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RESUMO 

 

 No Brasil o sistema elétrico está operando próximo de sua capacidade máxima. O 

racionamento de energia elétrica recentemente ocorrido é comprovação deste fato. Uma 

alternativa à construção de grandes centrais geradoras e longas linhas de transmissão é a 

construção de diversas pequenas centrais elétricas localizadas próximas aos centros de 

consumo, sempre que possível. Esse tipo de sistema pode ser instalado em propriedades rurais 

ou pequenos povoados e pode funcionar de maneira independente do sistema interligado. Este 

trabalho apresenta estudo, modelagem, simulação e implementação em laboratório de um 

sistema de geração de energia elétrica que pretende aproveitar a energia disponibilizada por 

pequenos córregos e rios. A máquina de indução é utilizada como gerador, e o controle de 

amplitude da tensão gerada é feito através do fornecimento ou absorção de potência reativa da 

máquina, conforme necessário. A potência reativa é fornecida ou absorvida por um inversor 

trifásico controlado por um processador digital de sinais (DSP) especialmente programado 

para executar esta função. No programa do DSP são usados controladores PI clássicos e 

controladores baseados em lógica “Fuzzy”. O desempenho do sistema operando apenas com 

controladores PI e operando com controladores “Fuzzy” é comparado, e fica clara a 

superioridade dos controladores “Fuzzy” nessa aplicação. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Motores elétricos de indução, Controle vetorial, Lógica difusa. 
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ABSTRACT 

 

 In Brazil, the electric power system is operating close to its maximum capacity. 

Blackouts and electricity rationing recently occurred are evidences of this fact. Instead of 

building big generating plants and long power lines, an alternative is to build a bigger number 

of small generating plants located close to consumers. This type of plant can be built in rural 

areas or small villages, and doesn’t need to be connected to the utility grid to generate power. 

This work presents study, modeling, simulation, and laboratory implementation of an 

induction generator based system that is intended to use power available from small 

watercourses and rivers. An induction machine is used as a generator, and the control of the 

generated voltage amplitude is done by supplying or absorbing reactive power to or from the 

induction machine, as needed. Reactive power is generated or absorbed by a static VAR 

compensator, actually a three-phase PWM inverter controlled by a Digital Signal Processor 

(DSP). Classic PI controllers and “fuzzy” logic based controllers are implemented on the DSP 

program. Overall performance of the system operating with only PI controllers and with 

“fuzzy” logic based controllers is compared. Laboratory results have shown that this system 

operating with “fuzzy” logic based controllers can achieve a much better performance. 

 

 

 

 

Keywords: Induction Machine, Vector Control, Fuzzy Logic. 
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Capítulo 1: Introdução 

 

1.1 Motivação 

 Atualmente existe grande preocupação com a geração de energia elétrica no Brasil. O 

sistema está operando próximo de sua capacidade máxima [3][4], o consumo está aumentando 

[27] e a capacidade instalada de geração do país deve ser ampliada em mais de 24 mil MW 

nos próximos 3 anos para suprir a demanda projetada [5]. A opinião do coordenador do 

Programa de Planejamento Energético da UFRJ e presidente da Sociedade Brasileira de 

Planejamento Energético (SBPE), Maurício Tiomno Tolmasquim, era de que o risco de o 

Brasil sofrer falta de energia e ter de enfrentar um racionamento nos anos de 2001 a 2003 era 

3 vezes maior que o aceito pelo setor [28]. O racionamento de energia experimentado no ano 

de 2001 e início de 2002 [6] é uma demonstração clara de que são necessários grandes 

investimentos na área de geração e transmissão de energia elétrica no país. 

 

Por essas razões o Governo Federal tem incentivado o combate ao desperdício de 

energia elétrica [21] e a construção de novas usinas, principalmente termelétricas, por serem 

de construção mais rápida. Porém, usinas termelétricas dependem de combustível e produzem 

gases que provocam poluição atmosférica. Além disso, as novas usinas precisam ser 

economicamente viáveis, o que quase sempre significa gerar grandes quantidades de energia. 

No caso das termelétricas, devem ter combustível disponível no local de geração (devem estar 

ligadas a um gasoduto, por exemplo). Isso inviabiliza a construção de pequenas centrais 

locais, que poderiam ficar próximas dos consumidores para suprir pequena demanda de 

energia. A construção de várias pequenas centrais diminuiria bastante os custos com 

transmissão e distribuição da energia, além de reduzir as perdas relacionadas com seu 

transporte. 

 

 O presente trabalho estuda um sistema de geração de energia elétrica que pode ser 

instalado em propriedades rurais ou pequenos povoados, e que pode funcionar de maneira 

independente do sistema interligado. A energia primária a ser aproveitada é de natureza 

hidráulica. O sistema estudado pode ser classificado como uma Micro Central Hidrelétrica 

(MCH). 
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1.2 Justificativa sobre o uso da Máquina de Indução 

 Se comparada à máquina de corrente contínua e à máquina síncrona, a máquina de 

indução (MI) gaiola de esquilo é mais robusta, mais barata, requer menos manutenção e 

possui maior relação potência/peso [10]. Essas características, principalmente o fato de a MI 

requerer menos manutenção, fazem com que o uso dessa máquina como gerador seja 

interessante em locais remotos, como propriedades rurais ou pequenos povoados do interior. 

Construção mais simples, custo mais baixo e menor necessidade de manutenção fazem do 

Gerador de Indução (GI) uma boa alternativa também para países com limitados recursos 

tecnológicos e financeiros. Além disso, a MI é a máquina elétrica mais empregada como 

motor em instalações industriais [10] e, por isso, existe grande disponibilidade no mercado. 

Isso se traduz em maior facilidade de substituição e menor custo de manutenção. 

 

 Apesar de todas essas características favoráveis, a MI é muito pouco utilizada como 

gerador devido à sua pobre regulação de tensão e variação de freqüência, mesmo quando 

acionada à velocidade constante e alimentando carga resistiva [2][48].  

 

O sistema proposto usa a MI operando como gerador e possui meios de controlar a 

amplitude e limitar a variação da freqüência da tensão gerada [33]. 

 

1.3 Benefícios 

 A construção de uma MCH tem impacto ambiental bastante reduzido: não é necessário 

o desvio do curso de rios e nem o represamento de água em grande escala. Além disso, não é 

necessária a queima de nenhum tipo de combustível fóssil, o que evita poluição do ar e a 

própria extração e beneficiamento do combustível. 

 A legislação brasileira isenta os produtores de energia com potência menor que 10MW 

da apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio-

Ambiente (RIMA). A lei nº 9427 de 26 de dezembro de 1996 estabelece que o autoprodutor e 

o produtor independente de energia elétrica, com potência menor que 1000kW, não 

necessitam de autorização governamental para operarem. 

 

 Conforme dados de setembro de 2000 do Programa Luz no Campo, da Eletrobrás, a 

Eletrificação Rural no Brasil ainda é bastante deficiente no que se refere ao percentual de 

propriedades atendidas [25]. Esses dados mostram que, em alguns estados, o percentual de 

propriedades abastecidas com energia elétrica é baixíssimo. Por exemplo, apenas 13% das 
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propriedades do Tocantins possuem acesso à rede elétrica. Esse percentual é de 2,8% no Acre, 

1,5% no Maranhão e de apenas 0,8% no Pará. Esse cenário é conseqüência do elevado custo 

de instalação e manutenção de redes rurais de transmissão e distribuição de energia, fruto das 

grandes distâncias, da baixa densidade de cargas e de sua baixa demanda. Além disso, o 

retorno do capital investido é lento, o que faz com que investimentos em eletrificação rural 

sejam ainda menos atraentes. Por isso, comunidades pequenas, com baixa demanda e 

afastadas da rede elétrica não representam atrativo econômico para as concessionárias de 

energia.  

 

 Em muitas regiões a extensão da rede até o consumidor não é economicamente viável. 

Nesses casos o aproveitamento de fontes locais para geração de energia torna-se bastante 

interessante. Na região Norte e em parte do Centro-Oeste e de Minas Gerais a disponibilidade 

de recursos hídricos, as grandes distâncias até as linhas de transmissão e a baixa densidade de 

consumidores fazem com que a construção de MCHs seja atraente. Pode-se citar o caso de 

uma propriedade rural de Minas Gerais que estava a cerca de 10km da linha de transmissão de 

energia. Segundo a CEMIG, o custo de eletrificação da propriedade ultrapassaria 

US$25.000,00. Ao invés disso, foi construída uma Micro Central Hidrelétrica com gerador 

síncrono, com custo de US$6.445,00 [19]. Portanto, a opção pela construção da MCH gerou 

uma economia de 75%. 

 

 Além da redução de custos, a alocação de centrais elétricas em áreas rurais traz outros 

benefícios importantes. Por exemplo, escolas, igrejas, centros de treinamento, cooperativas, 

postos de saúde e residências localizadas em áreas rurais afastadas, passam a fazer uso da 

energia elétrica e de seus benefícios. Isso provoca melhora na qualidade de vida e contribui 

para a fixação do homem no campo. 

 

 Portanto, o emprego de Micro Centrais Hidrelétricas com o uso da Máquina de 

Indução como gerador é, em casos específicos, extremamente atraente sob os pontos de vista 

econômico, social e ambiental. 

 

1.4 Controle “Fuzzy” do Gerador de Indução 

  Os sistemas que utilizam a lógica “fuzzy” (ou lógica nebulosa) modelam 

aproximadamente a maneira humana de lidar com informações imprecisas ou incertas. São 

sistemas que operam de forma independente de um modelo analítico, com capacidade de 
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controlar processos não-lineares complexos, em ambientes com imprecisão, incerteza ou 

ruído. A lógica “fuzzy” permite o aproveitamento de conhecimentos causais de especialistas, 

que seriam de difícil tratamento com as ferramentas matemáticas usuais [9].  

 

  Operadores humanos conseguem resolver problemas complexos de controle baseados 

em informações imprecisas ou incompletas sobre os processos. Por exemplo, o homem é 

capaz de se equilibrar numa bicicleta, que é um sistema inerentemente instável, sem a 

necessidade de efetuar um controle muito preciso. A lógica “fuzzy” provê os elementos para 

que os sistemas de controle possam imitar o processo humano de tomada de decisão. 

