobre elevadas. Desta forma, existe um nı́vel de fluxo
óptimo que garante a minimização de perdas. Escolher o nı́vel de fluxo no motor de indução
permanece um problema aberto na perspectiva da maximização da eficiência do motor, e diversos estudos continuam a ser efectuadas nesta temática. Numerosos cenários de operação
foram já propostos por vários autores a respeito da escolha óptima da corrente de magnetização
ou do nı́vel de fluxo para um determinado ponto de funcionamento [Haddoun and Srairi, 2005],
[Lim and Nam, 2004], [Chakraborty and Hori, 2003], [Lin and Yang, 2003], [Abrahamsen, 2000],
[Kioskerdis and Margaris, 1996], [Sousa and Cleland, 1995], [Garcia and Watanable, 1994].
Ao nı́vel dos métodos do tipo SC, existem na literatura diversas abordagens, tais como:
o decremento da referência de fluxo em degraus, utilização do gradiente da variável a minimizar ou ainda soluções que procuram a maximização de eficiência através da imposição de uma
frequência de deslizamento óptima. Existem ainda soluções nas quais o conjunto de referencias
óptimas para um elevado número de pontos de funcionamento é inicialmente encontrado através
de tentativa-erro e colocado numa tabela. Outra das abordagens adoptada em muitos trabalhos
é a utilização de técnicas baseadas em lógica difusa, de forma a obter uma convergência mais
rápida e suave do nı́vel de fluxo.
A abordagem seguida consistiu na aplicação de um método do tipo Extremum Seeking Control (ESC) como método de procura do nı́vel de fluxo óptimo que minimiza a potência absorvida.
Esta técnica é aplicável em situações onde exista um problema de controlo não linear, e um
mı́nimo ou máximo local, pelo que se enquadra precisamente no nosso problema.
A primeira referência a técnica de ESC data de 1922, num artigo de Leblanc [Leblanc, 1922].
Nas décadas de 50 e 60 foram efectuados esforços em pesquisas relativas a realização de controladores ESC. Em 1974, Utkin e Korovin propuseram um método que utiliza o chamado
Sliding Mode (SM) [Korovin and Utkin, 1974], aplicando-o em problemas de optimização e
programação não linear.
Concretamente, dentro das diversas técnicas de ESC pretende-se aplicar o método SM. Esta
técnica apresenta como principal vantagem o facto de não precisar da derivada da variável de
saı́da. Acresce que é reconhecido como extremamente eficaz na rejeição de perturbações no sistema. A circunstância de não necessitar da derivada apresenta-se como um factor importante na
aplicação, uma vez que é conhecida a dificuldade em diferenciar sinais provenientes de sistemas
com electrónica comutada.
A inexistência de relatos na literatura de aplicações desta técnica de optimização e a sua simplicidade de implementação foram motivos para estudar, projectar e implementar este algoritmo
de optimização no problema da optimização energética do motor de indução.
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1.3 Organização da Dissertação
A presente dissertação está organizada em cinco capı́tulos, cujos conteúdos são apresentados,
sumariamente, nesta secção.
No segundo capı́tulo é abordada a problemática da optimização energética em motores de
indução controlados por orientação de campo. São abordadas as duas classes de métodos disponı́veis na literatura, LMC e SC, sendo referidas em detalhe as vantagens e desvantagens de cada
uma destas técnicas. Para cada uma destas classes é efectuada uma revisão do estado da arte.
No que se refere a abordagem LMC, são apresentadas as linhas gerais do algoritmo já implementado. No âmbito desta dissertação foi efectuada uma análise de sensibilidade paramétrica
aplicada a este algoritmo. As conclusões desta análise justificam a procura de soluções ainda
mais racionais, nomeadamente em algoritmos do tipo SC e algoritmos hı́bridos.
O terceiro capı́tulo é dedicado aos algoritmos SC, e em particular ao SM ESC. Neste contexto,
é apresentada a base teórica e o formalismo matemático inerente a esta técnica de optimização.
Neste capı́tulo é ainda apresentada a implementação e verificação do algoritmo com base em
ferramentas de simulação numérica.
No quarto capı́tulo é apresentada em detalhe a implementação do algoritmo desenvolvido.
Esta implementação foi direccionada para aplicação numa plataforma de veı́culos eléctricos de
proximidade baseada em FPGA.
O quinto capı́tulo é dedicado à apresentação das conclusões que o estudo realizado permitiu
estabelecer, indicando-se vias possı́veis para o futuro desenvolvimento do mesmo.
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Capı́tulo 2
Optimização Energética em Motores de
Indução
2.1 Introdução
Este capı́tulo tem como objectivos principais apresentar uma revisão do estado da arte e enumerar as caracterı́sticas fundamentais das metodologias dedicadas ao problema da optimização
energética no motor de indução. Na secção 2.3 é dedicado maior detalhe aos métodos do tipo
LMA. Na secção 2.4 é apresentado um estudo preliminar da sensibilidade de variação paramétrica
do algoritmo LMA com o propósito de caracterizar quais os parâmetros do modelo são mais perturbadores do seu desempenho. Por fim, na secção 2.5 é apresentado o método hı́brido.

2.2 Revisão do Estado da Arte
Nesta secção é efectuada uma revisão sobre a literatura que documenta o estado da investigação
no âmbito desta temática.

2.2.1 Abordagem Loss Model Controller
Em geral, todos os métodos disponı́veis nesta categoria colocam esforço para alcançar um
balanço entre a energia eléctrica e a energia magnética, minimizando desta forma o total de
perdas. Consequentemente, num sistema de controlo por orientação de campo, a minimização
de perdas pode ser realizada através da combinação óptima entre as componentes de corrente nos
eixos d e q.
O controlo por LMC é uma abordagem do tipo feed-forward, na qual o nı́vel óptimo de
fluxo da máquina é ajustado dependendo da optimização (maximização ou minimização) de uma
função objectivo definida através dos parâmetros do motor. A função objectivo é normalmente
uma expressão analı́tica que representa as perdas, a eficiência, ou a potência total de entrada.
7
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Um dos méritos deste algoritmo é o cálculo rápido do nı́vel de fluxo óptimo. No entanto
as principais limitações decorrem do método depender dos parâmetros do motor, o que pode
levar a soluções não óptimas caso os parâmetros não estejam correctamente calculados, ou até
mesmo devido a sua alteração durante o funcionamento. Acresce o facto de existirem no motor
outras perdas, tais como perdas adicionais ou suplementares e as perdas mecânicas, cuja inclusão
no modelo de perdas do motor pode ser extremamente complicada. Este método é também
computacionalmente mais exigente do que as técnicas do tipo SC.
Na literatura encontram-se detalhados diversos trabalhos que têm como base o modelo paramétrico do motor de indução. Em [Garcia and Watanable, 1994] é proposto um método que minimiza o total de perdas no cobre e no ferro num accionamento de controlo de velocidade/binário
para motores de indução. O modelo de perdas é obtido após uma simplificação do modelo que
ignora as indutâncias de fugas (Lls e Llr ). Esta simplificação impede de atingir o ponto óptimo
de minimização.
Neste método, a resistência que representa as perdas no ferro do rotor é considerada como
parte da resistência do rotor. O ponto fulcral para maximizar a eficiência do motor de indução
consiste no balanço energético adequado entre as perdas no ferro as perdas no rotor. Desta forma,
é calculada a relação óptima entre isd e isq . São estabelecidas equações para quantificar as perdas
no cobre e no ferro e baseado nestas equações é proposto um algoritmo de minimização.
Em [Lim and Nam, 2004] é proposto um método semelhante ao anterior, mas no qual as
indutâncias de fugas ( Lls e Llr ) não são desprezadas. A simplificação das indutâncias de fugas
pode de ser efectuada quando se está a frequências de operação baixas, no entanto, à medida
que a frequência angular de alimentação aumenta, as quedas de tensão nas reactâncias de fugas
tornam-se significativas, logo o modelo necessita de as contabilizar. O desenvolvimento de um
algoritmo de minimização vocacionado para os propulsores eléctricos deverá incorporar no seu
modelo as indutâncias de fugas dado que uma das zonas de funcionamento mais relevante é
precisamente o funcionamento a potência constante.

2.2.2 A Abordagem Search Controller
As técnicas do tipo SC são de natureza feedback na medida em que que procuram a máxima
eficiência através de uma metodologia de procura. No SC, a potência de saı́da do motor é mantida constante enquanto que o nı́vel de fluxo de magnetização é ajustado de forma a minimizar
a potência de entrada. Esta abordagem é dependente da exactidão da medida de potência de
entrada. Teoricamente, o SC fornece a solução óptima sem conhecimento do motor. No entanto,
na prática surgem algumas desvantagens, tais como perturbação contı́nua no binário, adaptação
lenta e dificuldades no ajuste do algoritmo para uma dada aplicação.
Ao nı́vel dos métodos do tipo SC, encontram-se detalhados na literatura diversos trabalhos.
Em [Kirschen and Lipo, 1985] é proposto um método baseado no controlo adaptativo do fluxo
do rotor para accionamentos controlados por orientação de campo. A solução proposta é baseada
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na minimização da potência de entrada através do decremento do comando de fluxo em degraus.
Esta é uma técnica simples, mas que apresenta como principal inconveniente a introdução de
ondulação no binário devido aos degraus de fluxo.
Em [Sul and Park, 1988] é proposta uma técnica de maximização de eficiência através da
imposição de uma frequência de deslizamento óptima. Num accionamento para motores de
indução alimentado por um inversor em fonte de corrente o deslizamento óptimo depende fortemente do binário de carga e da velocidade do motor. No método proposto, o cálculo do deslizamento óptimo não é efectuado em tempo real, sendo inicialmente encontrado para um elevado
número de pontos de funcionamento através de tentativa-erro e colocado numa tabela. Com base
na tabela, o sistema apenas detecta o ponto de funcionamento e procura o respectivo valor do
fluxo óptimo na tabela.
Em [Moreira and Blasko, 1991] é proposto um método que utiliza uma técnica inovadora
para determinar a posição do fluxo do rotor através da medição do terceiro harmónico de tensão
no estator. Este sinal é utilizado para determinar a posição espacial da componente fundamental
do fluxo do rotor, e consequentemente o valor das componentes de fluxo e do binário da corrente
no estator. O sinal do terceiro harmónico é também utilizado para determinar a velocidade do
rotor. Desta forma, a potência desenvolvida pelo motor calcula-se através da adição de um único
condutor para um sensor ligado ao ponto neutro da máquina. Uma vez obtidos os valores das
duas componentes de corrente do estator (componente de fluxo e componente do binário), a
corrente de fluxo é ajustada até que seja encontrado o mı́nimo de potência no barramento de
corrente contı́nua (DC).
Para o ajuste é utilizado um controlador baseado em lógica difusa, o qual foi implementado
num accionamento de controlo vectorial orientado ao fluxo do estator passando o controlador
assim a constituir-se como uma rede neuronal do tipo feed-forward. Um dos aspectos negativos
é a alteração das ligações para aceder ao neutro e a obrigação de utilizar o motor em estrela.
Em [Kim and Ko, 1992] é proposto um algoritmo de controlo com ajusto de fluxo adaptativo
que depende da resistência do rotor e não depende da resistência do estator. Neste algoritmo
foi também implementado um algoritmo de identificação da resistência do rotor, o qual permite
tornar o controlador robusto a variações paramétricas. O método de ajuste do fluxo é baseado no
método de procura de Fibonacci [Miyatake, 2004].
Em [Sousa and Cleland, 1995] o trabalho de [Moreira and Blasko, 1991] foi melhorado através da introdução de um controlador baseado em lógica difusa para efectuar uma redução
adaptativa da referência da corrente de fluxo, resolvendo assim o problema da ondulação do
binário. Este controlo foi aplicado num accionamento de controlo vectorial indirecto de um
motor de indução com uma malha interna de controlo de velocidade.
Em regime permanente, com baixo binário de carga, o controlador baseado em lógica difusa
decrementa adaptativamente a corrente de excitação baseando-se na potência medida de entrada,
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de tal forma que, para um dado binário e velocidade, o nı́vel de fluxo é ajustado até se atingir
o mı́nimo de potência de entrada. As oscilações de baixa frequência no binário resultantes do
decremento do fluxo são compensadas através de um controlo feed-forward.
Em [Lin and Yang, 2003] é proposta uma técnica de minimização que utiliza o controlo do
factor de potência para accionamentos controlados por orientação de campo para motores de
indução. A técnica de controlo utiliza o factor de potência do motor como variável principal de
controlo e manipula a corrente de magnetização de forma a colocar o motor a operar no ponto de
perdas mı́nimo. Um conjunto de comandos de factor de potência quase óptimos são gerados pelo
controlador baseado em lógica difusa de acordo com o accionamento. Após isto, o controlador
de ajuste em tempo real é utilizado para ajustar o comando do factor de potência até ser atingido
o ponto óptimo.

2.3 O Algoritmo LMA
Com este algoritmo, o nı́vel óptimo de fluxo é determinado através da minimização da função
de perdas, formulada com base no modelo do motor. As perdas no cobre do estator e do rotor são
determinadas através das resistências e correntes correspondentes, enquanto as perdas no ferro
do estator podem ser calculadas através de resistência equivalente de perdas no ferro e da tensão
no circuito de magnetização. Em [Lim and Nam, 2004] a expressão que determina o total de
perdas foi deduzida analiticamente. O total de perdas do motor é dado por
¢
1 ¡ 2
2
Ploss = Rs (iesd 2 + iesq 2 ) + Rr (ierd 2 + ierq 2 ) +
Vmd +Vmq
(2.1)
Rm
em que Rs é a resistência do estator, Rr é a resistência do rotor, Rm é a resistência equivalente
de perdas no ferro, iesd , iesq , ierd e ierq são as componentes directa e em quadratura das correntes do
estator e do rotor no referencial sı́ncrono. O total de perdas pode ser obtido apenas através das
variáveis iesd e iesq e dos parâmetros do motor
2
ω2e Lm
Rr L2 ω2 L2 L2
) + iesq 2 (Rs + 2m + e m 2 lr )
(2.2)
Rm
Lr
Rm Lr
em que Lm é a indutância de magnetização, Lr a indutância do rotor, Llr a indutância de fugas
do rotor e ωe a frequência eléctrica angular de sincronismo. Esta expressão pode ser formulada
como
Ploss = Rd (ωe )iesd 2 + Rq (ωe )iesq 2
(2.3)

Ploss = iesd 2 (Rs +

na qual
2
ω2e Lm
Rm
R r L 2 ω2 L 2 L 2
Rq (ωe ) = Rs + 2m + e m 2 lr
Lr
Rm Lr

Rd (ωe ) = Rs +

(2.4)
(2.5)

em que Rd (ωe ) e Rq (ωe ) são as componentes directa e em quadratura de resistência equivalente
que representam o total de perdas.
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2.3.1 Formulação do Algoritmo de Minimização de Perdas
O plano binário-velocidade, o qual pode ser observado na figura 2.1 está dividido em três
regiões [Lipo and Novotny, 1996]: (i) a região de binário constante (abaixo da velocidade nominal do motor), (ii) região de potência constante e (iii) região de potência-velocidade constante
(acima de ωc ). O conjunto das duas ultimas regiões constitui a chamada região de enfraquecimento de campo. Na nossa plataforma de implementação a região de potência-velocidade
constante nunca é alcançada, pelo que não é considerada no LMA.