 

  Por permitir o tratamento e a aplicação de regras que contêm imprecisão e incerteza 

implícitas, a lógica “fuzzy” tem aplicações nas mais diversas áreas, como economia, ecologia, 

meteorologia, biologia, medicina, engenharia e muitas outras [12]. Na área de engenharia, 

uma vasta aplicação da lógica “fuzzy” é na automação e controle de processos. Essa aplicação 

da lógica “fuzzy” é chamada de controle “fuzzy”. 

 

  Uma introdução à teoria de controle “fuzzy” é apresentada por Lee em [14]. Uma das 

primeiras aplicações do controle “fuzzy” na área de acionamento elétrico e eletrônica de 

potência foi apresentada por Sousa em [37]. Trata-se da aplicação do controle “fuzzy” para 

melhora de desempenho de sistemas de acionamento de máquinas CC e CA. Outras 

aplicações dessa natureza estão em [31], [32], [34] e [35]. Simões apresenta em [30] técnicas 

de controle avançado para sistemas de eletrônica de potência e acionamento elétrico, também 

utilizando lógica “fuzzy”. Araújo [1] trata da aplicação da lógica “fuzzy” no controle de 

posição de máquinas de indução.  

 

  As diversas aplicações do controle “fuzzy” na área de acionamento elétrico mostram 

que esse tipo de controle é bastante eficiente quando aplicado a sistemas que apresentam 

variação de parâmetros e não-linearidades. Normalmente os sistemas apresentam desempenho 

superior sob ação do controlador “fuzzy”, se comparado ao desempenho obtido com 

controladores clássicos. Essa é a principal razão da utilização do controle “fuzzy” neste 

trabalho. 
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Capítulo 2: Máquina de Indução Operando como Gerador 

 

2.1 Introdução 

 Para geração de energia elétrica tipicamente são utilizadas máquinas síncronas devido 

à facilidade de controle e de manutenção da freqüência fixa (desde que o controlador de 

velocidade mantenha o eixo sob rotação constante). No entanto, se comparada com a máquina 

síncrona ou com a máquina CC, a máquina de indução é mais robusta, mais barata, requer 

menos manutenção e possui maior relação potência/peso [10]. Por essas razões, utilizar a MI 

como gerador torna-se interessante. 

 

A MI é capaz de fornecer potência ativa (operar como gerador) se for provida 

excitação suficiente [2]. A equação (2.1), válida para pequenos valores de escorregamento [7], 

mostra que, sob fluxo (ψψψψm) constante, o torque eletromagnético (Te) da MI é diretamente 

proporcional ao seu escorregamento (ωωωωSL). A equação mostra ainda que a MI pode 

desenvolver torque eletromagnético (Te) negativo caso o escorregamento (ωωωωSL) seja negativo. 

 

SL

2

m

r

e
R

1

2

P
3T ωωωωψψψψ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  

(2.1)   

 

onde P é o número de pólos da máquina e Rr é o valor de sua resistência de rotor. O 

escorregamento ωωωωSL é dado pela diferença entre as velocidades síncrona (ωωωωe) e do rotor (ωωωωr), 

conforme mostra a equação (2.2): 

 

reSL ωωωωωωωωωωωω −−−−====  (2.2)   

 

A relação entre potência elétrica (Pe) e torque mecânico (Tm), ignorando perdas 

mecânicas, elétricas e magnéticas, é ilustrada pela equação (2.3): 

 

mre TP ⋅⋅⋅⋅==== ωωωω  (2.3)   

 

Essa equação mostra que, se o torque da MI for negativo (ωωωωSL negativo) a potência 

ativa absorvida pela máquina também será negativa. Ou seja, a MI fornecerá potência ativa. 



 20 

 

2.2 O Gerador de Indução Auto-Excitado 

A Fig. 2.1 ilustra uma máquina de indução trifásica operando como gerador auto-

excitado. A auto-excitação é conseguida através da interação entre o fluxo residual da MI e o 

banco de capacitores (CAC) conectado a seus terminais. Essa interação provoca crescimento da 

tensão terminal [48]. A máquina primária conectada ao eixo da MI fornece o torque mecânico 

necessário para fazê-la girar. O banco de capacitores trifásico é responsável pelo fornecimento 

da potência reativa (Q), sendo parte utilizada para excitar a máquina de indução e parte 

fornecida à carga, caso esta tenha fator de potência indutivo. A MI acionada pela máquina 

primária e excitada pelo banco de capacitores trifásico é capaz de fornecer potência ativa (Pe) 

à carga conectada em seus terminais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Gerador de Indução Auto-Excitado 

 

A utilização da máquina de indução como gerador é pequena devido à sua pobre 

regulação de tensão e variação de freqüência, mesmo sob velocidade constante. Tensão e 

freqüência nos terminais do GI variam de acordo com a potência ativa absorvida pela carga a 

ele conectada. A Fig. 2.2 ilustra o que acontece no gerador de indução no caso de um aumento 

de carga, sob velocidade mecânica constante. 

 

Carga CA 

CAC Máquina 
primária 

MI 

 Q ωωωωr Pe 
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Torque (Nm) 

 
Velocidade do rotor (rpm) 

 

Fig. 2.2 Variação da característica Torque x Velocidade da Máquina de Indução 

 

Como a velocidade mecânica é constante, um aumento da potência ativa requerida 

pela carga só pode ser atendido através de um aumento do escorregamento. Ou seja, para sair 

do ponto de equilíbrio A mostrado na Fig. 2.2 (carga de menor potência) e atingir o ponto de 

equilíbrio B (carga de maior potência), é necessário um aumento do torque mecânico, que se 

traduz em aumento do escorregamento da MI. Como, nesse caso, a velocidade mecânica da 

MI é constante, o aumento do escorregamento só pode ser conseguido com a variação da 

freqüência síncrona, como mostra a equação (2.2). Assim, ao fornecer mais potência ativa à 

carga, a freqüência da tensão nos terminais do gerador cai. Na figura anterior, ao passar do 

ponto de equilíbrio A para o B a freqüência síncrona cai de fs1 para fs2. 

 

 A amplitude da tensão gerada também varia pois a característica de magnetização da 

máquina de indução depende da freqüência síncrona, conforme ilustra a equação (2.4). 

 

ψψψψ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== NfK44,4E  (2.4)   

 

onde E é a amplitude da tensão terminal, k é um fator que depende de aspectos construtivos 

da máquina, f é a freqüência da tensão terminal, e ψψψψ é o fluxo de magnetização por pólo. 
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 A Fig. 2.3 mostra a variação da amplitude da tensão terminal de um gerador de 

indução auto-excitado de acordo com a freqüência síncrona. Pode-se notar que quando a 

freqüência síncrona cai a amplitude da tensão terminal é reduzida. Isso significa que um 

aumento da potência ativa requerida pela carga irá provocar, além de redução na freqüência, 

queda na amplitude da tensão terminal. 

 

  Tensão terminal (V) 

 

 
Corrente de Magnetização (A) 

Fig. 2.3 Característica de Magnetização do Gerador de Indução Auto-Excitado 

 

 A figura mostra outra informação importante. Com a queda da freqüência da tensão 

gerada, a reatância do banco de capacitores responsável pelo fornecimento de reativos 

aumenta, como ilustra a equação (2.5). 

 

Cf2

1
X C ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

====
ππππ

 
(2.5)   

 

onde XC é a reatância, C é a capacitância e f é a freqüência da tensão nos terminais do banco 

de capacitores. 

 

 O aumento no valor da reatância (de XC1 para XC2 na Fig. 2.3) provoca mais 

diminuição da corrente de magnetização, o que resulta numa queda de tensão ainda maior. Os 

pontos de equilíbrio A e B mostrados na Fig. 2.3 equivalem aos pontos de mesmo nome 

mostrados na Fig. 2.2, que resultam da operação do gerador alimentando cargas que requerem 
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diferentes valores de potência ativa. Ou seja, para uma carga de certo valor de potência ativa o 

gerador opera no ponto A, com freqüência síncrona fs1. Com um aumento na potência ativa da 

carga o gerador passa a operar no ponto B, onde a freqüência da tensão gerada é fs2 (menor 

que fs1), a amplitude da tensão gerada é menor e a reatância do banco de capacitores é XC2 

(maior que XC1). Caso a reatância do banco de capacitores não variasse com a freqüência da 

tensão terminal, o novo ponto de equilíbrio seria C. Ainda assim haveria considerável 

diminuição na amplitude da tensão gerada. 

 

2.3 Soluções para a variação de amplitude e freqüência da tensão gerada 

2.3.1 Conexão direta com a rede elétrica 

 A maneira mais simples de se utilizar a MI como gerador é efetuando-se sua conexão 

direta com a rede elétrica (Fig. 2.4). Quando conectada à rede e acionada a uma velocidade 

maior que a síncrona (escorregamento negativo), a MI passa a fornecer potência ativa, como 

mostrado pelas equações (2.1) a (2.3). A própria rede (barramento infinito) fornece a potência 

reativa necessária à excitação da máquina e mantém fixos os valores de amplitude e 

freqüência da tensão nos terminais da MI. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Gerador de Indução diretamente conectado à rede elétrica 

2.3.2 Auto-excitação com conexão de capacitores em série 

O sistema proposto na Fig. 2.4 torna obrigatória a existência de uma rede trifásica 

disponível próxima do local onde será instalado o GI. Quando a conexão à rede elétrica não é 

possível, ou não é desejada, o fornecimento de potência reativa para excitar a MI deve ser 

feito por outra fonte. Como visto na seção anterior, a potência reativa pode ser suprida por um 

banco de capacitores conectado aos terminais da máquina (gerador auto-excitado).  

 

Carga CA 
Máquina 
primária 

MI 

Pe Q 
Barramento 

Infinito 
ωωωωr > ωωωωe 



 24 

 A capacidade de a máquina de indução operar como gerador auto-excitado e fornecer 

potência ativa com tensão senoidal é conhecida e estudada há mais de 60 anos. Desde que se 

começou a fazer experiências com o gerador de indução auto-excitado notou-se a grande 

influência que a carga exerce sobre a amplitude e a freqüência da tensão gerada [2][48]. 

 

 A conexão de capacitores em série com o GI pode diminuir a variação da amplitude da 

tensão terminal na carga [49]. Quanto mais corrente a carga necessita, mais corrente passa 

pelo capacitor ligado em série (Csérie), aumentando a potência reativa entregue à MI. Isso faz 

com que a redução da amplitude da tensão gerada seja menos severa [8]. 