Figura 2.1: Curva binário-velocidade
O binário e a potência que o motor pode fornecer estão limitados pelos valores de tensão
e correntes nominais do motor. Para além disto, tanto os valores de corrente como de tensão
podem ainda ser limitadas pelo conversor electrónico de potência. A localização destes limites
nas várias regiões de funcionamento pode ser observada na figura 2.2.
A plataforma na qual o LMA foi implementado possui uma arquitectura de controlo indirecto
por orientação de campo (IFOC), pelo que houve a necessidade de reformular o algoritmo para
este cenário. Neste sentido, o primeiro passo consistiu na redefinição dos limites Tp1 e Tp2
(ilustrados na figura 2.2) em função da corrente de binário isq , uma vez que no algoritmo LMA
original estes estão definidos em função do binário.
Em [Lim and Nam, 2004], o valor de isd que minimiza o total de perdas pode ser obtido analiticamente para cada uma das regiões. Se considerarmos que queremos efectuar a minimização
de perdas considerando a velocidade constante e variações de binário, o controlo a efectuar depende de se o ponto de funcionamento do motor é um ponto interior ou um ponto fronteira da
curva limite. Quando o ponto de funcionamento é um ponto interior, a minimização de perdas
pode ser obtida através da uma relação linear dada por
s
Rq (ωe ) e
iesd = γ (ωe ) iesq =
i
(2.6)
Rd (ωe ) sq
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Figura 2.2: Limites de corrente e tensão nas varias regiões de funcionamento
O limite Tp1 corresponde ao ponto em que a corrente de fluxo nominal isd é alcançada, pelo
que, neste ponto isd = idn . Substituindo o valor de isd na equação 2.6 e resolvendo em ordem a
isq obtemos
s
Rd (ωe )
iq1lim =
idn
(2.7)
Rq (ωe )
O limite Tp2 corresponde ao ponto no qual o limite de tensão é atingido. Este limite caracteriza-se por uma elipse, cuja expressão é escrita como
2
(ωe Ls iesd )2 + (ωe σLs iesq )2 ≤ Vmax

(2.8)

em que σ é o chamado factor de fugas dado por
σ = 1−

2
Lm
Ls Lr

(2.9)

e
VDC
Vmax = √
3

(2.10)

com VDC a tensão de alimentação do inversor. Notar que o Vmax é dependente do tipo de técnica
de modulação de largura de impulso. Optou-se por considerar a modulação sinusoidal (2.10).
Até este ponto ser alcançado a relação linear permanece, pelo que o valor de isd em 2.8 foi
substituı́do pela sua expressão em 2.6. A expressão obtida foi
v
u
v2
u
³ max
´
iq2lim = t
(2.11)
R (ω )
ω2e · Ls2 · Rq (ωee ) + σ2
d
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A expressão que determina o valor de corrente correspondente acima deste limite é dada por
q
¡
¢
2 + V 4 − 4ω4 σ2 L4 i2 i̇2 1/2
V
max
max
e
s
sq
sd
√
i∗sd =
(2.12)
2ωe Ls

2.4 Análise de Sensibilidade a Variações Paramétricas no LMA
Esta secção destina-se a apresentar a análise de sensibilidade paramétrica do LMA apresentado. Na seguinte, é apresentado um estudo sobre a variação real dos parâmetros do motor
durante o seu funcionamento.
A análise de sensibilidade paramétrica foi efectuada com o objectivo de verificar quais os
parâmetros cuja variação provoca um maior erro no cálculo do fluxo óptimo. Neste estudo,
os resultados foram obtidos partindo do pressuposto que as variações reais dos parâmetros são
semelhantes, mas na realidade esta aproximação pode não ser muito correcta. Desta forma, é
abordado o tema da variação real dos parâmetros do motor ao longo do seu funcionamento.
O estudo sobre as variações paramétricas reais no motor é de extrema complexidade, uma vez
que as variações se devem a diversos fenómenos (cruzados), quer térmicos, quer de saturação
magnética. Dada a complexidade do problema este tema ainda não se encontra na literatura da
especialidade convenientemente estudado.
Como hipótese inicial de estudo, considerou-se a possibilidade de avaliar a variação de cada
parâmetro de forma isolada. Trata-se de um primeiro passo, sabendo que na realidade existem
variações cruzadas entre os diversos parâmetros. Um exemplo tı́pico é o dos parâmetros que
caracterizam o circuito de magnetização, isto é, o Rm e Lm . Acresce que estas variações dependem bastante do motor utilizado, pelo que apenas através de um extenso conjunto de testes ao
motor poderia ser possı́vel obter as variações paramétricas pretendidas. No entanto, uma análise
rigorosa nesta base esteve longe do nosso alcance devido a sua complexidade. Ainda assim,
tal pressuposto poderá ser adoptado pois apesar das fragilidades dessa análise seria preferı́vel ter
uma ideia da influência paramétrica admitindo como premissa inicial um sistema linear deixando
para posteriores estudos o facto do sistema ser não linear. Desta forma as hipóteses de estudo
seriam a consideração de um sistema linear de parâmetros concentrados (regime permanente) e
a consideração de variações paramétricas independentes.
No desenvolvimento deste trabalho é fundamental estudar quais os parâmetros mais crı́ticos
no desempenho dos algoritmos baseados no modelo paramétrico.

2.4.1 Conceitos Sobre a Análise de Sensibilidade Paramétrica
Para uma função genérica, entende-se por sensibilidade a medida quantitativa resultante da
alteração de um ou mais elementos constituintes dessa função. Para definir sensibilidade, consideramos a informação pela qual a caracterı́stica y(x) pode depender do elemento x. Se o valor
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nominal de x é x0 , então variações de y(x) produzidas pelo elemento x podem ser expressas pela
série de Taylor dada por:
0

00

0
0
y (x0 )
y (x0 )
yn (x0 )
y(x) = f (x0 ) +
(x − x0 ) +
(x − x0 ) + ... +
(x − x0 ) + Rn (x)
1!
2!
n!

(2.13)

em que Rn (x) é o resto da aproximação expresso por:
Rn (x) =

yn+1 (t)
(x − x0 )(n+1)
(n + 1)!

Desta forma pode-se escrever:
¯
¯
¯
1 ∂2 y ¯¯
∂y ¯¯
1 ∂n y ¯¯
2
dx +
y (x) = y (x0 ) + ¯
(dx) + ... +
(dx)n
¯
¯
2
n
∂x x=x0
2 ∂x x=x0
n ∂x x=x0

(2.14)

(2.15)

Para pequenas variações de x ignora-se os termos das derivadas de ordem superior, ficando
apenas o de 1o ordem [Schaumann, 1990]. Desta forma, escreve-se que:
¯
∂y ¯¯
∆y (x0 ) = y (x) − y (x0 ) = ¯
dx
(2.16)
∂x x=x0
∆y (x0 ) é a alteração em y resultante da variação em x. Como interessa apenas a alteração
relativa entre y e x acrescentam-se termos normalizados à equação anterior, ficando
·
¸¯
∆y (x0 )
∂y x ¯¯
dx
(2.17)
=
¯
y (x0 )
∂x y (x) x=x0 x0
A função de sensibilidade é definida através da relação
Sxy =

∂y x ∂y/y ∂ (ln (y))
=
=
∂x y ∂x/x ∂ (ln (x))

(2.18)

A informação da sensibilidade é utilizada para estimar alterações na caracterı́stica y resultante
de uma mudança incremental num elemento do sistema, podendo neste caso escrever-se
∆y
∆x
= Sxy
y
x

(2.19)

Desta forma, se a função de sensibilidade for conhecida, a alteração incremental na caracterı́stica y obtém-se através do produto da função de sensibilidade e da alteração incremental
normalizada no elemento x. Em geral a equação anterior apenas pode ser utilizada para pequenas
variações incrementais.
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2.4.2 Sensibilidade Paramétrica Aplicada ao LMA
O estudo de sensibilidade paramétrica foi efectuado na zona na qual se aplica a relação linear
dada pela equação 2.6. Como Lr = Lm + Llr e pretende-se analisar em separado a sensibilidade a
estes dois parâmetros a equação 2.5 escreve-se como:
Rq (ωe ) = Rs +

2
ω2e Lm Llr
+
(Lm + Llr )2 Rm (Lm + Llr )2
2
Rr Lm

(2.20)

Das propriedades da função de sensibilidade tem-se que [Schaumann, 1990]:
y /y

Sx1 2 = Sxy1 − Sxy2
n
Sxy = n · Sxy

(2.21)
(2.22)

pelo que pode ser inicialmente efectuada uma análise de sensibilidade em separado para Rd (ωe )
e Rq (ωe ).
Análise para Rd (ωe )
As expressões de sensibilidade de Rd (ωe ) obtidas foram
R (ωe )

SRsd

=

=

R (ωe )

SLmd

R (ωe )

SRmd

Rs · Rm
Rs · Rm + Lm ω2e

=

=

Rs
∂Rd (ωe )
·
∂Rs
Rd (ωe )

∂Rd (ωe )
Lm
·
∂Lm
Rd (ωe )

Lm · ω2e
Rs · Rm + Lm ω2e

=

=−

Rm
∂Rd (ωe )
·
∂Rm
Rd (ωe )

Lm · ω2e
Rs · Rm + Lm ω2e

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)
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Figura 2.3: Análise de sensibilidade para Rd
A partir destas equações obtém-se um gráfico que permite interpretar visualmente os resultados obtidos. Estes resultados encontram-se na figura 2.3.
Até aos 17 rad/s o parâmetro ao qual Rd (ωe ) é mais sensı́vel é a resistência do estator, a
partir deste ponto a indutância e resistência de magnetização passam a ser os parâmetros de
maior sensibilidade.
Análise para Rq (ωe )
Para Rq (ωe ) as expressões de sensibilidade obtidas foram
R (ωe )

SRsq
=

∂Rq (ωe )
Rs
·
∂Rs
Rq (ωe )

Rs · Rm · (Lm + Llr )2
2 + 2 · R · R · L · L + R · R · L 2 + R · L 2 · R + L · ω2 · L 2
Rs · Rm · Lm
s
m
m
s
m
r
m
m
lr
m
e
lr
lr
R (ωe )

SRmq
=

=

=

∂Rq (ωe )
Rm
·
∂Rm
Rq (ωe )

2 · ω2
Lm · Llr
e
2 + 2 · R · R · L · L + R · R · L 2 + R · L 2 · R + L · ω2 · L 2
Rs · Rm · Lm
m
m
s
m
m
s
m
r
lr
e
m
lr
lr

R (ωe )

SRrq

=

∂Rq (ωe )
Rr
·
∂Rr
Rq (ωe )

(2.29)
(2.30)

(2.31)
(2.32)

(2.33)
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=

2
Rr · Rm · Lm
2 + 2 · R · R · L · L + R · R · L 2 + R · L 2 · R + L · ω2 · L 2
Rs · Rm · Lm
s
m
m
s
m
r
m
m
lr
m
e
lr
lr
R (ωe )

SLmq

=

∂Rq (ωe )
Lm
·
∂Lm
Rq (ωe )
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(2.34)

(2.35)

¡
¢
2 · ω2
Lm · Llr · 2 · Rr · Lm · Rm − Lm · Llr · ω2e + Llr
e
¢
=¡
2 + 2 · R · R · L · L + R · R · L2 + R · L2 · R + L · L2 · ω2 (L + L )
Rs · Rm · Lm
s
m
m
s
m
r
m
m
m
lr
lr
m
e
lr
lr
(2.36)
∂Rq (ωe )
Llr
·
(2.37)
∂Llr
Rq (ωe )
¡
¢
2 · L · R · R − L · ω2
2 · Lm
r
m
lr
lr
e
¢
= −¡
2 + 2 · R · R · L · L + R · R · L2 + R · L2 · R + L · L2 · ω2 (L + L )
Rs · Rm · Lm
s
m
m
s
m
r
m
m
m
lr
lr
m
e
lr
lr
(2.38)
R (ωe )

SLlrq

=

Tal como é possı́vel observar na figura 2.4, até aos 250 rad/s o parâmetro ao qual Rq (ωe ) é
mais sensı́vel é a resistência do estator, a partir deste ponto, a indutância de fugas do rotor passa
a ser o parâmetro de maior sensibilidade.

Figura 2.4: Análise de sensibilidade para Rq
Análise Final
Aplicando as propriedades
da função de sensibilidade acima descritas, foi obtido o gráfico
q
Rq (ωe )
da sensibilidade de R (ωe ) . A partir da figura 2.5 é possı́vel concluir que a indutância de
d
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magnetização assume um papel preponderante capaz de provocar bastante erro ao longo de toda
a gama de velocidade. A baixa velocidade, quem domina a função de perdas são os parâmetros
relacionados com as resistências (Rs , Rr e Rm ), sendo que para velocidades elevadas a indutância
de fugas é dominante.

Figura 2.5: Análise de sensibilidade final
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2.4.3 Variação dos Parâmetros do Motor
Nesta secção apresentam-se algumas considerações sobre a variação dos parâmetros do modelo do motor de indução.
Variação das Resistências
As resistências do estator e do rotor variam fundamentalmente devido ao efeito térmico e ao
efeito pelicular. Relativamente à resistência por fase do estator Rs , pelo facto de o enrolamento
estatórico deste tipo de motores ser vulgarmente constituı́do por um número relativamente elevado de condutores de pequena secção, com a forma circular, é de aceitar, praticamente sem
reservas, que a variação paramétrica possa ser considerada como apenas dependendo da temperatura do enrolamento estatórico.
No que diz respeito à resistência por fase rotórica Rr , implicitamente referida ao enrolamento
estatórico, há que atender ao facto de ela ter de representar a resistência equivalente ao(s) circuitos(s) realmente existente(s) no rotor do motor. A resistência rotórica equivalente, para além
de ser variável com a temperatura de funcionamento dos respectivos condutores, é também dependente, de uma forma mais ou menos pronunciada, da frequência das forças electro-motrizes
(f.e.ms.) induzidas nesses mesmos condutores (este efeito, também notório na correspondente
reactância de fugas, é também vulgarmente conhecido por “efeito pelicular rotórico”) [Sá, 1988].
Efeito Térmico
A corrente eléctrica ao percorrer os condutores que compõem os circuitos eléctricos do estator e do rotor provoca o aquecimento destes levando ao aumento das suas resistências. A resistividade dos condutores varia em função da temperatura de um modo aproximadamente linear
descrito pela da relação:
R = R0 (1 + αT )
(2.39)
com R0 a resistência a 0o c, α o coeficiente de temperatura e T a temperatura em graus
centı́grados. A variação devido ao efeito térmico é uma variação caracterizada por uma dinâmica
lenta.
Efeito Pelicular
Como é sabido, a impedância de um condutor percorrido por uma corrente eléctrica é função
da frequência do campo magnético de auto-indução a que o mesmo se encontra sujeito; tal
fenómeno é vulgarmente designado por efeito pelicular. O efeito pelicular é responsável por
uma distribuição não homogénea da densidade de corrente nos condutores. Com efeito, se a
frequência de trabalho for elevada, a densidade de corrente pode concentrar-se na periferia dos
mesmos e ser quase nula no seu interior, o que tem como consequência o aumento das resistências
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sendo mais significativo nas barras do rotor. A variação da resistência estatórica é diferente da
variação da resistência rotórica face a variação da frequência [Leite, 2004].
No caso concreto dos condutores constituintes do enrolamento de um motor de indução,
como a frequência da corrente que percorre cada condutor é função do regime de funcionamento
do próprio motor, traduz-se pela variação da resistência e do coeficiente de auto-indução de
fugas associados a cada fase desse enrolamento. Tal lei de variação é complexa, uma vez que é
também influenciada por inúmeros factores adicionais, de que se destacam: geometria do rotor
e estado magnético do ferro que o constitui, geometria dos condutores utilizados no seu circuito
magnético e o respectivo material e ainda a temperatura de funcionamento [Sá, 1988].
Variação das Indutâncias
As indutâncias variam fundamentalmente devido ao efeito de saturação magnética, estando
relacionadas com o nı́vel de magnetização do motor. A dinâmica da variação das indutâncias
é a da corrente de magnetização, sendo portanto fenómenos caracterizados por uma dinâmica
relativamente rápida que corresponde a constante de tempo do rotor.
Nos materiais sujeitos a saturação magnética são considerados dois tipos de fenómenos: a
indutância estática e a indutância dinâmica. A indutância estática é definida pela relação entre o
fluxo e a corrente e é utilizada quando o estado magnético do motor é constante
Lestatica =

φm
im

(2.40)

A indutância dinâmica resulta da alteração do estado magnético do motor e é definida como
sendo a relação entre a variação do fluxo e a variação da corrente, em torno do valor da corrente.
Ldinamica =

dφm
dim

(2.41)

A indutância estática é sempre superior à dinâmica. Contudo, quando a corrente de magnetização atinge o seu valor nominal, a indutância estática sofreu uma variação de 20% a 30%,
enquanto a indutância dinâmica teve uma variação de 70% a 80%. Após o motor ter atingido
a sua magnetização nominal as indutâncias tem tendência a diminuir, o que permite definir os
valores máximos das zonas lineares de magnetização.

2.4.4 Conclusões e Considerações
Pese embora as dificuldades encontradas na procura de informação sistematizada sobre este
assunto, é possı́vel estabelecer algumas considerações sobre a variação paramétrica durante o
funcionamento do motor:

2.5. O MÉTODO HÍBRIDO
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• Se admitirmos que o deslizamento é baixo, as resistências Rs e Rr variam essencialmente
devido ao efeito térmico e de forma semelhante (serão de esperar variações na ordem dos
30%). Acresce que com o motor em carga as perdas no estator são da ordem dos 30 a 35%
e 20 a 25% no rotor e as perdas no ferro na ordem dos 20%.
• A variação de Rr torna-se significativa para deslizamentos elevados devido ao efeito pelicular. Este aspecto pode ser relevante na zona de enfraquecimento de campo, na qual o
deslizamento aumenta.
• As variações das indutâncias de fugas são desprezáveis se admitirmos que os respectivos
trajectos saturam muito cedo.
• A variação de Lm depende bastante de em que zona da curva de magnetização o motor é
projectado para funcionar. Se tomar-mos como referência o fluxo em vazio a 50Hz é de
prever que Lm esteja cerca de 20% abaixo do valor não saturado.
• Rm não é constante, dependendo aproximadamente de forma quadrática do fluxo e cerca de
1, 5X da frequência de alimentação, pelo que se pode assumir que Rm pode sofrer variações
significativas.
Com base na análise de sensibilidade efectuada e nas considerações sobre as variações paramétricas reais do motor ao longo do seu funcionamento, pretendeu-se indicar quais os parâmetros
cuja variação pode ser mais gravosa para o LMA. Embora na análise de sensibilidade fosse concluı́do que a indutância de magnetização assume um papel preponderante, os parâmetros indicados são as resistências do estator e do rotor (Rs e Rr ). Tal como foi referido, as variações
térmicas são caracterizadas por uma dinâmica lenta, o que faz com que após o aquecimento do
motor, exista um erro contı́nuo nestes parâmetros. Ao contrário destes, a variação da indutância
de magnetização é caracterizada por uma dinâmica rápida, o que poderá levar a um erro de
estimação deste parâmetro em termos médio menor.
Para além disto, a variação da indutância de magnetização deve-se essencialmente ao efeito
de saturação magnética. Com a utilização do LMA, o nı́vel de fluxo estará muitas vezes bem
abaixo do seu valor nominal, o que poderá levar a uma diminuição desta variação. Por último, o
facto de os maiores ganhos obtidos com a introdução do LMA serem obtidos em zonas de baixa
velocidade, zona esta onde na análise de sensibilidade se concluiu que Rs e Rr assumem um papel
preponderante.

2.5 O Método Hı́brido
Os métodos hı́bridos combinam o LMC e o SC com vista a obtenção de uma variante ainda
mais eficiente e a qual potencia o aproveitamento das vantagens de cada um destes métodos.
Neste âmbito, estão detalhados na literatura diversos trabalhos que procuram resolver as limitações de cada uma destas técnicas.
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Em [Chakraborty and Hori, 2002] são apresentadas três técnicas para optimização de eficiência em accionamentos controlados por orientação de campo para motores de indução. A
corrente de fluxo é controlada até que a potência no barramento de corrente contı́nua atinja o
valor mı́nimo.
O primeiro método é uma técnica de SC na qual são propostas duas técnicas para variação do
fluxo. A primeiro técnica é baseada no gradiente fluxo-potência. Este método controla o fluxo ou
a corrente de fluxo de forma a detectar a região convexa na qual o ponto óptimo está disponı́vel,
sendo que depois converge exponencialmente utilizando os gradientes subsequentes.
A segunda técnica é uma técnica de procura em rampa. Esta técnica tem como motivação o
facto de que se o fluxo for variado em degraus existe uma ondulação ao nı́vel do binário, o que
é indesejável. Para evitar isto é proposta uma técnica de redução gradual (uma rampa ideal) da
variável de controlo que reduz a corrente de fluxo de uma forma suave até que seja encontrado o
ponto de mı́nimo potência no barramento de corrente contı́nua.
A terceira técnica combina as abordagens LMC e SC propondo um método hı́brido em que
a primeira estimação é efectuada pelo LMC, sendo que depois o fluxo é ajustado através do SC.
Nos testes efectuados verificou-se que o método hı́brido é o que demonstra melhores resultados,
mesmo que apenas exista uma aproximação não muito exacta dos parâmetros do motor.
Em [Chakraborty and Hori, 2003] são apresentados dois métodos para a optimização de eficiência para accionamentos com motores de indução controlados por IFOC sendo o trabalho
vocacionado especificamente para veı́culos eléctricos. O primeiro método é um método do tipo
SC que controla a corrente de fluxo de uma forma suave até que seja encontrado o mı́nimo de
potência no barramento de corrente contı́nua.
O segundo método combina as abordagens LMC e SC sendo proposto um método hı́brido
no qual a primeira estimação é efectuada pelo LMC sendo depois efectuado um ajuste através
do SC por tentativa-erro. Em testes comparativos foi verificado que o método hı́brido foi que
demonstrou melhores resultados.
Em [Haddoun and Srairi, 2005] foi introduzido um modelo detalhado do veı́culo eléctrico
e associado a uma estratégia de controlo para o motor de indução baseado em DTC (Direct
Torque Control) com minimização de perdas. Apesar das várias contribuições encontradas na
literatura, parte da motivação para esta abordagem decorre de a eficiência energética ser uma
caracterı́stica influenciada pela dinâmica do veı́culo, condições de utilização e pela arquitectura
do sistema. Desta forma, o objectivo pretendido foi testar a estratégia de efectiva optimização
proposta actuando no veı́culo inteiro e não apenas no motor.

Capı́tulo 3
Optimização Baseada na Técnica ”Search
Controller”
3.1 Introdução
Esta dissertação surge no seguimento de um trabalho realizado no âmbito da disciplina de
Projecto, Seminário ou trabalho de Final de Curso, no qual foi estudado e implementado um
algoritmo de optimização energética do tipo LMC. Neste contexto, no âmbito desta dissertação
pretende-se estudar e desenvolver um algoritmo de optimização energética do tipo SC. Assim,
este capitulo é dedicado a apresentação dos algoritmos baseados nesta técnica.
Na secção 3.2 são detalhados dois algoritmos do tipo ESC. O estudo do impacto da presença
de ruı́do no algoritmo de optimização SM ESC é efectuado na secção 3.3. A validação deste
algoritmo é efectuada por simulação numérica na secção 3.4. A metodologia de optimização
apresentada nesta dissertação é formulada na secção 3.5.

3.2 A Técnica Extremum Seeking Control
A generalidade dos métodos de controlo adaptativo para sistemas lineares e não-lineares são
aplicados apenas em regulações nas quais as referências ou trajectórias de referência são conhecidas. Em determinadas aplicações, a trajectória da variável de saı́da tem um extremo (máximo
ou mı́nimo) e o objectivo é seleccionar a referência que coloca a saı́da nesse ponto. A primeira
referência a esta técnica data de 1922 num artigo de Leblanc [Leblanc, 1922]. Este problema,
chamado de Extremum Control ou Self-Optimizing Control, foi popular nas décadas de 50 e 60,
muito antes dos avanços teóricos no controlo adaptativo linear dos anos 80. A Extremum Seeking
tornou-se novamente num interessante tópico de pesquisa e ferramenta de optimização em tempo
real nos anos 90.
Esta técnica é também um método de controlo adaptativo mas não se enquadra no paradigma
clássico ou modelo de referência e cenários relacionados, o qual lida com o problema da esta23
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bilização de uma determinada referência ou trajectória de referência. A segunda distinção entre
o controlo adaptativo clássico e a Extremum Seeking é que esta não é baseada em modelos,
sendo esta uma das principais caracterı́sticas que explica o ressurgimento desta técnica. As
recentes aplicações são: controlo de fluxo de fluidos, combustão e sistemas biomédicos, todos
eles caracterizados por modelos complexos [Ariyur and Krstic, 2003].
Concretamente, dentro das diversas técnicas de ESC pretende-se aplicar o método com modo
de deslizamento SM. Existem algoritmos ESC que utilizam sinais de perturbação. Comparativamente com estes, o SM ESC tem vindo a ser visto como um algoritmo de controlo promissor
devido a sua robustez e simplicidade na estrutura de controlo [Hai Yu, 2006].
Em 1974, Utkin e Korovin propuseram um método que utiliza o SM [Korovin and Utkin, 1974],
aplicando-o em problemas de optimização e programação não linear. Em 2007 aparece na literatura [Olalla, 2007] um trabalho que utiliza esta técnica. Para além desta é também estudada
uma técnica de relay ESC. Apesar do relay ESC ser mais simples que o SM ESC, os potenciais
problemas que decorrem da derivada podem aumentar a complexidade e ficar equiparável ao SM
ESC.

3.2.1

Relay Extremum Seeking Control

Este algoritmo actua na derivada da variável de entrada do sistema comutando a sua direcção
dependendo do sinal do gradiente
g = dy/dx
(3.1)
obtido através da derivada da variável de saı́da.
O diagrama de blocos do algoritmo relay ESC pode ser observado na figura 3.1. A resposta
do sistema é descrita por

³ ´
¡ ¢
 ε = +1 if sign dy · sign dx > 0
dt
dt
³ ´
¡ dx ¢
dy
 ε = −1 if sign
dt · sign dt < 0.
Podemos descrever o comportamento dinâmico da variável de estado x através de
µ ¶
µ ¶
dx
dy
dx
= k · ε = sign
· sign
dt
dt
dt
onde

µ

dy
sign
dt

¶

¶ µ ¶
dy
dx
= sign
·
dx
dt

(3.2)

µ

A expressão 3.2 pode ser simplificada através de 3.3 pelo que resulta

(3.3)
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Figura 3.1: O algoritmo relay ESC
µ ¶
dx
dy
= k · sign
dt
dx

(3.4)

Se utilizar-mos recurso a um elemento de memória pode ser obtido um algoritmo equivalente
(
if dy
dt > 0 mantem o sinal de ε
dy
if dt < 0 troca o sinal de ε
Em [Olalla, 2007] é demonstrado que o algoritmo é estável quando aplicado a uma função
côncava e a entrada x converge para x∗ com um passo k. Uma vez alcançado o ponto óptimo a
variável de controlo ε comuta a uma frequência muito elevada. De forma a limitar esta frequência
de comutação diversas estratégias foram já propostas na literatura de entre as quais
• Incluir histerese na lei de controlo.
(
if dy
dt − ∆ > 0 mantem o sinal de ε
dy
if dt + ∆ < 0 troca o sinal de ε
A frequência de comutação depende de k, ∆ e da função a optimizar. O erro máximo em
relação ao ponto óptimo depende de ∆.
• Incluir uma constante de atraso Td de forma a manter o sinal de ε por um perı́odo mı́nimo
de tempo. Os parâmetros de ajuste no algoritmo são k e Td . A frequência de comutação e
o erro máximo entre x e x∗ são dados por
1
2 · Td

(3.5)

erelay = K · Td

(3.6)

frelay =
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Introdução de Ganho Adaptativo
O ganho k define o incremento na variável de controlo em cada ciclo do algoritmo. Quanto
maior for k maior será a rapidez de convergência, no entanto, maior será o erro em regime
permanente. Por outro lado, quanto menor for k menor será o erro em regime permanente, mas
maior será também o tempo de convergência. Com efeito, é proposto um método que permite
um ajuste adaptativo do ganho k. Desta forma, pretende-se melhorar o algoritmo relay ESC com
a introdução de um ajuste adaptativo do ganho incremental da variável a controlar.
À medida que variamos o nı́vel de fluxo do motor, a variação da potência absorvida evolui
como uma “função convexa”, e tem-se como objectivo convergir para o seu mı́nimo. Como tal,
uma solução para a variação do ganho é que este seja proporcional a derivada da potência e
inversamente proporcional ao ganho k anterior.
k (i) = G ·

Pa (i) − Pa (i − 1)
1
·
∆t
k (i − 1)

(3.7)

Desta forma, garante-se um ganho mais elevado em zonas distantes do ponto óptimo e uma
redução gradual à medida que nos aproximamos deste ponto. Este método permite um erro baixo
em regime permanente (uma vez que a derivada nesta zona é baixa o que implica um ganho baixo)
e um tempo de convergência mais curto (devido ao aumento do ganho longe do ponto óptimo).
O ganho (fixo) G permite efectuar o ajuste do algoritmo. Foram efectuadas simulações
numéricas com o Simulink do Matlab e foi observada uma grande dificuldade no ajuste deste
ganho. Tal deve-se ao facto de o sistema ser não linear, pelo que, dependendo do estado do
sistema, o valor de G deve variar.
Analisando analiticamente o problema, a função de perdas é dada por
· µ
µ
2 · L2
2 ¶
2 ¶¸
ω2e · Lm
3 2
ω2e · Lm
Rr · Lm
2
lr
Ploss =
I
Rs +
+ Isq Rs +
+
2 sd
Rm
Rm · Lr2
Lr2

(3.8)

Na figura 3.2 pode ser observado o comportamento da potência de perdas para um determinado binário fixo, variando a velocidade sı́ncrona e a corrente de fluxo. É visı́vel que à medida
que a velocidade sı́ncrona aumenta a variação da potência para a mesma variação de corrente de
fluxo aumenta consideravelmente, pelo que, o ganho k deve diminuir.
Partindo da equação de perdas do motor, e simplificando os termos constantes pode-se obter
uma função com um comportamento proximo dada por
¡ 2¢ 2 ¡ 2¢
2
Ploss = Isd
ωe + Isq ωe

(3.9)
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Figura 3.2: Evolução da potência de perdas com a variação de ωe e Id
Sendo o binário do motor dado por
Te = Kt iesd iesq
e substituindo Isq na equação 3.9 obtém-se a expressão de perdas
µ
¶
¡ 2 ¢ Te ¡ 2 ¢
Te
2
2
Ploss = Isd ωe + 2 ωe = Isd + 2 · ω2e
Isd
Isd

(3.10)

(3.11)

Esta é uma função com um comportamento semelhante à função de perdas e pela qual se
pode verificar que a variação da potência de perdas para a mesma variação da corrente de fluxo
aumenta de forma aproximada quadraticamente com o aumento da velocidade sı́ncrona. Desta
forma, foi acrescentado um termo a expressão de k (i) que contempla este aspecto, ficando
µ
¶
Pa (i) − Pa (i − 1)
1
ωemax 2
k (i) = G ·
·
· 1−
∆t
k (i − 1)
ωe

(3.12)

em que k (i) deve ser limitado em valor máximo e mı́nimo.