 

 A Fig. 2.5 mostra o diagrama unifilar dos tipos de ligação do GI auto-excitado 

conhecidos como paralelo-longo (“Long-shunt”) e paralelo-curto (“Short-shunt”). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fig. 2.5 Conexões paralelo-longa (a) e paralelo-curta (b) do GI auto-excitado 

 

As conexões paralelo-longa e paralelo-curta apresentam melhor regulação de tensão na 

carga, se comparadas à ligação convencional do GI auto-excitado. A conexão paralelo-longa, 

por exemplo, provê melhor regulação de tensão para cargas com tensão nominal de 0,85pu ou 

menos. A conexão paralelo-curta, por sua vez, provê melhor regulação para cargas com 

tensão nominal mais próxima de 1,0pu [49]. Apesar de seu menor valor, a variação da tensão 

na carga é menor na conexão paralelo-longa do que na conexão paralelo-curta quando 

considera-se uma variação de 0 a 1,0pu na corrente de carga [8]. Ou seja, a característica 

tensão na carga versus corrente de carga é mais plana para a conexão paralelo-longa. 

 

Em [49] Wang e Su apresentam combinações de valores de capacitores série e paralelo 

que, para vários valores de tensão nominal de carga, minimizam a variação de sua tensão nas 
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conexões paralelo-longa e paralelo-curta. A menor variação de tensão na carga conseguida 

ficou em torno de 5% para ambas as conexões. 

 

Pode-se concluir que a inclusão de capacitores em série é uma maneira simples e 

eficaz de se reduzir a variação de tensão na carga conectada ao GI auto-excitado. No entanto, 

essa variação depende do valor da carga e não é controlada. Além disso, a freqüência da 

tensão continua a variar como no caso do gerador auto-excitado sem capacitores em série. 

2.3.3 Conexão de inversor trifásico 

 Outra forma de se minimizar a variação na amplitude da tensão gerada pelo GI é a 

conexão de um inversor trifásico em seus terminais. Esse inversor, devidamente controlado, é 

capaz de fornecer potência reativa suficiente para excitar a MI e alimentar a carga, caso esta 

solicite. A Fig. 2.6 mostra o gerador de indução auto-excitado conectado a um inversor PWM 

trifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 GI auto-excitado conectado a inversor PWM trifásico 

 

Algumas variações desse tipo de sistema, com configuração básica mostrada na Fig. 

2.6, já foram propostas e estudadas. O banco de capacitores CAC fica responsável, apenas, pelo 

fornecimento da potência reativa necessária para que a MI tenha, à vazio, tensão nominal em 

seus terminais. O inversor responde pela potência reativa solicitada ou fornecida pela carga 

(ou seja, é capaz de fornecer ou drenar potência reativa) e pelo acréscimo de potência reativa 

necessária para manter o fluxo da MI com a variação da potência ativa da carga. 

 

Pomílio e Marra propuseram em [22] um sistema no qual o inversor PWM trabalha 

com freqüência constante. Nesse caso, o inversor mantém estável a freqüência da tensão 

gerada e faz a compensação da potência reativa do sistema. Isso resulta em tensão terminal de 

amplitude constante em regime permanente. No entanto, é necessário que exista um regulador 
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de velocidade para a turbina primária de modo que a potência gerada seja igual à solicitada 

pela carga. A partir da Fig. 2.6 pode-se notar que a potência ativa fornecida pela MI é 

distribuída entre a carga e o inversor. Se a potência ativa gerada for maior que a absorvida 

pela carga, parte dela irá para o inversor, o que provocará a carga do capacitor do elo CC 

(CDC), e aumento de sua tensão terminal. Situação inversa provocaria descarga (e diminuição 

da tensão) de CDC. O controlador de velocidade, nesse caso, utiliza a informação de tensão do 

elo CC como referência para controle da velocidade da turbina. Desvantagens desse sistema 

são a existência de um controlador de velocidade para a máquina primária e o alto valor de 

capacitância necessário para manter boa regulação de tensão. Os autores indicaram um valor 

de CDC de 100mF para uma MI de 50hp. 

 

Os mesmos autores propuseram em [23] outra variação do sistema do GI auto-excitado 

conectado a um inversor trifásico. Nessa nova proposta a turbina não tem velocidade 

controlada. Para que a freqüência da tensão terminal permaneça constante, toda a potência 

gerada pela MI deve ser consumida. Os autores propõem que uma carga adicional seja 

conectada ao elo CC e seja acionada através de um “chopper” de modo que o consumo global 

de potência seja mantido constante. O controle da ativação dessa carga (que pode ser apenas 

um resistor) é feito com base no valor de tensão do elo CC, como no sistema anterior. Ponto 

negativo desse sistema é a necessidade de o gerador operar a plena carga durante todo o 

tempo. 

 

Em [15] Leidhold e Garcia apresentam um sistema de GI auto-excitado com inversor 

conectado onde o chaveamento do inversor é controlado com base nos valores das correntes 

de linha, tensão gerada e tensão no elo CC. O sistema, chamado de Gerador de Indução 

Controlado por Orientação de Campo, mantém a amplitude da tensão gerada constante em 

regime, mas não controla a variação de sua freqüência. O erro na amplitude da tensão terminal 

gera a referência para a corrente responsável pela potência reativa do inversor (id) e o erro na 

tensão do elo CC gera a referência para a corrente responsável pela potência ativa (iq). 

Desvantagens desse sistema são a necessidade de se usar 4 sensores de corrente e um de 

velocidade e o fato de terem sido feitas simplificações no modelo do sistema para a geração 

do algoritmo de controle. Uma das simplificações foi considerar o sistema operando sempre 

em regime permanente. 
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2.4 O Sistema Proposto 

O sistema estudado no presente trabalho é similar àquele mostrado na Fig. 2.6, 

composto por um gerador de indução (GI) auto-excitado conectado a um inversor PWM com 

controle de corrente. Como em [15], o controle do chaveamento do inversor também é 

baseado nos erros de amplitude de tensão gerada e tensão do elo CC, que geram os valores de 

referência para as correntes id e iq, responsáveis pelas potências reativa e ativa do inversor, 

respectivamente. O sistema estudado também não controla a variação da freqüência da tensão 

gerada.  

 

Algumas vantagens do sistema proposto em relação aos citados anteriormente são: 

 

• Inexistência de controlador de velocidade da máquina primária; 

• Geração de potência ativa apenas em valor suficiente para suprir a carga CA; 

• Utilização do modelo dinâmico do sistema para geração do algoritmo de controle; 

• Necessidade de uso de apenas 2 sensores de corrente; 

• Inexistência de sensor de velocidade; 

 

O comportamento do sistema durante a partida do GI também foi estudado. 

 



 28 

Capítulo 3: Técnica de Controle Empregada 

 

3.1 Visão Geral do Sistema Proposto 

 O diagrama geral do sistema proposto é ilustrado na Fig. 3.1. A figura mostra a 

máquina de indução (MI) conectada ao inversor trifásico (através de indutores Li), ao banco 

de capacitores CAC e à carga. Os resistores Ri não existem como componentes discretos; 

apenas representam a resistência intrínseca dos indutores. O capacitor do elo CC do inversor é 

representado por CDC. O resistor RAUX, ligado em série com CDC, serve para limitar a corrente 

de carga do capacitor durante a partida do sistema. Quando em regime, RAUX é curto-

circuitado pela chave SAUX, de forma que o capacitor CDC fique ligado diretamente ao 

inversor. O resistor RP e a chave S são opcionais. Servem para dissipar potência ativa 

excedente e limitar a excursão da tensão de elo CC (VDC). Quando usados, podem limitar a 

variação da freqüência da tensão terminal da MI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Diagrama geral do sistema proposto 

 
O sistema de controle recebe as informações de tensão no elo CC (VDC), correntes na 

saída do inversor (ia, ib) e tensão nos terminais do gerador (vac e vcb). Gera, então, sinais PWM 

para comando das chaves do inversor. 

 

As malhas de controle de tensão e corrente estão no referencial d-q síncrono pois, 

devido ao fato desses valores aparecerem como quantidades CC nesse referencial, assegura-se 
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erro zero em regime permanente com o uso de controladores PI. A conversão entre os 

referenciais ABC, d-q síncrono e d-q estacionário é explicada na seção 3.2. 

 

3.2 Conversão entre Referenciais 

 A conversão entre os referenciais ABC, d-q estacionário (ds-qs) e d-q síncrono (de-qe) 

pode ser visualizada através dos diagramas fasoriais mostrados nas figuras a seguir. 

 

Fig. 3.2 Relação entre os referenciais as-bs-cs (ABC) e d
s
-q

s
 (d-q estacionário) 

 

  A Fig. 3.2 ilustra a relação entre os referenciais ABC e d-q estacionário (ds-qs). O 

índice superior é usado para identificação do referencial, sendo s para estacionário e e para 

síncrono. Considerando vetores de tensão, como mostrado na figura, a seguinte equação pode 

ser obtida para a conversão do referencial d-q estacionário para o referencial ABC. 
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 A próxima equação mostra a relação inversa, ou seja, a conversão do referencial ABC 

para o referencial d-q estacionário. 
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  A componente de seqüência zero (v0s
s) presente nas equações acima é anulada quando 

as tensões do sistema são senoidais e equilibradas. O ângulo θθθθ entre os referenciais é 

arbitrário. No presente trabalho o valor escolhido para θθθθ foi zero, o que simplifica bastante as 

equações de conversão. 

 

 As tensões podem ser convertidas do referencial d-q estacionário para o síncrono, 

assim chamado por girar à velocidade síncrona. A Fig. 3.3 apresenta a relação entre esses 

referenciais. 

Fig. 3.3 Relação entre os referenciais d-q estacionário (d
s
-q

s
) e síncrono (d

e
-q

e
) 

 

  Com base nessa figura podem ser obtidas as equações apresentadas a seguir, para 

realização da conversão do referencial d-q estacionário para o síncrono. Nessas equações o 

índice e, usado para indicar o referencial síncrono, foi omitido. 