3.2.2

Sliding Mode Extremum Seeking Control

O diagrama de blocos do algoritmo SM ESC encontra-se ilustrado na figura 3.3. Em termos
sintéticos, o algoritmo funciona da seguinte forma: a saı́da do sistema é comparada com uma
determinada referência de entrada, a qual é decrescente no tempo. A acção de entrada a aplicar no
sistema é obtida através da diferença entre estes dois sinais e deve fazer com que está diferença se
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anule. Como resultado, a saı́da do sistema segue a referência decrescente até que seja alcançado
o seu mı́nimo.
A especificidade da construção na forma de follow-up system tem como objectivo fazer com
que o valor e sinal da variação do ganho local sejam desconhecidos. Estes são dependentes do
gradiente do sinal de saı́da. Desta forma, sem a utilização de dados de ganho, o controlo do
sistema deve assegurar uma tendência na saı́da do sistema de tal forma que este deve sempre
decrescer seguindo a referência de entrada.
O sistema pode ser visto como a função y = f (x) na qual x e y são as acções escalares de
entrada e saı́da e a função f (x) é diferenciável, sendo convexa e tendo um mı́nimo para um valor
desconhecido da variável de entrada x0 e ddxf 6= 0 para x 6= x0 . Assim, e recorrendo ao diagrama
da figura 3.3 escreve-se em termos de equações matemáticas
y = f (x)
dx
dt
u = U0 · sign (σ1 · σ2 )
u=

(3.13)
(3.14)
(3.15)

σ1 = ε

(3.16)

σ2 = ε + δ

(3.17)

ε = g−δ

(3.18)

dg
= ρ + M · v (σ1 , σ2 )
(3.19)
dt
no qual U0 , δ, ρ e M são constantes positivas e v é uma função de três estados de σ1 e σ2 , a qual
pode ser observada na figura 3.4. A histerese de largura ∆ não deve exceder δ, e para M deve ser
assegurada a seguinte condição
¯ ¯
¯d f ¯
M > U0 ¯¯ ¯¯ + ρ
(3.20)
dx

Figura 3.3: O algoritmo SM ESC
Esta é uma condição que garante que em toda a gama de variação do sistema a função de
referência g pode assumir taxas de variação superiores a variação da saı́da do sistema. Esta
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Figura 3.4: Tabela de comutação para a saı́da v
é uma condição essencial para que seja garantido o controlo do sistema. Assumindo o estado
inicial
(σ1 − ∆) (σ2 + ∆) > 0
(3.21)
temos que, σ1 e σ2 assumem sinais iguais e a sua variação é dada por
σ̇1 = σ̇2 =

df
·U0 − ρ + M · v
dx

(3.22)

o que faz com que após um determinado perı́odo de tempo g alcance um valor próximo de y.
Neste ponto é alcançado no sistema o segundo estado, no qual
(σ1 − ∆) (σ2 + ∆) < 0

(3.23)

v=0

(3.24)

e

O tempo necessário para o alcance deste estado pode ser reduzido através do aumento do
valor de M. Neste estado, σ1 e σ2 podem assumir sinais diferentes sendo a sua variação dada por
σ̇1 = σ̇2 = ρ −
Enquanto a relação

df
·U0 · sign (σ1 · σ2 )
dx

¯ ¯
¯d f ¯
¯ ¯ ·U0 > ρ
¯ dx ¯

(3.25)

(3.26)

se mantiver, dependendo do sinal de ddxf , o sinal de σ1 ou σ2 é oposto a este. Qualquer alteração
de sinal em σ1 ou σ2 muda o sinal das duas variações, e desta forma surge no sistema o modo
de deslizamento. Durante este estado, u comuta a uma frequência infinitamente elevada e σ1 ou
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σ2 são zero se for assumido uma frequência infinita. Nos sistemas reais a frequência é finita,
consequentemente a amplitude de σ1 ou σ2 assume um determinado valor finito. Para que v
seja zero na zona de deslizamento, a histerese ∆ deve ser seleccionada maior que esta amplitude.
Com v = 0, a referência de entrada g(t) decresce a uma taxa ρ e desta forma y segue a referência
desde que

 σ1 = g − y ≈ 0
ou

σ2 = g − y + δ ≈ 0
Desta forma, y desce até um valor próximo do mı́nimo, no qual a condição dada pela expressão 3.26 deixa de ser valida, entrando o sistema no terceiro estado. Neste estado y já não
desce com ρ e a condição anterior deixa de ser valida. Contudo, v mantêm σ1 e σ2 dentro de
σ1 < ∆ e σ2 < −∆. Desta forma é demonstrado que a variável de entrada x é mantida perto do
mı́nimo x∗ .

3.3 Simulação Numérica e Validação do Algoritmo SM ESC
Seleccionada a técnica de optimização, foi efectuada a sua implementação com base em
ferramentas de simulação numérica de forma a avaliar o seu desempenho e grau de complexidade
de implementação. A ferramenta utilizada foi o Simulink atendendo à sua capacidade e facilidade
de utilização, não havendo necessidade de desenvolver métodos de simulação próprios.

3.3.1 As Implicações do Método SC no Algoritmo de Controlo do VEP
Com este algoritmo, pretende-se em regime permanente minimizar a potência absorvida
(através da minimização da potência de perdas), mantendo constante a potência útil fornecida
pelo motor. Em regime permanente, a velocidade é constante e o acelerador é mantido na mesma
posição, sendo que é necessário garantir que apesar do ajuste do nı́vel de fluxo do motor, este
continua a produzir o mesmo binário electromagnético, garantindo-se assim a mesma potência
útil.
No veı́culo eléctrico de proximidade utilizado, o acelerador não impõe directamente o binário
electromagnético do motor, impondo apenas a corrente em quadratura. Este aspecto pode ser
visualizado no diagrama de controlo do veı́culo que está apresentado na figura 3.5. O binário
electromagnético produzido pelo motor resulta da interacção entre o fluxo magnético e a corrente
em quadratura, podendo ser escrito como
Te = Kt · Id · Iq

(3.27)

pelo que, uma variação na corrente de fluxo mantendo constante o valor da corrente em quadratura
origina uma variação no binário electromagnético. Em consequência existira uma variação da
potência útil desenvolvida pelo motor. Assim, se for pretendido que o acelerador controle directamente o binário e que este não varie durante a convergência do algoritmo seria necessaria a
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introdução de um módulo que efectue o cálculo de Iq em função do binário e corrente Id pretendidos.

Figura 3.5: Diagrama de controlo do VEP

Esta alteração pode ser ultrapassada com a utilização de uma malha de controlo de velocidade, malha esta que existe já implementada no veı́culo. Esta malha actuara em Iq realizando
as devidas compensações e garantindo uma velocidade constante, pelo que, e se for garantida
invariância nas condições de movimento do veı́culo (velocidade, peso e inclinação) o binário
electromagnético é constante (Te = TL ).
Necessidade de Controlo Directo de Fluxo
Com a alteração proposta, a corrente em quadratura é calculada em função do binário pretendido e da corrente de fluxo pretendida, no entanto a constante de tempo do rotor é ignorada.
Com efeito, existem perturbações no binário aquando da alteração da corrente de fluxo. Num
cenário ideal seria necessaria a estimação do fluxo em tempo real, sendo o cálculo de Iq efectuado não com base no fluxo pretendido mas sim com base no fluxo estimado. Desta forma,
evitar-se-iam as perturbações de binário referidas. O diagrama de implementação pode ser observado na figura 3.6
A malha exterior de controlo de velocidade é suficiente para garantir que o motor produz
uma potência útil constante. No entanto, de forma a garantir o controlo em tempo real sobre
a potência de perdas é necessário que o cálculo da frequência de deslizamento seja efectuado
tendo em conta o fluxo magnético do motor. A implementação de um estimador de fluxo do
rotor no VEP é uma tarefa de alguma complexidade e à qual deve ser associada a concepção de
um mecanismo de correcção em tempo real da constante de tempo do rotor.
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Figura 3.6: Estimador de fluxo no controlo do VEP
Impacto Causado no Controlo por Orientação de Campo Pelas Perdas no Ferro
A teoria do controlo por orientação de campo, e consequentemente dos respectivos controladores é baseada na teoria das máquinas eléctricas que negligencia a existência de perdas no
ferro. As perdas no ferro ocorrem inevitavelmente como fonte de distorção da operação de controlo vectorial em máquinas de indução.
Os motores utilizados em veı́culos eléctricos possuem elevada relação binario/volume e uma
gama de operação elevada [Ehsani, 1997]. Como consequência, estes motores são caracterizados por baixa indutância e elevada densidade de corrente, de forma a puderem atingir elevadas
velocidades e produzirem um elevado binário de arranque. Devido a baixa indutância da bobina,
o ripple de corrente causado pelas comutações do PWM produz uma quantidade significativa
de perdas por correntes de Eddy e perdas por histerese, especialmente na operação a elevadas
velocidades. Se forem negligenciadas as perdas no ferro, teremos um desajuste no controlo por
orientação de campo, resultando num erro no controlo do binário. [Jung and Nam, 1998]
Em [Levi, 1994] foi elaborado um modelo de um controlador de orientação de campo que tem
em conta as perdas no ferro e analisada a sua influencia no comportamento do accionamento.
O modelo de perdas no ferro é um modelo em que a resistência de perdas Rm é colocada em
paralelo com Lm . Nomeadamente, é analisado o impacto das perdas no ferro nas operações em
regime permanente e demonstrado que o desajuste ao nı́vel do controlo caso estas perdas sejam
negligenciadas acontece inevitavelmente.
Em [Jung and Nam, 1998] é obtida uma arquitectura de controlo por orientação de campo
que inclui o modelo de perdas no ferro e analisados os erros de desajuste no fluxo, orientação,
ângulo e binário causados pelos perdas no ferro. As perdas no ferro foram modelizadas através
da colocação de uma resistência Rm em série com a indutância de magnetização Lm , ao contrario
do o que acontece na maior parte dos modelos onde estas perdas são normalmente modelizadas
como uma resistência em paralelo com Lm . É referido que a maior vantagem do modelo série
é que este não aumenta o número de variáveis de estado no desenvolvimento do controlo por
orientação de campo.
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Em [Levi and Pastorelli, 1996], o impacto das perdas no ferro na caracterı́stica de desajuste é
caracterizado através da análise de quatro motores de indução. Os valores máximos de desajuste
na região de binário constante são alcançados na operação com velocidade nominal. O erro
no fluxo rotórico e erro no binário apresentam um valor máximo de 3 e 6% respectivamente,
enquanto o erro no ângulo de orientação assume um valor máximo de 3, 5o .
Na região de enfraquecimento de campo, é demonstrado que para velocidades elevadas (na
ordem de 4 − 5 p.u), o desajuste pode tornar-se significativamente maior relativamente ao obtido
na operação com velocidade nominal, com fluxo do rotor nominal. O erro no fluxo do rotor e no
binário excedem 5 e 10% respectivamente caso a maquiná se encontre a funcionar com cargas
relativamente baixas. O erro no ângulo de orientação é de aproximadamente 5o .
Neste caso, a malha exterior de controlo de velocidade permite compensar o desajuste no
controlo causado pelas perdas no ferro. Desta forma, nesta fase do trabalho este aspecto pode ser
ignorado.

3.3.2 Validação do Algoritmo Aplicado a um Modelo Simplificado do Propulsor
De forma a testar em ambiente de simulação o funcionamento do algoritmo associado ao
propulsor optou-se por iniciar o trabalho de simulação com um modelo simplificado do propulsor. Com efeito, o peso computacional exigido, e os tempos de convergência envolvidos nos
algoritmos do tipo SC justificam esta aproximação inicial. Este modelo simplificado não tem em
conta os regimes transitórios, sendo que para cada valor da variável de entrada é calculado “instantaneamente” o valor da saı́da. Este modelo serviu ainda para avaliar a eficiência do algoritmo
na presença de ruı́do que corrompe a variável a minimizar.
Neste modelo, apresentado na figura 3.7, a partir do valor de Id∗ imposto pelo SM ESC (output
x) é calculado o valor de Pa (input y). Para tornar a simulação mais realista foi utilizado um
modelo da dinâmica do veı́culo, de forma a que a partir da velocidade do veı́culo, da aceleração,
da sua massa e da inclinação do terreno seja gerada uma referência de binário de carga para
o motor. Este modelo já existia, uma vez que foi elaborado por Nuno Cerqueira aquando do
projecto do VEP. O modelo de perdas introduzido é o modelo obtido no estudo do LMA, dado
pela equação 2.3.
O diagrama de implementação do algoritmo SM ESC no Simulink do Matlab pode ser observado na figura 3.9. A implementação da tabela de comutação é apresentada na figura 3.8. O ajuste
dos parâmetros do algoritmo foi efectuado a partir dos valores apresentados em [Olalla, 2007]. A
relação U0 /ρ é ajustada de forma a garantir a condição essencial na zona de deslizamento, dada
pela expressão 3.26. Esta relação terá certamente que ser ajustada na implementação prática, e
deve garantir a condição referida mesmo no ponto de funcionamento mais desfavorável, ainda
que leve a um funcionamento mais lento nos restantes pontos. Relembrar que U0 dita a derivada
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Figura 3.7: Modelo simplificado do propulsor
da corrente de fluxo ∆i∗d /∆t, pelo que este facto deve ser tido em conta na escolha do respectivo valor. Após alguns ajustes inerentes ao modelo do propulsor introduzido, os parâmetros
definidos foram
∆ = 0, 32
δ = 0, 8
ρ = −700
U0 = 425
M = 105
Com estes valores a frequência de comutação e o erro em regime permanente são
fsm = 1, 094KHz
esm = 97mA
A frequência de integração foi definida em 10MHz. Em paralelo com o modelo do propulsor
controlado pelo algoritmo SM ESC foi colocado um segundo modelo do propulsor, este controlado através do algoritmo LMA. Desta forma pode ser efectuada a comparação dos dois algoritmo
nestas condições.
Nas figuras 3.10 a 3.13 podem ser observados os resultados de uma simulação na qual foi
definido Speedre f = 20Km/h e Road grade = 2%. A corrente de fluxo inicial seleccionada foi
a corrente nominal (Id∗ = Idn = 20, 9A). É possı́vel verificar que os dois algoritmo convergem
sensivelmente para o mesmo valor. Os resultados obtidos com o SM ESC são ligeiramente su-
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Figura 3.8: Implementação da tabela de comutação
periores aos verificados com o LMA. Este facto deve-se a algumas aproximações efectuadas no
modelo do motor consideradas na dedução do LMA.