 

)sen(v)cos(vv e

s

dse

s

qsqs θθθθθθθθ ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅====  (3.3)  

)cos(v)sen(vv e

s

dse

s

qsds θθθθθθθθ ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====  (3.4)  
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 As equações anteriores podem ser manipuladas para possibilitarem a conversão do 

referencial d-q síncrono para o estacionário: 

 

)sen(v)cos(vv edseqs

s

qs θθθθθθθθ ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅====  (3.5)  

)cos(v)sen(vv edseqs

s

ds θθθθθθθθ ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅−−−−====  (3.6)  

 

onde: 

∫=
t

ee d
0

ξωθ  + θe(0) (3.7)  

 

 Através das equações anteriores pode ser verificado [13] que, caso as tensões no 

referencial ABC sejam senoidais e equilibradas, as tensões no referencial d-q síncrono 

aparecerão como grandezas CC. Deve-se notar que as equações de conversão são válidas para 

outras variáveis, como fluxo e corrente. Mais informações sobre conversão entre referenciais 

podem ser obtidas em [13]. 

 
3.3 Estratégia de Controle Adotada 

 A estratégia de controle proposta é ilustrada em detalhes na Fig. 3.4, a seguir. É 

baseada no princípio de fluxo de potências ativa e reativa entre dois barramentos num 

determinado sistema de potência. Um asterisco indica valor de referência para determinada 

grandeza. 

 

O principal objetivo do sistema de controle é manter constante o valor da tensão 

gerada pela MI, tanto em regime permanente quanto durante transitórios. Para isso é 

necessário que a excitação da MI seja controlada, aumentado quando a tensão terminal estiver 

abaixo de um valor de referência e diminuindo, caso contrário. Quando realizada a conversão 

de referenciais explicada anteriormente, a corrente de eixo q (iq) da MI fica alinhada com o 

vetor de tensão, enquanto a corrente de eixo d (id), defasada de 90°, fica aproximadamente 

alinhada com o vetor fluxo. Por isso, a excitação da MI depende diretamente da corrente id do 

inversor, que determina a quantidade de potência reativa que será absorvida ou fornecida por 

esse conversor. Portanto, controlar o valor da corrente id significa controlar a amplitude da 

tensão gerada pela MI. 
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Fig. 3.4 Diagrama de blocos do sistema de controle 

 

Como mostra a Fig. 3.4, a amplitude da tensão terminal é informada ao sistema de 

controle através da medição de vac e vcb. Esses valores são convertidos para o referencial ds-qs 

(d-q estacionário) e o valor de pico da tensão (|VS|) é calculado. Esse valor de pico é 

comparado com o valor de referência (VS*), sendo que o erro dessa comparação gera o valor 

de referência da corrente id (id*).  

 

 A tensão do elo CC (VDC) é usada como parâmetro para controle de fluxo de potência 

ativa entre o inversor e o restante do sistema. É desejável que a tensão VDC permaneça em seu 

valor nominal para que o inversor seja capaz de fornecer a potência reativa necessária para 

uma boa regulação da tensão terminal do GI. Caso VDC esteja abaixo de seu valor nominal é 

preciso que o inversor absorva potência ativa, de modo que o capacitor CDC acumule mais 

energia (o que provoca aumento da tensão CC). Caso VDC esteja acima de seu valor de 

referência, o inversor deve fornecer potência ativa para que o capacitor CDC se descarregue até 

o limite desejado. Por isso, a corrente responsável pela absorção ou fornecimento de potência 
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ativa pelo inversor (iq) tem seu valor de referência (iq*) gerado pela comparação entre o valor 

de tensão do elo CC (VDC) e seu valor de  referência (VDC*). 

 

 A obtenção do valor de |VS| e dos valores de tensão no referencial ds-qs (vqs
s e vds

s) 

possibilita o cálculo dos vetores unitários sen(θθθθe) e cos(θθθθe), conforme mostra [7]. As equações 

a seguir apresentam a conversão entre os referenciais ABC e ds-qs, onde foi arbitrado que o 

vetor va está em fase com vqs
s (θθθθ = 0). 

 

a

s

qs vv ====  (3.8)  

3

v

3

v
v cbs

ds ++++
−−−−

====  
(3.9)  

 

 O valor de pico, em módulo, da tensão gerada (Vs) é calculado conforme a equação a 

seguir. 

 

2s

ds

2s

qss vvV ++++====  (3.10)  

 

 As equações (3.11) e (3.12) permitem a obtenção dos valores dos vetores unitários [7]. 

 

s

s

qs

e
V

v
)cos( ====θθθθ  

(3.11)  

s

s

ds

e
V

v
)sen(

−−−−
====θθθθ  

(3.12)  

 

 De posse dos valores dos vetores unitários, a conversão do referencial d-q estacionário 

para o síncrono torna-se possível, conforme ilustram as equações (3.3) e (3.4). A conversão 

entre os referenciais ABC e d-q síncrono e vice-versa é realizada em duas etapas, tendo como 

etapa intermediária a conversão para o referencial d-q estacionário. 

 

 Deve-se notar que, apesar de serem aqui mostrados somente valores de tensão, as 

equações anteriores podem ser usadas para a conversão de outras grandezas entre os 

referenciais citados, como a conversão de corrente. Assim, os valores das correntes id e iq são 
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gerados e comparados com seus valores de referência, calculados conforme explicado 

anteriormente, criando uma malha de corrente no referencial síncrono (de-qe). Nesse 

referencial todas as grandezas aparecem como quantidades contínuas (grandezas CC). Isso faz 

com que o uso de controladores PI na malha de corrente resulte em erro nulo em regime 

permanente. 

 

 A Fig. 3.5, a seguir, mostra o circuito de potência formado pelo inversor, pela MI e 

pelos indutores de filtro no referencial de-qe. O inversor é representado pelas tensões Ed e Eq e 

o gerador, pelas tensões Vd e Vq. L e R são, respectivamente, os valores de indutância e 

resistência dos indutores de filtro colocados entre o inversor e o gerador. 

 

 

Fig. 3.5 Representação d
e
-q

e
 do circuito de potência inversor-filtro-gerador 

 

O comportamento desse circuito pode ser descrito pelas seguintes equações de estado, 

escritas para as correntes no circuito. 

 

L

ViRiLωE

dt

di qqdqq −−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−
====  

(3.13)  

L

ViRiLE

dt

di ddqdd
−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++

====
ωωωω

 
(3.14)  

 

 A partir das equações (3.13) e (3.14), agrupando-se algumas variáveis em ∆∆∆∆Ed e ∆∆∆∆Eq, 

deduz-se que os valores de tensão de saída do inversor podem ser determinados por: 
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d

*

q

*

d EiLE ∆∆∆∆ωωωω ++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−====  (3.15)  

q

*

dq

*

q EiLVE ∆∆∆∆ωωωω ++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++====  (3.16)  

 

 Foi adotada como orientação do referencial utilizado o alinhamento do eixo qe com a 

tensão terminal da MI. Com isso e com a definição dos vetores unitários dada pelas equações 

(3.11) e (3.12), as tensões no referencial d-q síncrono ficam: Vd = 0 e Vq = va de pico. 

 

  Os controladores PI de corrente geram os valores de ∆∆∆∆Ed e ∆∆∆∆Eq, que são responsáveis 

pela compensação de eventuais variações de parâmetros e pela manutenção do valor de tensão 

quando da variação de carga. Esses termos também buscam atenuar os efeitos de acoplamento 

entre os eixos. Com isso, tem-se um controle de corrente mais eficiente e com valores 

relativamente pequenos de ganhos dos controladores. 

 

  Os valores de referência de tensão são transformados em sinais PWM que são 

enviados ao circuito de acionamento das chaves do inversor (“Gate Driver”). Dessa forma o 

inversor funciona como um compensador de reativos capaz de manter constante o valor da 

amplitude da tensão do GI. 
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Capítulo 4: Modelagem do Sistema Proposto 

 

Para que a dinâmica do sistema e a técnica de controle proposta fossem estudadas e 

avaliadas, o sistema apresentado na Fig. 3.1 foi modelado de modo que pudessem ser feitas 

simulações computacionais de seu funcionamento. 

 

4.1 Modelo da Máquina de Indução 

O comportamento dinâmico da MI é bastante complexo devido ao acoplamento entre 

as fases do estator e do rotor, em que os coeficientes de acoplamento variam de acordo com a 

posição do rotor. O modelo dinâmico da máquina pode ser descrito por equações diferenciais 

com coeficientes que variam no tempo [7]. 

 

Se alimentado por uma fonte trifásica equilibrada, como é o caso do presente trabalho, 

a teoria da mudança para o referencial d-q genérico é usualmente utilizada para realização da 

modelagem do comportamento dinâmico da MI. No modelo d-q obtido, os coeficientes 

variáveis no tempo são eliminados e as variáveis e parâmetros são expressos nos eixos direto 

(d) e em quadratura (q), mutualmente desacoplados. A seção 3.2 trata da conversão entre os 

referenciais ABC e d-q. 

 

Conforme apresentado em [7], as seguintes equações escritas no referencial d-q 

genérico representam o comportamento dinâmico do motor. 

 

ds

qs

qssqs
dt

d
iRv ψψψψωωωω

ψψψψ
⋅⋅⋅⋅++++++++⋅⋅⋅⋅====  (4.1)  

qs

ds

dssds
dt

d
iRv ψψψψωωωω

ψψψψ
⋅⋅⋅⋅−−−−++++⋅⋅⋅⋅====  (4.2)  

drr

qr

qrrqr )(
dt

d
iRv ψψψψωωωωωωωω

ψψψψ
⋅⋅⋅⋅−−−−++++++++⋅⋅⋅⋅====  (4.3)  

qrr
dr

drrdr )(
dt

d
iRv ψψψψωωωωωωωω

ψψψψ
⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−++++⋅⋅⋅⋅====  (4.4)  
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Os índices inferiores de cada variável indicam se elas pertencem ao estator (índice s) 

ou ao rotor (índice r). A variável ωωωω representa a velocidade de rotação dos eixos d-q de 

referência e ωωωωr, a velocidade de rotação do rotor da MI em radianos elétricos por segundo. 

 

A Fig. 4.1 mostra os circuitos equivalentes da MI no referencial d-q, construídos com 

base nas equações apresentadas. 

 

 

Fig. 4.1 Circuitos equivalentes da MI num referencial d-q genérico 

 

A figura anterior mostra o circuito da máquina de indução representado num 

referencial d-q genérico. Nas simulações realizadas foi arbitrado ωωωω = 0, ou seja, foi utilizado o 

modelo no referencial d-q estacionário (ds-qs). Como a máquina modelada é uma MI gaiola de 

esquilo (rotor em curto), as tensões vdr e vqr são sempre nulas. 