Figura 3.9: Implementação do algoritmo SM ESC no Simulink

Nas mesmas condições foi efectuada uma segunda simulação, mas desta vez partindo da
condição inicial Id∗ = Id min = 8A. Desta forma pretendeu-se testar a convergência do algoritmo
no outro flanco da função convexa de potência. Os resultados obtidos estão ilustrados nas figuras
3.14 a 3.17. Tal como pode ser observado o algoritmo revelou-se funcional, convergindo para o
extremo.
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Figura 3.10: Corrente id com modelo simplificado do propulsor

Figura 3.11: Potência com modelo simplificado do propulsor

Figura 3.12: Potência (em regime permanente) com modelo simplificado do propulsor

Figura 3.13: Erro e variável v com modelo
simplificado do propulsor

3.3.3 Validação de Funcionamento na Presença de Ruı́do Branco
Na implementação prática no VEP é esperado que a variável a minimizar (potência absorvida)
venha corrompida por ruı́do branco. Desta forma, existe a necessidade de avaliar em ambiente
de simulação se o algoritmo é capaz de convergir e manter-se no extremo nessas condições.
Em [Olalla, 2007] é demonstrado que o algoritmo consegue rejeitar uma perturbação em rampa,
no entanto, na literatura não se encontrou nenhum trabalho que demonstre o funcionamento na
presença de ruı́do branco. Desta forma, procedeu-se a uma avaliação em ambiente de simulação.
Para tal, foi colocada na simulação uma fonte de ruı́do branco que corrompe a leitura de
potência, tendo numa avaliação preliminar a amplitude máxima do ruı́do sido definida em 0, 1%
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Figura 3.14: Corrente id com modelo simplificado do propulsor

Figura 3.15: Potência com modelo simplificado do propulsor

Figura 3.16: Potência (em regime permanente) com modelo simplificado do propulsor

Figura 3.17: Erro e variável v com modelo
simplificado do propulsor

do valor da potência medida. As condições de testes (velocidade e inclinação) foram mantidas,
partindo da condição inicial Id∗ = Idn = 20, 9A. Os resultados obtidos podem ser observados nas
figuras 3.18 a 3.20.
Tal como pode ser observado, nestas condições o algoritmo não se revelou funcional. O teste
anterior foi repetido, mas desta vez partindo da corrente de fluxo mı́nima. Os resultados obtidos
podem ser observados nas figuras 3.21 a 3.23. Verificou-se que nestas condições o algoritmo não
convergiu.
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Figura 3.18: Corrente id com modelo simplificado do propulsor após introdução de
ruı́do

Figura 3.19: Potência com modelo simplificado do propulsor após introdução de ruı́do

Figura 3.20: Erro e variável v com modelo simplificado do propulsor após introdução de ruı́do
A Origem do Problema
Tal como pôde ser observado, quando o algoritmo partiu de uma corrente de fluxo superior à
corrente de fluxo óptima a potência convergiu até ao extremo, mas a partir desse ponto a corrente
continuou a decrescer. Quando o algoritmo partiu de uma corrente de fluxo inferior à corrente de
fluxo óptima o algoritmo não iniciou sequer a convergência.
Com base na análise do comportamento das diversas variáveis do algoritmo procurou-se uma
explicação e chegou-se a conclusão que este facto está ligado a uma caracterı́stica inerente ao
algoritmo. Na zona de deslizamento ou σ1 = 0 ou σ2 = 0 (figura 3.24). Nesta zona temos v = 0, e
considerando que o tempo de resposta do sistema é praticamente instantâneo e não existe ruı́do, ε
tem uma oscilação muito baixa, mantendo-se v = 0. Se estas condições não existirem, a oscilação
de ε aumenta consideravelmente (assumindo os valores de oscilação da potência medida), pelo
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Figura 3.22: Potência com modelo de drive
simplificado após introdução de ruı́do

Figura 3.23: Erro e variável v com modelo simplificado do propulsor após introdução de ruı́do
que os limites de disparo dos comparadores podem ser alcançados.
Na zona de deslizamento temos v = 0, e a função objectivo g decresce a uma taxa ρ, o que
leva a que o algoritmo faça com que a potência absorvida decresça à mesma taxa (oscilando em
torno da função objectivo). Se o deslizamento acontecer em σ1 = 0, v fica mais próximo de
comutar para v = −1, facto este que ainda que aconteça faz com que a função objectivo continue
a decrescer. Se pelo contrario o deslizamento acontecer em σ2 = 0, v fica mais próximo de
comutar para v = 1, facto este que faz com que a função objectivo suba. Em termos médios, e
com as sucessivas comutações verifica-se que a função objectivo aumenta continuamente, não
existindo convergência.
A solução deste problema poderia passar pelo simples ajuste de ∆, uma vez que se este valor
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Figura 3.24: As duas zonas de deslizamento
tiver uma amplitude superior à do ruı́do este problema deixa de existir. No entanto, se se tiver
em conta o caso concreto, se for considerada uma potência de 2000W com uma percentagem
de ruı́do de 1% (sendo que são esperados valores superiores) a amplitude do ruı́do é de 20W .
Valores de ∆ desta ordem levam a um erro em regime permanente muito elevado, pelo que esta
não se constitui como uma boa solução.
Solução Proposta e Respectiva Verificação de Funcionamento
Procurou-se então uma solução que permitisse ultrapassar este problema. Na presença de
ruı́do (de amplitude superior a ∆), o ponto em que o deslizamento é efectuado deve depender do
flanco da função convexa de potência em que o algoritmo se encontra. O algoritmo funcionara
optimo
optimo
para id0 < id
de forma semelhante a id0 > id
se neste caso os valores de σ1 e σ2 foram
trocados, ou seja
σ1 = ε + δ
σ2 = ε
e o valor de U0 for negativo. Desta forma, foi implementado na simulação um mecanismo que
detecta em que flanco da função convexa o algoritmo se encontra. Esta verificação pode ser
efectuada através da multiplicação do sinal da derivada de corrente u pelo sinal da derivada da
função g. Para cada uma destas variáveis é efectuada uma filtragem de média seguida de um
comparador “de sinal” com histerese. Na figura 3.25 pode ser observada a implementação deste
mecanismo no SM ESC em simulação.
Com este mecanismo, durante a convergência o flanco correspondente é detectado, sendo que
na zona proxima do extremo (mı́nimo) o flanco detectado vai comutar a uma frequência muito
elevada. Mantendo as condições de teste, e partindo da condição inicial Id∗ = Idn = 20, 9A avali-
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Figura 3.25: Implementação de mecanismo de detecção de flanco na simulação no Simulink
ou-se o comportamento do algoritmo modificado. Os resultados obtidos podem ser observados
na figuras 3.26 e 3.27. Os resultados obtidos quando o nı́vel de fluxo é definido pela condição
inicial Id∗ = Id min = 8A podem ser observados nas figuras 3.28 e 3.29. Através destes resultados
pode confirma-se a validade das alterações propostas.

Figura 3.26: Corrente id com modelo de
drive simplificado, ruı́do branco 0, 1%

Figura 3.27: Potência com modelo de drive
simplificado, ruı́do branco 0, 1%
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Figura 3.28: Corrente id com modelo simplificado do propulsor, ruı́do branco 0, 1%

Figura 3.29: Potência com modelo simplificado do propulsor, ruı́do branco 0, 1%

Com este algoritmo modificado foram efectuados testes com percentagens de ruı́do até 5%,
verificando-se sempre a convergência e manutenção no extremo. Os resultados obtidos quando a
potência é corrompida com percentagens de ruı́do de 1% podem ser observados nas figuras 3.30
a 3.33.

Figura 3.30: Corrente id com modelo simplificado do propulsor, ruı́do branco 1%

Figura 3.31: Potência com modelo simplificado do propulsor, ruı́do branco 1%

3.4 Validação do Algoritmo com o Modelo Completo do Propulsor
Pretendeu-se em ambiente de simulação numérica efectuar uma avaliação tão detalhada quanto
possı́vel do funcionamento do algoritmo SM ESC aplicado ao VEP. Assim o algoritmo foi apli-
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Figura 3.32: Corrente id com modelo simplificado do propulsor, ruı́do branco 1%

Figura 3.33: Potência com modelo simplificado do propulsor, ruı́do branco 1%

cado ao modelo completo deste propulsor.

3.4.1 O Modelo Completo do Propulsor
O modelo do propulsor é simulado em conjunto com o modelo da dinâmica do veı́culo, para
que, a partir da velocidade do veı́culo, da aceleração, da sua massa e da inclinação do terreno
seja gerada uma referência de binário de carga para o motor (figura 3.34).

Figura 3.34: Modelo do propulsor, nı́vel de topo

Tal como foi já anteriormente referido, o acelerador impõe a corrente em quadratura iq . Com
efeito, para garantir uma velocidade constante (essencial nos testes de optimização energética)
existe implementada uma malha externa de controlo de velocidade (figura 3.35). O algoritmo de
optimização deve apenas actuar quando é detectado regime de funcionamento permanente. Esta
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detecção pode ser efectuada com base na velocidade do veı́culo e na corrente de binário imposta
pelo controlador de velocidade.
O modelo do motor de indução disponı́vel na versão mais recente do SimPowerSystems
do Matlab não inclui ainda as perdas no ferro, pelo que houve a necessidade de construir um
modelo do motor de indução que incluı́sse as referidas perdas. O modelo utilizado foi fornecido
pelo orientador desta dissertação, Prof. Doutor Rui Araújo, que já no passado tinha efectuado a
formulação do mesmo. A interacção entre o modelo do motor, o controlador de velocidade, o
controlador de orientação de campo e o detector de regime de funcionamento pode ser observada
na figura 3.35

Figura 3.35: Modelo do propulsor, controlo velocidade, FOC, motor e medição de potência
Ao nı́vel do controlo vectorial utilizado, o VEP possui um arquitectura de controlo vectorial indirecto, sendo o controlo do motor efectuado em tensão (figura 3.36). O algoritmo de
optimização energética encontra-se associado ao controlador de orientação de campo, impondo
a referência de corrente de fluxo magnético do rotor. O valor máximo desta corrente depende da
região em que o motor esta a operar. Se o motor estiver na zona de binário constante (abaixo
da frequência de sincronismo nominal) a corrente máxima é a corrente nominal. Na zona de
potência constante, o valor da corrente de fluxo máxima desce de forma proporcional ao aumento
da velocidade de sincronismo. Este nı́vel máximo de corrente corresponde também ao valor de
corrente a aplicar quando é detectado regime de funcionamento transitório, garantindo assim a
máxima performance neste regimes. Após detectado funcionamento em regime permanente, a
convergência é iniciada a partir deste nı́vel de corrente de fluxo. Estas considerações podem ser
observadas na figura 3.36.

3.4.2 Validação do Algoritmo SM ESC
Os valores de ρ e U0 foram escolhidos com base nos critérios já referidos, garantindo a
condição essencial dada pela equação 3.26 na zona de deslizamento, e tendo em conta que U0 dita
a derivada da corrente de fluxo imposta ∆i∗d /s. Os valores utilizados foram ρ = −2, 5 e U0 = 2.
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Figura 3.36: Modelo do propulsor, FOC com algoritmo de optimização SM ESC
O facto de existir uma oscilação do erro (devido a alguma oscilação da potência útil resultante
da variação de id ) obrigou a um aumento dos valores de ∆ e δ relativamente aos utilizados na
simulação com o modelo simplificado do propulsor. Assim, os valores utilizados foram: ∆ = 1 e
δ = 2. Com estes valores a frequência de comutação e o erro em regime permanente são dados
por
fsm = 1, 25Hz
esm = 0, 4A
Tendo em vista a implementação prática, a frequência de integração considerada na simulação
com o modelo simplificado do propulsor (10MHz) foi dividida por 50, tendo sido definida em
200KHz. Com efeito, para manter o passo de integração da função objectivo , o valor de M (105 )
foi também dividido por 50, ficando M = 2000.
Para verificação do algoritmo de eficiência energética da classe SC que tem por base o
algoritmo SM ESC foi elaborado um teste que envolve variações de velocidade e inclinação.
Pretende-se assim verificar o funcionamento do algoritmo e os ganhos de potência obtidos em
várias zonas de funcionamento. Nas figuras 3.37 a 3.40 pode ser observado o perfil de velocidade
e inclinação definido, assim como a evolução da potência e da corrente de fluxo ao longo deste
teste.
No inı́cio do teste, com o veı́culo parado e em terreno plano, verificou-se uma redução da
potência absorvida de 67, 7 para 27, 7W , o que corresponde a uma redução de 59%. Nas figuras
3.41 e 3.42 pode ser observado em pormenor a evolução da potência e da corrente de fluxo nesta
zona de funcionamento.
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Figura 3.37: Perfil de velocidade e
inclinação com algoritmo SM ESC simulado no VEP

Figura 3.38: Evolução da corrente de fluxo
com o algoritmo SM ESC simulado no VEP

Figura 3.39: Evolução da potência com o
algoritmo SM ESC simulado no VEP

Figura 3.40: Evolução do rendimento do
motor com o algoritmo SM ESC simulado
no VEP

Mantendo a inclinação do terreno, foi definida uma referência de velocidade de 20Km/h.
Nestas condições verificou-se uma redução da potência absorvida de 447, 4 para 340, 9W , o que
corresponde a uma redução de 23, 8%. A análise da evolução da potência e da corrente de fluxo
nesta zona de funcionamento pode ser efectuada através das figuras 3.43 e 3.44.
No teste seguinte foi mantida a referência de velocidade e definida uma inclinação do terreno
de de 3%. Nestas condições, a utilização do algoritmo de optimização permitiu uma redução da
potência absorvida de 1194, 5 para 1183, 5W , o que corresponde a uma redução de 0, 9%. Os
resultados do teste nesta zona de funcionamento podem ser observados nas figuras 3.45 e 3.46.
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Figura 3.41: Evolução da potência com o
veı́culo parado com 0% de inclinação

Figura 3.42: Evolução da corrente de
fluxo com o veı́culo parado com 0% de
inclinação

Figura 3.43: Evolução da potência com o
veı́culo a 20Km/h com 0% de inclinação

Figura 3.44: Evolução da corrente de fluxo
com o veı́culo a 20Km/h com 0% de
inclinação

Por último, foi definida uma referência de velocidade de 40km/h e definida uma inclinação
do terreno de 0%. Nestas condições, verificou-se uma redução da potência absorvida de 1348, 1
para 1346, 2”, o que corresponde a uma redução de 0, 14%. Os resultados do teste nesta zona de
funcionamento podem ser efectuados nas figuras 3.47 e 3.48. Através análise da figura 3.48 é
possı́vel verificar que nesta zona de funcionamento o motor se encontra na zona de enfraquecimento de campo, na qual a corrente de fluxo nominal diminui de forma proporcional ao aumento
da frequência de sincronismo.
É notória a redução dos ganhos energéticos a medida que a velocidade aumenta. A tendência
demonstrada deve-se à aproximação das caracterı́sticas nominais do motor. Por outras palavras,
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Figura 3.45: Evolução da potência com o
veı́culo a 20Km/h com 3% de inclinação

Figura 3.46: Evolução da corrente de fluxo
com o veı́culo a 20Km/h com 3% de
inclinação

Figura 3.47: Evolução da potência com o
veı́culo a 40Km/h com 0% de inclinação

Figura 3.48: Evolução da corrente de fluxo
com o veı́culo a 40Km/h com 3% de
inclinação

estes resultados corroboram que as metodologias de optimização energética só apresentam ganhos energéticos significativos para cargas reduzidas.
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3.5 O Algoritmo Hı́brido
É também objectivo desta dissertação avaliar a possibilidade de integração das duas abordagens (LMC e SC), com vista à obtenção de um método hı́brido, o qual potencia o aproveitamento
das vantagens de cada um dos métodos, permitindo assim desenvolver um sistema computacional
dedicado ao controlo do motor de indução mais racional.
Os algoritmo de optimização da classe SC apresentam vantagem quando aplicados em regimes
permanentes. Por outro lado, as caracterı́sticas dos algoritmos de optimização da classe LMC tornam vantajosa a sua utilização em regimes de funcionamento transitórios. Assim, sempre que
for detectado regime de funcionamento transitório o controlo é efectuado através do algoritmo
LMA. Quando for detectado regime de funcionamento permanente o controlo é efectuado através
do algoritmo SM ESC (figura 3.49). Este tipo de abordagem apresenta ainda a vantagem de o
algoritmo LMA funcionar como uma estimativa inicial do nı́vel de corrente de fluxo óptimo, o
que permite diminuir drasticamente o tempo de convergência do algoritmo SM ESC.

Figura 3.49: Modelo do propulsor, FOC com algoritmo de optimização hı́brido
Na simulação numérica desta abordagem foi verificado que detecção do regime de funcionamento para além de ter em conta a velocidade e a corrente de binário pretendida deve ter em
conta a corrente de fluxo imposta pelo algoritmo LMA. Assim, apenas deve considerado regime
permanente após a estabilização desta corrente (figura 3.50).
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Figura 3.50: Modelo do propulsor, controlo velocidade, FOC, motor e medição de potência
Para avaliação e caracterização deste algoritmo, foi efectuada uma variação de 30% da resistência do estator no modelo do motor, e repetido o ensaio da simulação anterior. Nas figuras
3.37 a 3.40 pode ser observado o perfil de velocidade e inclinação definido assim como a evolução
da potência e da corrente de fluxo ao longo do teste.