 

O torque desenvolvido por uma MI é dado por: 

 

∧∧∧∧∧∧∧∧

××××⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== sme I
2

P

2

3
T ΨΨΨΨ  (4.5)  

onde P é o número de pólos da máquina, ΨΨΨΨm é o vetor fluxo de entreferro e Is é o vetor 

corrente estatórica. 

 

Escrevendo a equação anterior em termos das componentes d-q, tem-se: 
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)ii(
2

P

2

3
T dsqmqsdme ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== ψψψψψψψψ  (4.6)  

ou 

)iiii(L
2

P

2

3
T dsqrqsdrme ⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  (4.7)  

 

A velocidade mecânica (ωωωωm) do rotor da MI é função do torque eletromagnético (Te), 

do torque de carga (Tl), do momento de inércia (J) e do coeficiente de atrito viscoso (B) do 

sistema, conforme mostra a seguinte equação: 

 

0
dt

d
JBTT m

mle ====⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−
ωωωω

ωωωω  (4.8)  

 

As equações (4.1) a (4.4), (4.7) e (4.8), que descrevem o comportamento dinâmico da 

MI, foram utilizadas durante a simulação do sistema. A saturação da MI foi modelada através 

da variação do valor da indutância de magnetização (Lm) em função da corrente que a 

atravessa. Os arquivos usados na simulação estão apresentados no apêndice A. 

4.2 Modelo da conexão Inversor-Carga-MI 

  O inversor está conectado aos terminais da MI através de um banco de indutores. A 

carga a ser alimentada e o banco de capacitores estão diretamente conectados aos terminais da 

máquina, conforme ilustra a Fig. 3.1. Os circuitos do modelo de-qe da conexão entre o 

inversor e a MI, incluindo a carga e o banco de capacitores, são apresentados na Fig. 4.2. 

Fig. 4.2 Circuitos equivalentes da conexão inversor-MI no referencial d
e
-q

e
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  Na figura anterior Edi e Eqi são as tensões de saída do inversor, Li e Ri são a indutância 

e resistência intrínseca do banco de indutores, C é a capacitância do banco de capacitores e vds 

e vqs são as tensões nos terminais da MI (e, portanto, as tensões aplicadas à carga). 

 

  As equações que descrevem tal modelo são apresentadas a seguir. 

 

qsqiidii

qi

iqi viRiL
dt

di
LE ++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅==== ωωωω  (4.9)  

dsdiiqii
di

idi viRiL
dt

di
LE ++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅==== ωωωω  (4.10)  

C

ivCii

C

"i

dt

dv qsdsqRLqiqcqs −−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−
========

ωωωω
 (4.11)  

C

ivCii

C

"i

dt

dv dsqsdRLdidcds
−−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++−−−−

========
ωωωω

 (4.12)  

 

 A carga foi definida como sendo indutiva e foi representada, apenas para simplificação 

da simulação, por um indutor em paralelo com um resistor. As equações que definem a 

corrente de carga são as seguintes: 

 

qLl

L

qs

qRL i
R

v
i ++++====  (4.13)  

dLl

L

ds

dRL i
R

v
i ++++====  (4.14)  

L

dLLqsqLl

L

iLv

dt

di
L

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅−−−−
====

ωωωω
 (4.15)  

L

qLLdsdLl

L

iLv

dt

di
L

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++
====

ωωωω
 (4.16)  

onde RL é o valor da resistência e LL, o da indutância paralela da carga. 

 

  Como dito anteriormente, durante a simulação foi adotado ωωωω = 0, ou seja, foi utilizado 

o referencial d-q estacionário (ds-qs). 
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4.3 Modelo do Inversor 

  A Fig. 4.3 mostra o modelo do inversor utilizado nas simulações. Chaves, resistores e 

capacitor foram modelados como componentes ideais. Foram desprezadas as perdas nas 

chaves e no capacitor do circuito do inversor.  

 

 Como mencionado na seção 3.1, o resistor RAUX serve apenas para limitar a corrente 

no capacitor CDC durante a partida do sistema. Logo após a carga inicial de CDC, RAUX é curto-

circuitado pela chave SAUX. 

 

 A tensão de referência do elo CC (VDC) é de 420V. O circuito formado pelo resistor RP 

e pela chave S serve para descarregar o capacitor CDC caso sua tensão suba acima de um 

determinado valor. No modelo implementado, a chave S é fechada sempre que VDC ultrapassa 

440V, fazendo com que o inversor absorva potência ativa e diminuindo a velocidade do GI. 

Isso limita a excursão da tensão do elo CC e, portanto, a freqüência da tensão gerada pelo GI. 

Fig. 4.3 Modelo do Inversor 

 

O inversor modelado gera tensões PWM a partir da comparação entre um sinal 

triangular de 5kHz e 3 sinais senoidais defasados de 120° entre si. Os sinais senoidais têm 

freqüência e amplitude variadas conforme referências geradas pelo sistema de controle. 

 

4.4 Modelo do Algoritmo de Controle 

  As referências de tensão para o inversor são geradas com base nos valores de tensão 

nos terminais da MI, correntes nos terminais de saída do inversor e tensão no elo CC do 

inversor. O modelo do algoritmo de controle está apresentado na Fig. 3.4 e explicado em 

detalhes na seção 3.3.  
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Capítulo 5: Resultados de Simulação 

 

5.1 Parâmetros dos Modelos 

  O sistema completo, formado pelos modelos apresentados no capítulo anterior, foi 

simulado com o programa Simnon [29]. A seguir são apresentados alguns parâmetros usados 

na simulação. 

 

Rs - Resistência do estator da MI........................... 0,5648Ω 
Rr - Resistência do rotor da MI.............................. 0,5627Ω 
Lls - Indutância de dispersão do estator da MI....... 1,7343mH 
Llr - Indutância de dispersão do rotor da MI.......... 1,7343mH 
P - Número de pólos da MI.................................. 4 
J - Momento de inércia do sistema...................... 0,0182kg⋅m2 
B - Coeficiente de atrito viscoso do sistema......... 0,006214kg⋅m2/s 
CDC - Capacitância do capacitor do elo CC.............. 2200µF 
CAC - Capacitância do banco de capacitores CA...... 80µF (em Y) 
Li - Indutância dos indutores de filtro................... 1,28mH 
Ri - Resistência dos indutores de filtro.................. 0,3Ω 
 

 Os parâmetros da MI foram obtidos em trabalho anterior [26] para uma máquina 

existente no laboratório. Para efeitos de simulação, considerou-se que o sistema formado pela 

máquina de indução, acoplamento mecânico e máquina primária teria atrito viscoso e 

momento de inércia com valores sendo o dobro dos respectivos valores referentes à MI 

isolada. 

 

 A capacitância de CDC e a indutância de Li refletem os valores reais de componentes 

existentes no laboratório e que foram usados na montagem experimental do sistema. O valor 

de CAC foi calculado como mostrado pela equação a seguir, de modo que a interação entre Li e 

CAC resultasse num filtro com freqüência de corte (fc) de cerca de 500Hz.  

 

f

2

c

AC
L)f2(

1
C

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====

ππππ
 (5.1)  

 

 A saturação da MI foi modelada através da variação do valor da indutância de 

magnetização (Lm) em função da corrente que a atravessa (ima). A equação a seguir mostra 
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como é obtido o valor eficaz da corrente de magnetização a partir das correntes no referencial 

d-q. 

 

2

ii
i

2

dm

2

qm

ma

++++
====  

(5.2)  

 

  Na simulação, o valor da indutância de magnetização tem variação linear por partes, 

conforme mostram os valores da tabela seguinte. 

 

Tabela 5.1 – Indutância × Corrente de magnetização da MI 

ima (A) Lm (mH) 
de 0 a 3,33 63,9 

de 3,33 a 5,13  de 63,9 a 62,4 
de 5,13 a 9,00  de 62,4 a 47,5 
de 9,00 a 18,0  de 47,5 a 25,0 
de 18,0 a 27,0  de 25,0 a17,4 
de 27,0 a 36,0  de 17,4 a 13,1 
de 36,0 a 45,0  de 13,1 a 10,4 

 

 O torque da máquina primária entra no modelo da máquina de indução como um 

torque de carga negativo. Sua variação segue a característica apresentada na ilustração da 

figura a seguir (típica para representação da característica de uma turbina). O torque mantém-

se constante e igual a -24Nm para velocidades menores que 1784rpm e começa a subir 

linearmente a partir dessa velocidade, anulando-se à 2340rpm. Assim, quando a MI estiver 

operando com torque nominal (cerca de 20Nm), sua velocidade estará próxima de 1870rpm. 

Fig. 5.1 Curva Torque × Velocidade da máquina primária 

 

 Te [Nm]

N [rpm] 
0 

-20 

-24 

1870 2340 
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5.2 Resultados de Simulações 

  O sistema apresentado nos capítulos anteriores foi simulado diversas vezes para que 

seu comportamento fosse avaliado em diferentes situações. 

5.2.1 Partida do Sistema 

Para simular a partida do sistema considerou-se que o fluxo residual da MI era de 

0,5pu. Isso foi feito unicamente para que a tensão gerada pela máquina de indução crescesse 

mais rapidamente e o tempo de simulação fosse reduzido. A figura a seguir mostra os valores 

de tensão de pico gerada (VS), seu valor de referência (VSref), a forma de onda da tensão 

gerada em uma das fases (Va) e a tensão no capacitor do elo CC (VDC) durante a partida do 

sistema sem carga. 

 

 

 

Fig. 5.2 Tensões VS, Va e VDC durante a partida do sistema 
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A máquina primária acionou a MI auto-excitada a partir da velocidade zero. A tensão 

nos terminais da máquina de indução aumentou conforme interação entre o fluxo residual e a 

corrente circulante. O aumento da tensão terminal provocou carga do capacitor do elo CC 

através dos diodos de roda-livre dos IGBTs do inversor, fazendo com que a tensão VDC 

aumentasse. Quando essa tensão atingiu o nível programado (280V) o controle do inversor foi 

acionado e esse passou a fornecer a corrente reativa necessária para manutenção da tensão VS 

em seu valor de referência (180V). A partir desse instante pôde-se observar a rápida subida da 

tensão VDC e estabilização de seu valor em 420V (referência). A tensão VS também foi 

regulada e estabilizada em 180V. 

 

Durante a partida do sistema o resistor RAUX foi mantido conectado em série com o 

capacitor CDC para limitar sua corrente de carga. Isso foi feito com a abertura da chave SAUX, 

conforme pode-se observar na Fig. 3.1. Logo após o início do acionamento dos IGBTs a 

chave SAUX foi fechada, curto-circuitando RAUX e fazendo com que apenas o capacitor CDC 

permanecesse conectado ao elo CC. 

 

5.2.2 Degraus de carga 

O funcionamento do sistema foi simulado para diversos tipos de carga conectada aos 

terminais da MI. Os gráficos a seguir ilustram a resposta do sistema quando da entrada 

repentina de carga após certo período de funcionamento estável à vazio. Os gráficos que 

mostram as mesmas grandezas possuem escalas iguais para facilitar a visualização da 

diferença de comportamento para cada carga.  

 

As figuras a seguir mostram a variação da tensão gerada (VS), da tensão no elo CC 

(VDC) e das correntes no referencial de-qe (Id e Iq) quando da aplicação dos degraus de carga 

indicados: 

• Fig. 5.3: degrau de carga resistiva de 0,25pu; 

• Fig. 5.4: degrau de carga resistiva de 0,50pu; 

• Fig. 5.5: degrau de carga resistiva de 0,75pu; 

• Fig. 5.6: degrau de carga indutiva de 0,25pu e fator de potência 0,7; 

• Fig. 5.7: degrau de carga indutiva de 0,50pu e fator de potência 0,7. 
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Fig. 5.3  VS, Id, VDC e Iq durante entrada de carga resistiva de 0,25pu 
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Fig. 5.4  VS, Id, VDC e Iq durante entrada de carga resistiva de 0,50pu 
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Fig. 5.5  VS, Id, VDC e Iq durante entrada de carga resistiva de 0,75pu 
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Fig. 5.6  VS, Id, VDC e Iq durante entrada de carga indutiva de 0,25pu e fp = 0,7 
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Fig. 5.7  VS, Id, VDC e Iq durante entrada de carga indutiva de 0,50pu e fp = 0,7 
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 Os gráficos anteriores mostram os valores das correntes id e iq, que são gerados a partir 

da diferença entre os valores de referência e reais das tensões VS e VDC, respectivamente, 

como pode ser verificado na Fig. 3.4. Para melhorar a visualização do comportamento das 

correntes, seus valores são apresentados após passarem por um filtro “passa-baixa” de 1kHz. 

 

 O valor da tensão no elo CC praticamente não se altera com a aplicação de degraus de 

carga. Sua maior variação foi de cerca de 5V (1,2%) quando da aplicação da carga indutiva de 

0,5pu e fator de potência 0,7 (Fig. 5.7), retornando ao seu valor de referência menos de 1 

segundo depois. A corrente iq permanece praticamente em zero indicando que quase não 

existe circulação de potência ativa entre o elo CC do inversor e a rede formada pela carga, 

banco de capacitores e gerador de indução. O valor de iq só é diferente de zero quando VDC é 

diferente de seu valor de referência. Nesse caso, a circulação de certa quantidade de potência 

ativa é necessária para carregar ou descarregar CDC. 

 

 Seria natural esperar que o valor de VDC diminuísse quando fosse aplicado um degrau 

de carga no sistema, pois grande quantidade de energia é subitamente drenada. Esse 

comportamento foi inicialmente observado. Porém, após diversos ajustes nos ganhos dos 

controladores da malha “feed-forward”, conseguiu-se diminuir a variação de VDC e seu 

comportamento foi alterado. 

 

 A variação do valor de pico da tensão gerada (VS) é tão maior quanto mais severo é o 

degrau de carga aplicado. A variação de VS foi de cerca de 10V (5,6%) para um degrau de 

carga resistiva de 0,25pu, 18V (10%) para um degrau de carga resistiva de 0,5pu, 27V (15%) 

para um de carga resistiva de 0,75pu, 29V (16%) para um de carga indutiva de 0,25pu e 

fp=0,7 e 50V (28%) para um de carga indutiva de 0,5pu e fp=0,7. Em todos os casos, VS já 

estava novamente em seu valor de referência meio segundo após a aplicação do degrau de 

carga, no máximo.  

 

 O valor da corrente id indica quando o inversor absorve ou fornece potência reativa. 

Com o sistema à vazio pode-se notar que o inversor absorve potência reativa (id tem valor 

negativo). Isso ocorre pois o valor do banco de capacitores CAC é maior do que o necessário 

para excitar a MI à vazio e manter a tensão em seus terminais no valor desejado. Assim, o 

inversor absorve o excedente e mantém VS no valor de referência. Quando uma carga 

qualquer é aplicada, a MI necessita de maior quantidade de potência reativa para manter 
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regulada a tensão gerada. Caso esse aumento no fornecimento de potência reativa à máquina 

não possa ser suprido unicamente pelo banco de capacitores CAC, ele é realizado pelo inversor 

através do aumento do valor da corrente id, como pode ser observado nos gráficos 

apresentados anteriormente. Se a carga for indutiva o aumento de id é ainda maior, pois o 

inversor passa a fornecer, também, a potência reativa requerida pela carga. Ao contrário da 

corrente iq, que retorna a zero quando VDC retorna ao seu valor de referência, id não retorna ao 

seu valor inicial quando VS volta ao seu valor de referência. A corrente id permanece com 

valor tal que o inversor continue fornecendo a potência reativa extra requerida pela MI e, 

eventualmente, pela carga. 

 

 A Fig. 5.8 mostra as formas de onda da tensão gerada e da corrente na carga indutiva 

de 0,50pu e fator de potência 0,7. Pode-se notar que as formas de onda têm formato senoidal. 

 

 

Fig. 5.8 Formas de onda de VA e IA com a carga indutiva de 0,50pu e fp=0,7 

 

  A próxima figura apresenta as mesmas formas de onda para o momento em que a 

carga é conectada ao sistema. O gerador estava à vazio até o instante t=1,5s, quando um 

degrau de carga indutiva de 0,5pu e fp=0,7 foi aplicado. Pode-se perceber a variação na 
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amplitude da tensão gerada e na corrente em uma das fases do gerador a partir do instante de 

aplicação da carga. A amplitude da tensão gerada diminui, mas rapidamente retorna ao seu 

valor de referência. A corrente sofre uma modificação de fase e tem sua amplitude aumentada 

para suprir as necessidades da carga e corrigir o valor da tensão gerada. A figura apresenta, 

ainda, a variação da velocidade da MI durante a aplicação do degrau de carga. A velocidade é 

reduzida, o que provoca um aumento no torque fornecido, como pode ser verificado através 

do gráfico da Fig. 2.2. 

 

 

Fig. 5.9  VA, IA e velocidade da MI durante entrada da carga ind. de 0,50pu e fp=0,7 

 

A variação do valor de pico da tensão nos terminais do gerador (VS) e o 

comportamento da corrente Id para o caso da aplicação de 2 degraus seguidos de carga pode 

ser observada na Fig. 5.10. O primeiro degrau de carga foi aplicado com o sistema operando à 

vazio, e se refere a uma carga resistiva de 0,25pu. O segundo degrau (esse de carga indutiva) 

foi aplicado 0,7s após o primeiro, e elevou a carga total do sistema para 0,50pu com fator de 

potência de 0,7. Pode-se observar que a tensão terminal varia, mas é rapidamente trazida a seu 

valor de referência. O comportamento da corrente Id demonstra que o inversor passa a 

fornecer a potência reativa extra exigida pela MI e pela carga. 
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Fig. 5.10 Variação de carga de R=0,25pu para carga R//L de 0,5pu e fp=0,7 

 

 A Fig. 5.11 mostra o comportamento do sistema ao se inserir uma carga resistiva de 

0,50pu no instante t=1,5s, com o sistema inicialmente à vazio, e se retirá-la em t=2,2s. 

Observa-se que a tensão gerada rapidamente retorna ao seu valor de referência. 
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Fig. 5.11 VS e Id durante entrada e saída de carga resistiva de 0,5pu 

5.2.3 Comparativo da variação da tensão terminal 

O gráfico mostrado na Fig. 5.12 provê melhor visualização da diferença na variação da 

tensão gerada quando da aplicação de diferentes degraus de carga, quais sejam: 

a) carga resistiva de 0,25pu; 

b) carga resistiva de 0,50pu; 

c) carga resistiva de 0,75pu; 

d) carga indutiva de 0,50pu e fator de potência 0,7. 

Todos os degraus de carga foram aplicados com o sistema inicialmente operando à 

vazio. 

 

A figura mostra que a queda na amplitude da tensão é tão maior quanto maior é o valor 

da carga aplicada. No entanto, o tempo que o sistema leva para restabelecer o valor nominal 

de VS é praticamente o mesmo para os 4 tipos de degraus de carga mostrados: menos de 0,5s. 
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Fig. 5.12 Variação de VS para diferentes degraus de carga 

a) R=0,25pu; b) R=0,5pu; c) R=0,75pu; d) R//L=0,5pu, fp=0,7 

 

5.3 Conclusões 

Os resultados das simulações realizadas mostram que o comportamento do sistema está 

de acordo com o esperado, o que demonstra que os modelos utilizados são satisfatórios. 

Mostram, ainda, que o controlador proposto para o sistema funciona de forma bastante 

eficiente, indicando que o sistema completo pode ser implementado na prática. 
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Capítulo 6: Implementação em Laboratório 

 

6.1 Características do “hardware” montado 

  O sistema completo, mostrado na Fig. 3.1, foi implementado em laboratório para 

realização de testes e obtenção de resultados práticos. Foi montado um inversor trifásico com 

as seguintes características: 

• 3 módulos (braços) SKM 50GB 123D, marca Semikron, com 2 IGBTs de 50A, 1200V 

cada; 

• capacitor eletrolítico de 2200µF, 450V no elo CC; 

• circuitos de acionamento dos IGBTs (“Gate-Drivers”) SKHI 22 H4, marca Semikron, 

com proteção contra curto-circuito e sinal indicativo de falha; 

• circuito com sensores de tensão LV 25-P, marca LEM, para medição de vac, vcb e VDC; 

• circuito com sensores de efeito Hall LA 50-S, marca LEM, para medição de ia e ib; 

• circuito de interface para interconexão entre os sinais do inversor e da placa de 

controle. 