Figura 3.51: Perfil de velocidade e
inclinação com algoritmo hı́brido simulado
no VEP

Figura 3.52: Evolução da corrente de fluxo
com o algoritmo hı́brido simulado no VEP

Nestas condições, a estimativa inicial da solução óptima efectuada pelo algoritmo LMA é
já bastante proxima do valor óptimo, o que permite reduzir drasticamente os tempos de convergência do algoritmo SM ESC. Ainda assim, embora mais baixos, são de registar alguns ganhos obtidos com o ajuste final efectuado pelo algoritmo SM ESC. Na zona funcionamento em
que o veı́culo de encontra parado com uma inclinação nula o ganho obtido com a utilização do
algoritmo SM ESC é praticamente insignificante. Com o veı́culo a uma velocidade constante
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Figura 3.53: Evolução da potência com o
algoritmo hı́brido simulado no VEP
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Figura 3.54: Evolução do rendimento do
motor com o algoritmo hı́brido simulado no
VEP

de 20Km/h sem inclinação o algoritmo SM ESC permitiu uma redução da potência absorvida
de 351, 5 para 351, 2W , o que corresponde a uma redução de 0, 09%. Mantendo esta velocidade, e definindo uma inclinação de 3% verificou-se uma redução de potência com a utilização
do algoritmo SM ESC de 1220, 6 para 1218, 8W , o que corresponde a uma redução de 0, 15%.
Por último, com o veı́culo a circular a uma velocidade constante de 40Km/h num plano sem
inclinação, verificou-se que nestas condições a utilização do algoritmo SM ESC permitiu uma
redução da potência absorvida de 1374, 4 para 1373, 2W , o que corresponde a uma redução de
0, 09%. Nas figuras 3.55 a 3.62 podem ser observado a evolução da potência absorvida e da corrente de fluxo em cada uma das zonas de funcionamento mencionadas. Estes resultados foram
obtidos tendo em conta que apenas foi efectuada uma alteração num dos parâmetros do motor.
Na realidade, são de esperar variações nos diversos parâmetros, o que potencia um maior erro
no cálculo do nı́vel de fluxo óptimo efectuado pelo LMA, assumindo o algoritmo SM ESC uma
maior relevância.
O algoritmo hı́brido constitui-se assim como uma metodologia de optimização que apresenta
como principais vantagens a exacta minimização da potência absorvida e um ajuste rápido do
nı́vel de fluxo. A caracterı́stica hı́brida do método assegura um bom desempenho em regimes
permanentes bem como em regimes transitórios de funcionamento do motor.
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Figura 3.55: Evolução da potência com o
veı́culo parado com 0% de inclinação

Figura 3.56: Evolução da corrente de
fluxo com o veı́culo parado com 0% de
inclinação

Figura 3.57: Evolução da potência com o
veı́culo a 20Km/h com 0% de inclinação

Figura 3.58: Evolução da corrente de fluxo
com o veı́culo a 20Km/h com 0% de
inclinação
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Figura 3.59: Evolução da potência com o
veı́culo a 20Km/h com 3% de inclinação

Figura 3.60: Evolução da corrente de fluxo
com o veı́culo a 20Km/h com 0% de
inclinação

Figura 3.61: Evolução da potência com o
veı́culo a 40Km/h com 0% de inclinação

Figura 3.62: Evolução da corrente de fluxo
com o veı́culo a 40Km/h com 0% de
inclinação
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Capı́tulo 4
Implementação e validação do Algoritmo
de Optimização
4.1 Apresentação da Plataforma Experimental
A plataforma de controlo do VEP é baseada na tecnologia FPGA (Field Programmable Gate
Array), pelo que, o algoritmo foi desenvolvido para esta plataforma. A FPGA é um dispositivo
semicondutor largamente utilizado no processamento digital de sinais.
A FPGA é um dispositivo que suporta a implementação de circuitos lógicos relativamente
grandes, consistindo num grande arranjo de células lógicas ou blocos lógicos configuráveis contidos num único circuito integrado. Cada célula contém capacidade computacional para implementar funções lógicas e realizar routing para comunicação entre elas.

4.2 Revisão sobre a Aritmética de Ponto Fixo
A FPGA permite aritmética de virgula flutuante, no entanto, a área ocupada por cada operação
é muito penalizadora. Desta forma, existiu a necessidade de utilizar um formato que permita
a representação de números fraccionários. Devido ao facto de o hardware apenas conseguir
guardar e processar bits, todos os números tem que ser guardados como um conjunto de bits.
Uma variável pode ser codificada por um conjunto de N dı́gitos binários que permite 2N estados possı́veis, sendo que estes estados quantificam a resolução pretendida. Mesmo não existindo
por assim dizer um significado inerente numa ”palavra binária”, a maior parte das pessoas tende
a pensar nelas como inteiros positivos. No entanto, o significado de uma ”palavra binária” de N
bits depende inteiramente da sua interpretação.
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Representação Inteira sem Sinal
A representação natural binária interpreta cada ”palavra binária” com um inteiro positivo,
pelo que, cada ”palavra binária” de N bits corresponde a um inteiro entre 0 e 2N − 1. Esta
interpretação é chamada de representação unsigned integer.
Representação em Complemento para Dois
O problema da representação anterior é precisamente o facto de apenas representar inteiros
positivos. Para representar valores negativos é utilizada a representação em complemento para
dois e as operações correspondentes para realizar as operações aritméticas neste mesmo formato.
Na representação em complemento para dois, uma ”palavra binária” de N bits representa inteiros
de −2N−1 a 2N−1 − 1. Por exemplo, interpretamos uma ”palavra binária” de 8 bits
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
como o inteiro
x = −(b7 27 ) + (b6 26 ) + ... + (b1 21 ) + b0

(4.1)

Na equação 4.1 quando x é positivo no formato em complemento para dois, podemos obter
−x invertendo todos os bits e somando 1. O bit mais significativo (MSB) é chamado de bit de
sinal. Se este for ”0”, a ”palavra” representa um número positivo, se este for ”1” então temos um
número negativo. Na representação complemento para dois, a subtracção de dois números pode
ser efectuada através da normal soma binária através do cálculo de x − y como x + (−y).
Representação Fraccionaria
Apesar da utilização de inteiros em complemento para dois permitir a adição e subtracção
através da adição binária, os números inteiros não são muito convenientes. Por exemplo, se forem
multiplicadas duas ”palavras binárias” de 8 bits são necessários 16 bits para guardar o resultado,
e o tamanho necessário aumenta sem restrições a medida que efectuamos mais multiplicações
entre os números. Apesar de não ser impossı́vel, é de facto complicado lidar com este aumento
do tamanho da ”palavra” [Choi, 2002].
Este problema pode ser ultrapassado através da utilização de números entre −1 e 1 em vez
de inteiros, uma vez que o produto de dois números entre [−1, 1] se mantém sempre na mesma
gama. Na representação fraccionaria em complemento para dois, uma ”palavra Binária” de N
−(N−1)
N−1
= −1 até 2 2N−1 = 1 − 2−(N−1) . Por exemplo,
bits pode representar 2N números desde −2
2N−1
interpretamos uma palavra ”binária” de 8 bits
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
como o número fraccionário
x=

−(b7 · 27 ) + (b6 · 26 ) + ... + (b1 · 21 ) + b0
27

(4.2)
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Representação em Formato Q
Tal como foi anteriormente referido, existiu a necessidade de utilizar um formato adequado
para a representação de números fraccionários sem recorrer à aritmética de virgula flutuante. O
formato Q é um formato de ponto fixo que permite isto mesmo. Por exemplo, um número em
formato Q15 possui 15 bits fraccionarios, um número em Q1.14 possui um bit inteiro e 14 bits
fraccionários.
Os números no formato Q estão representado em ponto fixo, pelo que, podem ser guardados
ou efectuadas operações que os envolvam como se de números inteiros se tratassem. O número
de bits reservados para a parte inteira e para a parte fraccionaria são escolhidos de acordo com a
aplicação especifica dependendo da gama e da resolução necessárias.

4.3 A Linguagem Verilog e a Estruturação do Programa
A linguagem utilizada para implementação do algoritmo de optimização foi o Verilog. O Verilog é uma linguagem de descrição de hardware utilizada para modelizar sistemas electrónicos,
cobrindo as áreas de projecto, teste e implementação de sistemas analógicos, digitais e mistos
com diferentes nı́veis de abstracção.
A sintaxe do Verilog é semelhante à sintaxe da linguagem C, contendo macros de pré-processamento, operadores, e estruturas de controlo como o if, while, case, etc. A grande diferença
para as linguagens tradicionais consiste no paralelismo de execução dos vários módulos, ao contrario do que acontece com o modelo convencional de execução sequencial.
Um projecto em Verilog consiste numa hierarquia de módulos, sendo cada um constituı́do por
um conjunto de entradas e saı́das. O Verilog fornece o conceito de módulo, sendo este o bloco
de construção básico nesta linguagem. Um módulo pode ser um elemento ou um conjunto de
blocos de mais baixo nı́vel. Tipicamente, os elementos são agrupados em módulos para garantir
funcionalidades que são utilizadas em diversos locais no projecto.
Um módulo fornece funcionalidades a um bloco de mais alto nı́vel através de uma interface
de portas (inputs e outputs), escondendo sua a implementação interna. Este aspecto permite ao
projectista modificar internamente um determinado módulo sem afectar o resto do projecto.
Para melhor consubstanciar este conceito apresenta-se um exemplo de implementação de um
flip-flop tipo D. Começa-se por declarar a interface do módulo, implementando-se posteriormente a respectiva funcionalidade [Palnitkar, 2003].
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module D_FF(q, d, clk, reset);
output q;
input d, clk, reset;
reg q;
always @(posedge reset or negedge clk)
if (reset)
q <= 1’b0;
else
q <= d;
endmodule

No exemplo ilustrado, a instrução always faz com que o código que se encontra dentro deste
bloco apenas seja executado sempre que a condição se verifique. Neste caso, o bloco vai ser executado sempre que ocorra um flanco positivo (posedeg) na variável reset ou um flanco negativo
(negedeg) na variável clk.
Existem duas metodologias básicas para definir a arquitectura do projecto, a metodologia
top-down, e a metodologia bottom-up. Na metodologia top-down, definimos primeiro o bloco
de nı́vel de topo, e definimos depois os sub-blocos necessários para construir o bloco de nı́vel
de topo. Na metologia bottom-up primeiro definem-se os blocos de mais baixo nı́vel. Posteriormente são construı́das células maiores utilizando estes blocos. Estas células por sua vez são
posteriormente utilizadas por blocos de nı́veis superiores, e assim sucessivamente até se atingir o
bloco de nı́vel de topo. A metologia utilizada foi a metologia bottom-up, em inicialmente foram
os blocos de mais baixo nı́vel necessários, construindo células utilizando os blocos de nı́veis
inferiores até chegar ao nı́vel de topo.

4.4 Implementação e Validação em Ambiente de Simulação
O algoritmo foi desenvolvido no ambiente de desenvolvimento fornecido pela Xilinx, o ISE.
Uma vez concluı́do cada um dos módulos, estes foram testados individualmente. O funcionamento de cada módulo é testado através da aplicação de estı́mulos e verificação de resultados.
Para gerar estes estı́mulos foram criados os chamados módulos test bench, também estes escritos
em Verilog. Desta forma, para cada um dos módulos desenvolvidos, foi criado o respectivo test
bench.
A Xilinx fornece também um ambiente de simulação bastante poderoso, o ModelSim, que
funciona em conjunto com o ISE. Esta ferramenta permite simular os módulos através da estimulação destes pelo respectivo test bench. Esta ferramenta é um instrumento fundamental para
teste do módulo desenvolvido e verificar se cumpre os requisitos estabelecidos bem como a sua
respectiva integração na FPGA.
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O actual estado de desenvolvimento do sistema electrónico de controlo vocacionado para
veı́culos eléctricos de proximidade encontra-se assinalado na figura 4.1. Realizou-se o projecto
do programa e parte dos testes. Contudo, não existiram condição temporais para efectivar a
implementação e os testes de estrada.

Figura 4.1: Estado da implementação do algoritmo

4.4.1 Estruturação do Módulo de Optimização Energética Desenvolvido
O módulo desenvolvido para a FPGA pretende não apenas implementar o algoritmo SM
ESC, mas também fazer com que este integre o módulo LMA de forma a obter um método de
optimização energética do tipo hı́brido. Uma das primeiras tarefas a efectuar foi a definição da
estrutura de módulos. O módulo SM ESC é instânciado directamente a partir do módulo de topo
do VEP, o módulo ECU T OP.
O diagrama representativo do algoritmo a implementar encontra-se ilustrado na figura 4.2.
O desenvolvimento dos módulo drive emulator e system surgiu da necessidade de testar o algoritmo em ambiente de simulação no Modelsim, uma vez que o teste do algoritmo SM ESC
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apenas faz sentido ser efectuado em ”malha fechada”. O módulo drive emulator implementa
uma função convexa que pretende simular o modelo do propulsor no qual se pretende implementar o algoritmo. O módulo system funciona como um módulo de topo que interliga o algoritmo
(módulo SM ESC) com o emulador do propulsor (módulo drive emulator).

Figura 4.2: Diagrama de módulos do algoritmo SM ESC implementado

A implementação efectuada permite a possibilidade de escolha do modo de funcionamento
do algoritmo de optimização energética: sem optimização, LMA, SM ESC e método hı́brido.
Neste sentido, foi implementado um detector de regime de funcionamento (regime transitório ou
regime permanente) sendo contemplada a possibilidade de selecção manual deste estado (o que
se espera ser útil na fase inicial de testes).
O módulo desenvolvido integra o mecanismo proposto que permite ao algoritmo convergir
mesmo quando a potência se encontra corrompida por nı́veis de ruı́do consideráveis, podendo
esta funcionalidade ser ou não activada.

4.4.2 Implementação do Módulo de Optimização Energética Desenvolvido
Nesta secção é apresentado em detalhe a implementação de cada um dos módulos desenvolvidos, bem como o respectivo teste realizado para validação do seu funcionamento.
Módulo hysteresis comp
O módulo hysteresis comp tem como objectivo implementar um comparador histerético utilizado na tabela de comutação (figura 3.8). Este módulo tem a seguinte interface
input
input
input
input
input

signed
signed

clk;
reset;
enable;
[31:0] center;
[31:0] Delta;
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input
input
input
output

signed [31:0]
signed [1:0]
signed [1:0]
reg signed [1:0]
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e;
out_OFF;
out_ON;
out;

Na figura 4.3 observa-se o diagrama de implementação deste módulo. Este módulo é bastante
simples, a partir das entradas Delta e center são calculados os limites do comparador histerético.
De forma sı́ncrona com o clk, o valor da entrada e é comparado com estes limites e atribuı́do o
valor à saı́da out (out ON ou out OFF).

Figura 4.3: Diagrama de implementação do módulo hysteresis comp

Na figura 4.4 podem ser observados os resultados do teste deste módulo no Modelsim. Neste
teste foi definido
center = 0
Delta = 65536 (1 em Q16.16)
out OFF = 2 (−1 em Q2.0)
out ON = 1 (1 em Q2.0)

O valor de e foi inicialmente incrementado desde 0 ate 131072 (2 em Q16.16) sendo depois
decrementado até −131072 (−2 em Q16.16).
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Figura 4.4: Validação do módulo hysteresis comp
Módulo sigma1 sigma2 calc
O módulo sigma1 sigma2 calc tem como objectivo efectuar o cálculo de σ1 e σ2 utilizado
no cálculo de u. Este módulo tem a seguinte interface.
input
input
input
input
input
input
output
output

reg
reg

clk;
reset;
enable;
signed [31:0] e;
signed [31:0] delta_tiny;
my_edge;
signed [31:0] o1;
signed [31:0] o2;

Após a alteração proposta que permite ao algoritmo rejeitar perturbações consideráveis de
ruı́do, dependendo do flanco da função convexa de potência em que o algoritmo se encontre
(my edge) temos
σ1 = ε
σ2 = ε + δ
ou
σ1 = ε + δ
σ2 = ε
O diagrama de implementação deste módulo encontra-se na figura 4.5. Na figura 4.6 encontram-se os resultados de uma simulação com este módulo. Inicialmente foi definido definido
my edge = 0 e delta tiny = 65536 (1 em Q16.16). O valor de e foi inicialmente incrementado
desde 0 ate 131072 (2 em Q16.16) sendo depois decrementado até −131072 (−2 em Q16.16).
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Após a conclusão deste teste, é definido my edge = 1 e repetida a varição anterior.