 

  Foi utilizado como gerador uma máquina de indução gaiola, trifásico, 220V, 5hp, 

ligado a um banco de capacitores de 200µF por fase. Um motor de corrente contínua de 2kW, 

velocidade máxima de 1800rpm e excitação independente, foi utilizado como máquina 

primária. 

 

6.2 O DSP utilizado 

 O algoritmo de controle foi implementado num processador digital de sinais (DSP) da 

Texas Instruments especialmente projetado para ser utilizado em sistemas de acionamento 

elétrico: o TMS320C240. Algumas características desse DSP são listadas a seguir e estão 

apresentadas em [39] a [47]: 

 

• execução de uma instrução a cada 50ns (freq. clock = 20MHz); 

• 64k palavras de memória de programa; 

• 64k palavras de memória de dados; 

• 32k palavras de memória global; 

• palavras de 16 bits; 
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• Unidade Lógica Aritmética Central (CALU) de 32 bits; 

• acumulador de 32 bits dividido em 2 unidades de 16 bits; 

• multiplicação de 16 x 16 bits em “hardware” em um ciclo de clock; 

• capacidade de deslocamento do produto para escalonamento do resultado; 

• capacidade de executar multiplicação e acumulação do resultado em apenas um ciclo 

de clock; 

• CALU preparada para operar em aritmética de complemento de dois. 

 

O DSP utilizado possui diversos recursos que proporcionam melhor performance e maior 

versatilidade em aplicações de controle de máquinas elétricas. Alguns desses recursos são: 

• circuitos dedicados para geração de sinais PWM, inclusive “space-vector PWM”, com 

resolução de 16 bits; 

• circuitos dedicados à geração de “tempo morto” nos sinais PWM; 

• 12 pinos de saída PWM; 

• 3 “timers” de uso geral de 16 bits com geração de interrupções independentes; 

• 16 pinos de entrada analógica ligados a 2 conversores A/D (Analógico/Digital) de 10 

bits independentes; 

• capacidade de realizar 2 conversões A/D simultaneamente em aproximadamente 6µs; 

• pino e circuito dedicados à proteção do circuito de potência (“Power Drive Protection” 

– PDP), com geração de interrupção em “software” e desabilitação automática das 

saídas PWM por “hardware”; 

• circuito dedicado à leitura de sinais de “encoder” em quadratura. 

 

6.3 O algoritmo de controle 

  O algoritmo de controle faz uso de vários dos recursos especiais citados para execução 

do controle do sistema. Por exemplo, as variáveis vac, vcb, VDC, ia e ib, ilustradas na Fig. 3.1, 

são lidas através dos conversores A/D; os sinais PWM para comando dos IGBTs do inversor 

são gerados através dos circuitos dedicados; e um sinal de falha é ligado ao pino de proteção 

do circuito de potência para desativação imediata dos sinais PWM. 

 

  O algoritmo desenvolvido executa o controle ilustrado na Fig. 3.4. Sua estrutura é 

mostrada no fluxograma a seguir. O programa completo, escrito em linguagem assembly do 

próprio DSP, é apresentado no apêndice B. 
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Reset 

Inicialização do 
DSP 

Inicialização das 
variáveis 

Atualiza valores 
dos conv. D/A 

“Loop” Infinito 

Inicialização do 
circuito PWM 

Pisca LEDs 

Interrupção 
Timer1 (a cada 
200µs) ou PDP 

É interrupção 
de PDP? 

Sim 

Não 
Desliga todas as 

saídas PWM 

Grava variáveis no 
“buffer” 

Lê variáveis vac, 
vcb, VDC, ia, ib 

Calcula va, vb, vc e 
ic 

ABC � DQ 
Calc. vq, vd, iq, id 

Calcula vqs
s, vds

s e 
VS 

Calcula sen(θθθθe), 
cos(θθθθe) 

Controlador PI ou 
Fuzzy de VS � 

gera id* 

Controlador PI ou 
Fuzzy de VDC � 

gera iq* 

Controlador PI de 
iq � gera ∆∆∆∆Eq 

Controlador PI de 
id � gera ∆∆∆∆Ed 

“Feed-forward” de  
∆∆∆∆Ed e ∆∆∆∆Eq � gera 

Eq* e Ed* 

DQ � ABC: 
gera Ea*, Eb*, Ec* 

Atualiza reg. de 
chaveamento 

PWM 

Retorna 

 

Fig. 6.1 Fluxograma do programa de controle implementado no DSP 
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  A Fig. 6.1 mostra como o programa de controle implementado no DSP está 

organizado. Após a inicialização das variáveis e configuração do circuito PWM, o programa 

entra em “loop” infinito, onde aguarda a realização de algum pedido de interrupção. Apenas 2 

interrupções estão habilitadas: 

 

• Timer1 INT: ocorre a cada 200µs; 

• PDP INT: “Power Drive Protection”, que protege o circuito de potência. 

 

  O inversor utilizado possui circuitos de proteção contra sobre-corrente nas fases, 

sobre-tensão e sub-tensão do elo CC. Os “gate-drivers” presentes no inversor possuem 

proteção contra curto-circuito de braço. Todos esses circuitos de proteção, além da chave de 

parada de emergência, estão ligados ao pino de PDP do DSP. O acionamento de qualquer 

desses sistemas de proteção provoca desativação imediata dos sinais PWM (por hardware) e 

requisição da interrupção de PDP (em software). A rotina de serviço de interrupção de PDP 

desabilita todas as interrupções, sinaliza que houve uma falha (através dos LEDs da placa) e 

coloca o programa num “loop” infinito, que aguarda por um “reset” físico. 

 

  A interrupção de Timer1 ocorre a cada 200µs, e é usada como base de tempo para 

realização de toda a rotina de controle e atualização dos tempos de chaveamento dos 

registradores PWM do DSP. A cada execução da interrupção de Timer1 o DSP executa os 

seguintes processos: 

• Conversão A/D dos valores das variáveis vac, vcb, ia, ib e VDC; 

• Cálculo de va, vb, vc, ic, vqs
s, vds

s e VS; 

• Cálculo dos vetores unitários sen(θθθθe) e cos(θθθθe); 

• Conversão do referencial ABC para o DQ para obtenção de vq, vd, id e iq; 

• Realização das rotinas de controle Fuzzy ou PI para cálculo de id* e iq*; 

• Realização das rotinas de controle PI para cálculo de ∆∆∆∆Eq e ∆∆∆∆Ed; 

• Cálculo de Eq* e Ed*; 

• Conversão do referencial DQ para o ABC para obtenção de Ea*, Eb* e Ec*; 

• Atualização dos tempos de chaveamento dos sinais PWM. 

 

  O “loop” principal do programa faz apenas a atualização dos valores de algumas 

variáveis nos registradores dos conversores D/A (Digital/Analógico). A placa utilizada possui 
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4 conversores D/A, o que permite a visualização em osciloscópio dos valores de qualquer 

variável do programa. Esse recurso foi bastante utilizado durante o desenvolvimento do 

código. 

 

 Inicialmente o programa de controle foi testado por partes para se verificar o 

funcionamento correto de cada parte do código assembly. Alguns resultados parciais obtidos 

são mostrados a seguir. 

6.3.1 Geração dos vetores unitários 
  A geração correta dos vetores unitários foi verificada com auxílio dos conversores 

D/A presentes na placa utilizada. A Fig. 6.2 mostra as formas de onda das variáveis vac, 

sen(θθθθe) e cos(θθθθe) obtidas através dos conversores D/A da placa do DSP. Nesse caso, foi 

medida a tensão vac da rede elétrica. 

 

 

Fig. 6.2 Vetores unitários gerados pelo programa de controle 

a) tensão vac; b) sen(θθθθe); c) cos(θθθθe) 

 

  Os conversores D/A geram tensão máxima de 5V e mapeiam [-1,1] em [0, 5]V. O 

formato senoidal, a tensão de 5V de pico-a-pico e a medição de 90° de defasamento entre 

sen(θθθθe) e cos(θθθθe) mostram que a geração dos vetores unitários está sendo feita corretamente. 

a 

c b 



 61 

6.3.2 Sinais de referência para geração dos pulsos PWM 

  Também através dos conversores D/A foi verificada a geração dos sinais de referência 

Ea*, Eb* e Ec*. Com ia = 0 e ib = 0 e fazendo id* = 0 e iq* = 0, as tensões de referência devem 

ser tais que não haja circulação de corrente. Ou seja, as tensões nas 3 fases do inversor devem 

ser iguais às tensões medidas. A Fig. 6.3 mostra as tensões de referência Ea*, Eb* e Ec*. 

Pode-se notar que são senoidais e estão defasadas de 120° entre si. 

 

 

Fig. 6.3 Tensões Ea*, Eb* e Ec* geradas pelo DSP para id*=0, iq*=0, ia=0, ib=0 

 

6.3.3 Geração dos sinais PWM 

  O DSP é responsável pela geração dos sinais PWM para disparo dos 6 IGBTs do 

inversor. O tipo de modulação utilizada é a PWM senoidal. A Fig. 6.4 mostra os sinais para o 

disparo dos 3 IGBTs superiores de cada braço e a Fig. 6.5 ilustra os sinais para disparo de 

dois IGBTs de um mesmo braço. Na Fig. 6.5 (b), pode-se notar que o sinal de comando do 

IGBT superior não é exatamente o inverso do sinal de comando do IGBT inferior de um 

mesmo braço. Existe um intervalo de tempo (“tempo morto”) em que ambas as chaves de um 

mesmo braço são desligadas para evitar a ocorrência de curto-circuito de braço. 
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(a) (b) 

Fig. 6.4 Sinais PWM gerados pelo DSP: (a) 500µs/div; (b) 100µs/div 

 

 

  

(a) (b) 

Fig. 6.5 Sinais PWM gerados pelo DSP para disparo de 2 chaves do mesmo braço  

(a) 100µs/div; (b) 5µs/div – pode-se visualizar o tempo morto de 2µs 

 

 

6.4 Controladores “Fuzzy”1 

  O programa de controle foi implementado de forma a permitir a utilização de 

controladores PI ou “Fuzzy” nas malhas de VS e VDC, conforme mostra a Fig. 6.1. O sistema 

foi testado com atuação somente de controladores PI em todas as malhas, e com atuação de 

controladores “fuzzy” em conjunto com controladores PI. Nesse caso, foram usados 

controladores “fuzzy” nas malhas de VS e VDC, e controladores PI nas malhas de id e iq. 