Figura 4.5: Diagrama de implementação do módulo sigma1 sigma2 calc

Figura 4.6: Validação do módulo sigma1 sigma2 calc
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Módulo switching element
O módulo switching element tem como objectivo implementar a tabela de comutação que
gera a saı́da v (figura 3.4) e efectuar o cálculo de u. Este módulo tem a seguinte interface
input
input
input
input
input
input
input
input
output
output

signed
signed
signed
signed
reg signed
reg signed

[31:0]
[31:0]
[31:0]
[31:0]
[31:0]
[1:0]

clk;
reset;
enable;
Uo;
delta_tiny;
Delta;
e;
my_edge;
u;
v;

Para o cálculo de v, este módulo instância duas vezes o módulo hysteresis comp com vista à
implementação dos dois comparadores histeréticos necessários. O cálculo de u (equação 3.15) é
efectuado através de
u = (o1 < 0&&o2 < 0)||(o1 > 0&&o2 > 0)
(4.3)
sendo para o cálculo de σ1 e σ2 instânciado o módulo sigma1 sigma2 calc. O diagrama de
implementação deste módulo está apresentado na figura 4.7.
Na figura 4.8 ilustram-se os resultados de uma simulação com este módulo. Inicialmente
foi definido my edge = 0, Delta = 65536 (1 em Q16.16), delta tiny = 131072 (2 em Q16.16) e
U0 = 131072 (2 em Q16.16). O valor de e foi inicialmente incrementado desde −327680 (−5
em Q16.16) ate 327680 (5 em Q16.16), sendo depois decrementado até ao valor inicial. Após a
conclusão deste teste, é definido my edge = 1 e repetido o teste anterior.
Módulo dg calc
O módulo dg calc tem como objectivo efectuar o cálculo da derivada da função objectivo g
dada pela equação 3.19. Este módulo tem a seguinte interface
input
input
input
input
input
input
output

reg

clk;
reset;
enable;
signed [15:0] M;
signed [31:0] Ro;
signed [1:0]
v;
signed [31:0] dg;
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Figura 4.7: Diagrama de implementação do módulo switching element

Figura 4.8: Validação do módulo switching element
Na figura 4.9 observa-se o diagrama de implementação deste módulo. Sendo que v apenas
assume os valores −1, 0 e 1, a utilização do multiplicador foi evitada, sendo substituı́da por uma
instrução condicional.
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Figura 4.9: Diagrama de implementação do módulo dg calc
A figura 4.10 apresenta os resultados de uma simulação com este módulo. Foi definido
M = 131072000 (2000 em Q16.16) e Ro = 163840 (2, 5 em Q16.16). Assim, quando v = 0
a saı́da dg assume o valor de Ro, quando v = 1 o valor de dg é igual a Ro + M = 131253840
(1975, 5 em Q16.16) e quando v = −1 o valor de dg é igual a Ro − M = −130908160 (-2002, 5
em Q16.16).

Figura 4.10: Validação do módulo dg calc
Módulo integrator
O módulo integrator tem como objectivo a implementação de um integrador discreto. Para
este módulo foi definida a seguinte interface
input
input
input
input
input
input
input
output

signed
signed
signed
signed
reg signed

[31:0]
[31:0]
[31:0]
[31:0]
[31:0]

clk;
reset;
enable;
in;
OUT_MAX;
OUT_MIN;
out0;
out;

O diagrama de implementação de um integrador discreto encontra-se na figura 4.11. Se
atendermos que Ki ·Ts é pré-calculado, são necessários um multiplicador e um somador sı́ncronos
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com um clock que impõe a frequência de integração. Para além disto, à saı́da é colocado um
limitador (máximo e mı́nimo).

Figura 4.11: Diagrama de implementação de um integrador discreto

O diagrama de implementação deste módulo ilustra-se na figura 4.12. O multiplicador
pode ser evitado desde que a frequência de integração seja dada por 2n , uma vez que neste
caso a multiplicação pode ser substituı́da por uma operação de deslocamento. A frequência de
integração seleccionada foi de 218 Hz (262, 144KHz), o que faz com que o tempo de integração
seja igual a 1/218 s. Para este valor foi considerado o formato Q2.20 pelo que temos Ts = 4.
Como ki = 1, logo o cálculo do valor do incremento a somar ao valor anterior da saı́da pode ser
efectuado com recurso a uma operação de deslocamento à esquerda de 2 bits.
Como in está no formato Q16.16 e Ts no formato Q2.20 o resultado vem no formato Q16.36.
Para converter este resultado para o formato da saı́da Q16.16 apenas é necessário um deslocamento a direita de 20 bits. Sempre que é efectuado um reset, ou caso o módulo se encontre
desactivado (enable = 0), na saı́da é colocado o valor out0, desde que este não exceda os valores
do limitador.
Na figura 4.13 encontram-se os resultados do teste a este módulo. Foi definido
OUT MAX = 163840000 (2500 em Q16.16)
OUT MIN = −163840000 (−2500 em Q16.16)
OUT 0 = 81920000 (1250 em Q16.16)

Na entrada do integrador foi inicialmente colocado o valor in = 819200000 (12500 em
Q16.16) durante 150ms. Como estes valores, a saı́da do integrador alcança o limite máximo
ao fim de 100ms, mantendo-se neste valor nos restantes 50ms. Após isto, na entrada é colocado
o valor in = −819200000 durante 450ms. Nestas condições a saı́da demora 400ms a alcançar
o valor mı́nimo da saı́da estabelecido, mantendo-se neste valor nos restantes 50ms. Após isto,
é novamente colocado na entrada o valor 819200000, sendo mantido durante 200ms, o tempo
suficiente para se obter na saı́da o valor 0. O teste termina com um perı́odo de 50ms com durante
o qual in = 0.
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Figura 4.12: Diagrama de implementação do módulo integrator

Figura 4.13: Validação do módulo integrator
Módulo LPfilter
O módulo LPfilter implementa um filtro passa-baixo digital. Este módulo existia já implementado e devidamente testado pela equipa de desenvolvimento do VEP. Desta forma, o seu
diagrama de implementação e o respectivo teste não são apresentados. A interface deste módulo
é definida por
input
input
input
input

clk_i;
reset_i;
clk2;
enable;
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signed [NBIT-1:0] signal_in;
signed [NBIT-1:0] signal_out;

Sendo a frequência de corte definida por
fc = f (clk2)/2(NBIT )

(4.4)

com NBIT o parâmetro que define o número de bits da variável a ser filtrada. As configurações
do filtro são
NBIT = 13
f (clk2) = 261780Hz
fc = 32Hz
ts ≈ 120ms (98%)
Módulo clk261780Hz
O módulo clk261780Hz tem como função gerar o clk que impõe a frequência de corte do filtro
passa baixo. Tal como no caso do módulo anterior, este módulo também não foi desenvolvido
por mim, visto existir já implementado e devidamente testado pela equipa de desenvolvimento
do VEP, pelo que o deu diagrama de implementação e o respectivo teste não são apresentados.
A interface deste módulo é definida por
input
input
output

clk_i;
reset_i;
reg clk_o;

Módulo state detector
O módulo state detector permite efectuar a detecção automática do regime de funcionamento
(regime transitório ou regime permanente) do veı́culo. Para este módulo foi definida a seguinte
interface
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
output

signed
signed
signed
signed
signed
signed

[12:0]
[12:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[1:0]

clk;
reset;
enable;
fr;
fr_delta;
iq_ref;
iq_ref_delta;
id_lma;
id_lma_delta;
oper_mode;
state;
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Na figura 4.14 observa-se o diagrama de implementação deste módulo. A frequência do rotor
é submetida à acção do filtro passa baixo, de modo a evitar oscilações indesejadas. As entrada
f r delta, iq re f delta e id lma delta permitem estabelecer um limite máximo para as variação
da velocidade, corrente de binário e corrente de fluxo dentro das quais é admitido que o movimento do veı́culo se encontra em regime permanente. Caso seja detectado regime permanente,
na saı́da é colocado state = 1. Se pelo contrario for detectado regime transitório, na saı́da é
colocado state = 0. A frequência de actualização da detecção de estado foi definida em 100Hz.

Figura 4.14: Diagrama de implementação do módulo state detector

Os resultados do teste deste módulo no Modelsim encontram-se na figura 4.15. Na primeira
parte do teste foi seleccionado como o algoritmo de optimização energética o algoritmo SM
ESC (oper mode = 2), pelo que, é considerado regime de funcionamento permanente (state =
1) quando a velocidade e a corrente de binário têm uma variação bastante baixa. Na segunda
parte do teste foi seleccionado como o algoritmo de optimização energética o algoritmo hı́brido
(oper mode = 3), pelo que para que seja considerado regime de funcionamento permanente para
além das variáveis atrás referidas, também a corrente de fluxo imposta pelo algoritmo LMA deve
ter uma variação bastante baixa.
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Figura 4.15: Validação do módulo state detector
Módulo edge detector
O módulo edge detector tem como objectivo detectar em que flanco da função convexa de
potência o algoritmo SM ESC se encontra. Este módulo enquadra-se no mecanismo proposto
que permite ao algoritmo convergir mesmo quando a potência se encontra corrompida por nı́veis
de ruı́do consideráveis. A interface deste módulo é definida por
input
input
input
input
input signed
input signed
output reg

clk;
reset;
enable;
edge_detection_enable;
[31:0] u;
[31:0] dg;
my_edge;

A figura 4.16 apresenta o diagrama de implementação deste módulo. O sentido (sinal) de u
e dg é detectado sendo estes sinais (depois de deslocados 11 bits a esquerda) filtrados através de
filtros passa baixo. Com base nestes valores é detectado o flanco da função convexa de potência.
Para teste foi definido inicialmente u = 1 e dg = −1. Nestas condições é detectada a operação
no flanco em que a variação da função objectivo e a variação da corrente de fluxo têm sinais opos-
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Figura 4.16: Diagrama de implementação do módulo edge detector
tos (my edge = 1). No entanto no perı́odo de inicial a detecção de flanco encontra-se desactivada
(edge detection enable = 0) pelo que durante este tempo temos my edge = 0. Após a activação
da detecção de flanco, e passado um determinado perı́odo de tempo (devido a acção das constantes de tempo dos filtros passa-baixo), as variações da função objectivo e da corrente de fluxo
são invertidas, pelo que mantêm-se com sinais opostos, logo my edge = 1. Posteriormente a
variação da função objectivo é invertida, ficando as duas variações com o mesmo sinal, pelo que
my edge = 0. Para concluir, as variações da função objectivo e da corrente de fluxo são invertidas, mantendo-se com sinais iguais, pelo que temos my edge = 0. Na figura 4.17 podem ser
visualizados os resultados deste teste.
Módulo SM ESC
O módulo SM ESC é o módulo de topo do algoritmo SM ESC desenvolvido para implementação real no veı́culo eléctrico. A interface deste módulo é definida por
input
input
input
input
input
input
input

signed
signed
signed

clk;
reset;
enable;
edge_detection_enable;
[31:0] delta_tiny;
[31:0] Delta;
[31:0] Uo;
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73

Figura 4.17: Validação do módulo edge detector
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
output

signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed

reg

[31:0]
[15:0]
[31:0]
[31:0]
[12:0]
[12:0]
[12:0]
[12:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[1:0]

Ro;
M;
g_MAX;
g_MIN;
fn;
fe_abs;
fr;
fr_delta;
iq_ref;
iq_ref_delta;
idn;
id_ec;
id_lma;
id_lma_delta;
oper_mode;
state_detection_mode;
manual_state_comand;
[18:0] pa;
[16:0] id_pret;

O diagrama de implementação deste módulo encontra-se na figura 4.18. Este módulo instância
os módulos state detector, edge detector, integrator e switching element. É neste módulo
que está implementada a possibilidade de escolha do modo de funcionamento do algoritmo
(oper mode) e a escolha do modo de detecção do regime de funcionamento, através das entradas
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state detection mode e manual state comand.
No caso de o motor estar a funcionar na zona de binário constante ( fe < fn ) o valor máximo
estabelecido para a saı́da do integrador (OUT MAX) que impõe a corrente id é idn. Se o motor
se encontrar na zona de enfraquecimento de campo o valor máximo estabelecido é o valor de
corrente de fluxo id ec.
Tal como foi referido, não faz sentido testar o algoritmo SM ESC em ”malha aberta”, pelo
que, excepcionalmente, o correcto funcionamento deste algoritmo não foi testado directamente
neste módulo. Este teste foi apenas efectuado no teste do módulo system, o qual funciona como
”emulador” do sistema, interligando os módulos SM ESC e drive emulator

Figura 4.18: Diagrama de implementação do módulo SM ESC
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Módulo drive emulator
Este módulo implementa uma função convexa que pretende simular o modelo do propulsor
no qual se pretende implementar o algoritmo. A interface deste módulo é definida por
input
input
input
input
output

reg

clk;
reset;
enable;
[16:0] id_pret;
[18:0] pa;

O funcionamento do propulsor (Pa = f (id pret)) foi aproximado pela expressão
Pa = (id pret − idoptimo )2 + Paoptima

(4.5)

Como existe um ganho digital de 10, 9 no valor da corrente, o valor de id pret necessita ser
dividido por este valor. Como se pretende evitar o recurso à operação de divisão, esta operação
é efectuada através da multiplicação pelo inverso deste ganho, no caso 94 (1/10, 9 em Q0.10).
Desta operação resulta um valor em Q12.15, pelo que o valor de idoptimo foi também colocado
neste formato, 327680 (10A em Q12.15 com um ganho digital de 10, 9bin/A). O resultado
da potenciação foi deslocado 23 bits à direita de forma a ficar no mesmo formato que o considerado para a pa optima, a qual foi definida em 43520, (340W em Q12.7). O diagrama de
implementação deste módulo pode ser observado na figura 4.19.

Figura 4.19: Diagrama de implementação do módulo drive emulator

Na figura 4.20 apresentam-se os resultados do teste efectuado a este módulo, no qual a corrente de fluxo foi variada de 7290 (20, 9A em Q12.5 com um ganho digital de 10, 9bin/A) até 0.
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Figura 4.20: Validação do módulo drive emulator
Módulo system
Tal como no caso anterior, o módulo system não é para implementação real no VEP, mas
apenas para teste no Modelsim. Desta forma, este funciona como um módulo de topo que interliga o algoritmo (módulo SM ESC) com o emulador do propulsor (módulo drive emulator).
A interface deste módulo é definida por
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input

signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed
signed

[31:0]
[31:0]
[31:0]
[31:0]
[15:0]
[31:0]
[31:0]
[12:0]
[12:0]
[12:0]
[12:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]
[16:0]

clk;
reset;
enable;
edge_detection_enable;
delta_tiny;
Delta;
Uo;
Ro;
M;
g_MAX;
g_MIN;
fn;
fe_abs;
fr;
fr_delta;
iq_ref;
iq_ref_delta;
idn;
id_ec;
id_lma;
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input
input

signed

[16:0]
[1:0]
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id_lma_delta;
oper_mode;
state_detection_mode;
manual_state_comand;

Os parâmetros definidos neste módulo foram
delta tiny = 131072, 2 em Q16.16
Delta = 65536, 1 em Q16.16
Uo = 142868480, 200 em Q16.16, com um ganho digital de 10, 9bin/A
Ro = −163840000, −250 em Q16.16
M = 160 d2000, em Q16.0
g MAX = 163840000, 2500 em Q16.16
g MIN = −163840000, −2500 em Q16.16
f n = 1600, 50 em Q8.5
f r delta = 3, 0, 094 em Q8.5
iq re f delta = 3, 0, 094 em Q8.5
id lma delta = 3, 0, 094 em Q8.5
fr = 0
idn = 7290, 20, 9A em Q12.5 com um ganho digital de 10, 9bin/A
id ec = 5232, 15A em Q12, 5 com um ganho digital de 10, 9bin/A
id lma = 3139, 9A em Q12.5 com um ganho digital de 10, 9bin/A
iq re f = 0

Na figura 4.21 representa-se o diagrama de implementação deste módulo. Nos parâmetros U0
e Ro foram colocados valores 100 vezes maiores em relação aos que foram testados na simulação
no Simulink. Tal deve-se ao facto de se pretender que a convergência do algoritmo seja efectuada
de uma forma mais rápida, uma vez que ao nı́vel dos recursos computacionais é inviável efectuar
uma simulação deste género no Modelsim demasiado morosa. Sendo que a relação entre as duas
variáveis se mantém, além do tempo de convergência o comportamento do algoritmo não sofre
qualquer alteração, pelo que esta alteração pode ser efectuada.
O primeiro teste efectuado consistiu na validação do funcionamento do algoritmo quando é
seleccionado o modo sem optimização (oper mode = 0). Quando o motor está a funcionar na
zona de binário constante o algoritmo deve impor como corrente de fluxo a respectiva corrente
nominal. Se o motor estiver na região de enfraquecimento de campo, o valor de corrente imposto é o valor da corrente de enfraquecimento de campo, fornecida por um módulo já existente
no VEP. A frequência eléctrica de sincronismo ( f e abs) foi sujeita a uma variação 0 − 2400
(0 − 75Hz em Q8.5). Após esta, foi efectuada uma variação semelhante mas de sentido inverso, 2400 − 0. Desta forma, enquanto f e abs < f n a corrente imposta é id pret = idn = 7290.
Quando o motor se encontra na zona de enfraquecimento de campo a corrente de fluxo imposta
é id pret = idec = 5232. Na figura 4.22 encontram-se os resultado referentes a este teste.
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Figura 4.21: Diagrama de implementação do módulo system
O teste seguinte consistiu na verificação do funcionamento do algoritmo no modo LMA
(oper mode = 1). Desta forma, repetiu-se o teste anterior, sendo que neste caso, em toda a
gama de funcionamento a corrente de fluxo imposta é sempre a corrente calculado pelo algoritmo LMA, pelo que id pret = id lma = 3139. O resultado deste teste ilustram-se na figura
4.23
O passo seguinte consistiu no teste do algoritmo no modo SM ESC (oper mode = 2). Neste
contexto, o primeiro teste passou pela verificação dos valores de corrente que funcionam como
ponto de partida na convergência no algoritmo SM ESC. Como se pretende apenas verificar
os pontos iniciais de convergência, foi seleccionada a detecção de regime de funcionamento
no modo manual e seleccionado regime transitório. O teste efectuado é um tudo semelhante
ao primeiro teste efectuado a este módulo, sendo efectuada a mesma variação da frequência
eléctrica de sincronismo. Quando o motor se encontra a funcionar na zona de binário constante,
o algoritmo inicia a convergência a partir da corrente de fluxo nominal (id pret = idn = 7290).
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Figura 4.22: Validação do módulo system, com optimização energética desactivada

Figura 4.23: Validação do módulo system, modo LMA
Se o motor estiver na região de enfraquecimento de campo, a convergência é iniciada a partir
corrente imposta pelo módulo de cálculo da corrente de enfraquecimento de campo instânciado
no VEP (id pret = id ec = 5232). Os resultados deste teste encontram-se na figura 4.24.
O teste seguinte consistiu no teste de convergência do algoritmo SM ESC. Neste teste a
detecção de regime de funcionamento foi efectuada de forma manual. Os resultados deste teste
encontram-se na figura 4.25.
Validado o funcionamento do algoritmo, foi activado o modo de detecção de regime de funcionamento automático, sendo efectuadas variações na frequência mecânica do rotor ( f r). Os
resultados deste teste observam-se na figura 4.26
O teste que se seguiu foi a verificação de funcionamento do algoritmo no modo hı́brido
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Figura 4.24: Validação do módulo system, modo SM ESC, pontos iniciais de convergência

Figura 4.25: Validação do módulo system, modo SM ESC, detecção de regime manual
(oper mode = 3). Como a corrente de fluxo imposta pelo módulo LMA é inferior à corrente
óptima, este teste permitiu também averiguar a convergência do algoritmo SM ESC no flanco
oposto da função convexa de potência. Os resultados deste teste ilustram-se na figura 4.27
Para finalizar, foi testado o funcionamento do algoritmo com o mecanismo de ”rejeição” ao
ruı́do proposto. Não existindo ruı́do na simulação, é de esperar um comportamento do algoritmo
muito semelhante ao observado na simulação anterior, sendo apenas de esperar um ligeiro aumento da amplitude da oscilação regime permanente. Os resultados deste teste encontram-se na
figura 4.28. Durante este teste o algoritmo foi colocado no modo de funcionamento SM ESC
(oper mode = 2). Durante a convergência o flanco detectado é o flanco em que a derivada da
função objectivo e a derivada da corrente de fluxo têm o mesmo sentido (my edge=0). Após
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Figura 4.26: Validação do módulo system, modo SM ESC, detecção de regime automático
o algoritmo ter alcançado o ponto mı́nimo o flanco detectado vai comutar ciclicamente, o que
ainda assim não desvia o algoritmo do ponto óptimo.
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Figura 4.27: Validação do módulo system, modo hı́brido
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Figura 4.28: Validação do módulo system, com mecanismo de detecção de flanco activado
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Capı́tulo 5
Conclusões e Futuros Desenvolvimentos
Nesta dissertação foram realizados estudos e implementados algoritmos baseados em SM
ESC para optimização do ponto de vista energético do funcionamento do motor de indução.
Os resultados obtidos em ambiente de simulação numérica mostram claramente o benefı́cio energético da utilização de algoritmos avançados de controlo com incorporação de técnicas de
optimização energética.
Os estudos realizados confirmam que os motores de indução são bastante eficientes quando
se encontram a operar perto da sua carga nominal com o fluxo nominal. No entanto, a operação
com fluxo nominal causa baixa eficiência quando o binário de carga é reduzido. Consequentemente, nas aplicações em que o motor tem que funcionar com uma carga bastante variável, a
minimização de perdas assume grande significado. Em particular em aplicações que envolvam
veı́culos eléctricos a questão da minimização do consumo energético assume contornos muito
importantes. Com efeito, estas aplicações exigem que a energia deva ser consumida de forma a
maximizar a distância percorrida por uma carga de bateria.
Uma das abordagens desenvolvida ao longo das ultimas décadas é designada por LMC. Uma
das principais limitações deste método decorre deste depender dos parâmetros do motor, o que
pode levar a soluções não óptimas devido a variações paramétricas durante o funcionamento.
Essa variação do longo do tempo é dependente da frequência, da temperatura e do nı́vel de
magnetização do motor. Neste âmbito, foi efectuada uma análise de sensibilidade paramétrica ao
algoritmo LMA já implementado. Como estudo complementar foi abordado o tema da variação
real dos parâmetros do motor ao longo do seu funcionamento. Através destes dois estudos foi
possı́vel concluir que as resistências do estator e do rotor (Rs e Rr ) são os parâmetros que potencialmente podem causar maior erro na determinação do nı́vel de fluxo óptimo pelo algoritmo
LMA.
Ao nı́vel dos algoritmo do tipo SC, a abordagem seguida consistiu na aplicação de um método
do tipo ESC. Concretamente, dentro das diversas técnicas de ESC aplicou-se o método com modo
de deslizamento SM. Esta técnica apresenta como principal vantagem o facto de não precisar da
derivada da variável de saı́da. Acresce que é reconhecido como extremamente eficaz na rejeição
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de perturbações no sistema. A circunstância de não necessitar da derivada apresentou-se como
um factor importante na aplicação, uma vez que é conhecida a dificuldade em diferenciar sinais
provenientes de sistemas com electrónica comutada.
Na implementação prática no veı́culo eléctrico de proximidade é esperado que a leitura da
potência absorvida venha corrompida por ruı́do branco. Desta forma, foi avaliado em ambiente de simulação se o algoritmo SM ESC é capaz de convergir e manter-se no extremo nestas
condições. Nestas condições, o algoritmo apresentado por Utkin [Korovin and Utkin, 1974] revelou problemas quando a amplitude do ruı́do é superior a histerese dimensionada no algoritmo.
Com efeito, foi apresentada uma solução prática que permite ultrapassar este problema.
Em ambiente de simulação foi efectuada uma avaliação detalhada do funcionamento do algoritmo SM ESC. Esta implementação foi direccionada para uma plataforma de controlo para
veı́culos eléctricos de proximidade. Através do estudo da literatura da especialidade, foi verificado que é conveniente o algoritmo de optimização do tipo SC apenas actuar quando é detectado
regime de funcionamento permanente. Os estudos efectuados concluem que esta detecção pode
ser efectuada com base na velocidade do veı́culo e na corrente de binário imposta pelo controlador de velocidade.
Através do estudo efectuado concluiu-se que os algoritmos de optimização da classe SC apresentam vantagem quando aplicados em regimes permanentes. Por outro lado, as caracterı́sticas
dos algoritmos de optimização da classe LMC tornam vantajosa a sua utilização em regimes de
funcionamento transitórios. A metodologia de optimização apresentada e desenvolvida nesta
dissertação, quando gerida por um algoritmo hı́brido, apresenta-se como uma metodologia capaz
de introduzir ganhos energéticos significativos nos vários pontos de funcionamento. Assim,
sempre que é detectado regime de funcionamento transitório o controlo é efectuado através do
algoritmo LMA. Quando é detectado regime de funcionamento permanente o controlo é efectuado através do algoritmo SM ESC. Conclui-se que este tipo de abordagem apresenta ainda a
vantagem de o algoritmo LMA funcionar como uma estimativa inicial do nı́vel de corrente de
fluxo óptimo, o que permite diminuir drasticamente o tempo de convergência do algoritmo SM
ESC.
Na simulação numérica com o método hı́brido foi verificado que a detecção do regime de
funcionamento para além de ter em conta a velocidade e a corrente de binário pretendida deve
ter em conta a corrente de fluxo imposta pelo algoritmo LMA. Assim, apenas deve considerado
regime permanente após a estabilização desta corrente.
Dado o nı́vel atingido pelo trabalho aqui apresentado, são de esperar novos desenvolvimentos
no futuro. Nomeadamente, é de todo o interesse criar condições e proceder a realização de testes
práticos com vista a quantificação dos ganhos energéticos que podem ser obtidos numa situação
real com a utilização dos algoritmo desenvolvidos.
Neste sentido, é também prioritária a identificação e selecção dos critérios de comparação
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com o objectivo de estabelecer indicadores de desempenho. Neste âmbito, é fundamental a
recolha de informação em testes de estrada com informação quantitativa e qualitativa referente
às vertentes para as quais se pretende avaliar o desempenho.
Após a realização destes procedimentos, seria de interesse a elaboração de uma análise de
resultados, a elaboração de um plano de acção de melhoria salientando os pontos fortes e fracos
das várias metodologias estudadas e, em conjunto com este, apontar formas de ajuste para superar
os factores crı́ticos dos algoritmos.
Com a realização deste trabalho, foi criada uma base sólida de conhecimento nesta área, e
dispomos agora de um conjunto de técnicas, testadas e implementadas, que poderão ser utilizadas
em problemas semelhantes. Espera-se num futuro próximo vir a aperfeiçoar esse conjunto de
técnicas, assim como desenvolver variantes ainda mais eficientes.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E FUTUROS DESENVOLVIMENTOS

Bibliografia
[Abrahamsen, 2000] Abrahamsen, F. (2000). Energy Optimal Control of Induction Motor
Drives. Part of requirements for degree of Ph.D., Faculty of Engineering and Science, Aalborg
University.
[Ariyur and Krstic, 2003] Ariyur, K. and Krstic, M. (2003).
Extremum-Seeking Control. Wiley Interscience.

Real-Time Optimization by

[Benbouzid, 2005] Benbouzid, M.E.H., Z. M. D. D. (2005). Electric motor drive selection issues
for HEV propulsion systems:A comparative study. IEEE VPPC’05, Chicago (Illinois),USA.
[Chakraborty and Hori, 2003] Chakraborty, C. and Hori, Y. (2003). Fast efficiency optimization
techniques for the indirect vector-controlled induction motor drives. IEEE trans. Ind. Appl.,
Vol. 39, No. 4.
[Chakraborty and Hori, 2002] Chakraborty, C., t. M. U. T. and Hori, Y. (2002). Fast search
controllers for efficiency maximization of induction motor drives based on DC link power
measurement. Power Conversion Conference Osaka 2002, Vol. 2, No. 4.
[Chan, 2002] Chan, C. (2002). The state of the art of electric and hybrid vehicles. Proceedings
of the IEEE, Vol. 90, N. 2.
[Choi, 2002] Choi, H. (2002). Fix Point Arithmetic. Connexions Project and licensed under the
Creative Commons Attribution License.
[Ehsani, 1997] Ehsani, M., R. K. T. H. (1997). Propulsion system design of electric and hybrid
vehicle. IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 44, No. 1.
[Garcia and Watanable, 1994] Garcia, G.O., L. J. S. R. and Watanable, E. (1994). An efficient
controller for an adjustable speed induction motor drive. IEEE trans. Ind. electron., Vol. 41,
No. 5.
[Haddoun and Srairi, 2005] Haddoun, A., B. M. D. D. A. R. G. J. and Srairi, K. (2005). A lossminimization DTC scheme for EV induction motors. Vehicle Power and Propulsion, 2005
IEEE Conference.
89

90

BIBLIOGRAFIA

[Hai Yu, 2006] Hai Yu, M. (2006). The Adaptative Seeking Control Strategy and Applications
in Automotive Control Technology. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree Doctor of Philosophy, Graduate School of The Ohio State University.
[Jung and Nam, 1998] Jung, J. and Nam, K. (1998). A vector control scheme for EV induction
motors with s series iron loss model. IEEE Trans. Ind. electron., Vol. 45, No. 4.
[Kim and Ko, 1992] Kim, G.K., H. I. and Ko, M. (1992). Control of induction motors for both
high dynamic performance and high power efficiency. IEEE trans. Ind. electron., Vol. 39, No.
4.
[Kioskerdis and Margaris, 1996] Kioskerdis, I. and Margaris, N. (1996). Loss minimization in
induction motor adjustable-speed grives. IEEE trans. Ind. electron., Vol. 43, No. 1.
[Kirschen and Lipo, 1985] Kirschen, D.S., N. D. W. and Lipo, T. (1985). On-line efficiency
optimization of a variable frequency induction motor drive. IEEE trans. Ind. Appl., Vol. 21,
No. 4.
[Korovin and Utkin, 1974] Korovin, S. and Utkin, V. (1974). Using sliding modes in static optimization and nonlinear programming. Automatica, vol. 10.
[Krishman, 2001] Krishman, R. (2001). Electric Motor Drives: Modeling, Analysis and Control. Printice Hall.
[Leblanc, 1922] Leblanc, M. (1922). Sur l’electrification des chemins de fer au moyen de
courants alternatifs de frequence elevee. Revue Generale de l’Electricite.
[Leite, 2004] Leite, A., V. (2004). Estimação de estados, parâmetros e velocidade do motor de
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