 

                                                
1 Uma apresentação da lógica “fuzzy” e sua aplicação em controle é feita por Ferreira em [9], por Lee em [14] e 
por Klir e Folger em [12]. 
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Z-1 
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Gve 

 
Fuzzyfi-
cação 

Base de 
dados 

 
Defuzzy-
ficação 

 
Aplicação 
das regras 
de controle 

Base de 
regras 

Gvu
 

Ref. 

Valor real 

+ 

–

Ação de 
controle 

e 

+ 

- ∆∆∆∆e 

∆∆∆∆u 

 

Fig. 6.6 Estrutura do controlador “Fuzzy” implementado 

 

 Um controlador “fuzzy” é projetado para trabalhar apenas com variáveis “fuzzy”. Por 

isso é necessária a “fuzzyficação” das variáveis de entrada e “defuzzyficação” da variável de 

saída, como mostra a Fig. 6.6.  

 

  O controlador cuja estrutura está apresentada na Fig. 6.6 é do tipo “Fuzzy-PI”, e é 

apresentado por Tang e Mulholland em [38] e por Moon em [20]. Este tipo de controlador tem 

como entradas os valores de erro (e) e de variação do erro (∆∆∆∆e) e, como saída, apresenta a 

variação da ação de controle (∆∆∆∆u). É necessário, portanto, promover a integração da saída do 

controlador para se obter o valor absoluto da ação de controle desejada. A base de regras 

padrão para este tipo de controlador é baseada em três regras fundamentais [38]: 

1. Se e e ∆∆∆∆e forem nulos, não deve haver mudança no sinal de controle (∆∆∆∆u = 0); 

2. Se e for não nulo e ∆∆∆∆e for tal que o sistema tende para o valor de referência a uma 

velocidade aceitável, então ∆∆∆∆u deve ser nulo; 

3. Se e for não nulo e ∆∆∆∆e for tal que o sistema não tende para o valor de referência, ou 

tende para o valor de referência a uma velocidade indesejada, então ∆∆∆∆u deve ser não 

nulo. 

 

  A base de regras completa foi elaborada a partir dessas regras principais. O universo 

de discurso das entradas e da saída foi particionado em sete conjuntos “fuzzy”, quais sejam: 

Negativo Grande (NG), Negativo Médio (NM), Negativo Pequeno (NP), Zero (ZE), Positivo 

Pequeno (PP), Positivo Médio (PM) e Positivo Grande (PG). As funções de pertinência dos 

conjuntos “fuzzy”, com valores normalizados, são apresentadas na Fig. 6.7. 
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Fig. 6.7 Funções de pertinência dos controladores “Fuzzy” implementados 

 

  Para simplificação do algoritmo, os conjuntos das variáveis “fuzzy” são do tipo 

triangular com sobreposição (“overlap”) de 50%, conforme sugerido por Sousa, Simões e 

Bose em [36]. Os conjuntos triangulares não são simétricos e foram distribuídos de forma a 

aumentar a precisão do controlador quando as variáveis de entrada estão mais próximas de 

zero. 

 

  A base de regras é formada por 49 regras, e está ilustrada no quadro seguinte. 
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Quadro 6.1 – Base de Regras do controlador “Fuzzy” implementado 

 
 
 
 

 
  O quadro mostra que conjunto “fuzzy” de saída é ativado de acordo com as entradas 

erro e variação do erro. Algumas regras são citadas a seguir como exemplo: 

• Se e é NM e ∆∆∆∆e é ZE, então ∆∆∆∆u deve ser NP; 

• Se e é ZE e ∆∆∆∆e é ZE, então ∆∆∆∆u deve ser ZE; 

• Se e é ZE e ∆∆∆∆e é PG, então ∆∆∆∆u deve ser PM. 

 

  Como pode ser verificado na Fig. 6.7, para cada valor de erro e variação de erro, no 

máximo quatro regras são verdadeiras. Por exemplo, para o caso de entradas normalizadas de 

erro = 0,1 e variação de erro = -0,3, as seguintes quatro regras são verdadeiras: 

• Regra A: Se e é ZE e ∆∆∆∆e é NP, então ∆∆∆∆u deve ser NP; 

• Regra B: Se e é ZE e ∆∆∆∆e é NM, então ∆∆∆∆u deve ser NP; 

• Regra C: Se e é PP e ∆∆∆∆e é NP, então ∆∆∆∆u deve ser ZE; 

• Regra D: Se e é PP e ∆∆∆∆e é NM, então ∆∆∆∆u deve ser NP; 

 

 O estilo de inferência do controlador “fuzzy” implementado é o “Mandani”, ou SUP-

MIN. O método de “defuzzyficação” utilizado é o “método das alturas”, que produz resultado 

muito próximo do método do “centro de gravidade”, mas é menos complexo de ser 

implementado computacionalmente. 

 

  A implementação dos controladores “Fuzzy” em linguagem assembly do DSP foi 

baseada na metodologia apresentada por Sousa, Simões e Bose em [36].  

 

  e 

  NG NM NP ZE PP PM PG 
NG NG NG NM NM NP NP ZE 
NM NG NM NM NP NP ZE PP 
NP NM NM NP NP ZE PP PP 
ZE NM NP NP ZE PP PP PM 
PP NP NP ZE PP PP PM PM 
PM NP ZE PP PP PM PM PG 

 

 

 

∆∆∆∆e 

PG ZE PP PP PM PM PG PG 
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Capítulo 7: Resultados Experimentais 

 

7.1 Implementação 

  Com o programa de controle funcionando corretamente, diversos ensaios foram 

realizados com o sistema completo em funcionamento.  

 

 O programa de controle e o sistema como um todo foram implementados com os 

mesmos parâmetros do sistema simulado, inicialmente com controladores PI em todas as 

malhas e, em seguida, com os controladores “fuzzy” nas malhas de VS e VDC. Durante os 

testes, no entanto, diversos ajustes e modificações tiveram de ser realizados para que o 

sistema pudesse funcionar de maneira estável e o funcionamento da técnica de controle 

proposta pudesse ser avaliada. Além de correções no programa e ajustes em circuitos de 

medição e proteção, as modificações mais importantes foram as seguintes: 

 

• Por questões de segurança, a velocidade da máquina primária (que aciona o gerador de 

indução) foi limitada a 1400rpm. Como a MI utilizada é de 4 pólos, a freqüência da 

tensão gerada ficou limitada a cerca de 45Hz; 

• Devido à instabilidade e oscilações observadas no sistema completo operando em 

malha fechada, os ganhos dos controladores PI utilizados no programa de controle 

foram reduzidos com relação aos ganhos utilizados no modelo de simulação; 

• O valor da indutância dos indutores Li (colocados em série com cada fase entre o 

gerador de indução e o inversor) foi aumentado para 10mH. Isso se fez necessário para 

reduzir o valor de pico da corrente durante o acionamento do sistema de controle 

(partida do sistema). Com indutores de 1mH o sistema de proteção contra sobre-

corrente atuava com muita freqüência. Além disso, o aumento no valor da indutância 

aumentou a estabilidade do sistema também em funcionamento normal; 

• As tensões de operação do sistema foram reduzidas à cerca da metade de seus valores 

de simulação. A tensão gerada pela máquina de indução foi ajustada para 110V de 

linha e a tensão de operação do elo CC foi ajustada para 220V. Mesmo com o aumento 

da indutância de Li, o sistema permaneceu instável quando operado em tensões 

maiores. 
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7.2 Partida do Sistema 

  Para partir o sistema, a máquina primária é ligada e sua velocidade é aumentada até 

que a tensão nos terminais do GI alcance o valor de referência. Antes da habilitação do 

sistema de controle o MI conectado ao banco de capacitores opera como um gerador de 

indução auto-excitado. Com o aumento da tensão nos terminais do GI, o capacitor CDC é 

carregado através dos diodos de “roda livre” presentes nos IGBTs do inversor, o que eleva a 

tensão no elo CC a um nível próximo, porém menor, que seu valor de referência. Quando a 

tensão VS gerada se iguala à VS*, o sistema de controle é habilitado e o inversor passa a 

operar de forma a manter os valores de VS e VDC próximos aos seus valores de referência. 

 

  A Fig. 7.1 mostra os valores das correntes ia, ib e ic imediatamente após a habilitação 

do sistema de controle. Seus valores foram capturados na memória do DSP e depois 

exportados para o computador, onde foram inseridos numa planilha eletrônica para 

possibilitar sua visualização em gráfico. Os valores instantâneos das correntes foram 

devidamente escalonados e filtrados, e são mostrados em ampères. O número de valores 

instantâneos de cada grandeza capturados em memória é de 600. No caso da Fig. 7.1, a 

captura dos 600 pontos é feita num intervalo de tempo de 120ms. Esse intervalo é variável e 

pode ser modificado através do programa do DSP. 

 

 

Fig. 7.1 Correntes ia, ib e ic imediatamente após a habilitação do controle 

 

  A partir da Fig. 7.1 é possível notar que o valor de pico das correntes durante a partida 

pode ser bastante elevado. De fato, durante alguns instantes houve saturação do circuito de 

medição de corrente, que é capaz de medir correntes de até cerca de 4A de pico. Alguma 

redução nos valores de pico das correntes durante a partida foi obtida com o aumento do valor 
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da indutância dos indutores Li. Também foi possível reduzir esses valores de pico através do 

aumento gradual do valor de VDC*. Para reduzir o pico de corrente iq*, o valor de referência 

de VDC passou a ser, inicialmente, igual ao valor medido e, então, gradualmente ajustado até 

atingir o valor de VDC* desejado. Esse aumento gradual de VDC* leva apenas alguns 

milisegundos.  

 

7.3 Sistema operando apenas com controladores PI 

  Para manter constante a tensão nos terminais do gerador, a potência reativa fornecida 

ou drenada pelo inversor é alterada através do ajuste da corrente id* de acordo com o valor da 

tensão VS (Fig. 3.4). A Fig. 7.2 mostra a variação da tensão VS e a conseqüente variação de id 

provocadas pelo acionamento de uma carga resistiva trifásica de 0,08pu. 

 

 

Fig. 7.2 VS e id durante acionamento de carga de 0,08pu – sistema com controladores PI, 

apenas. 
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  Na Fig. 7.2, os 600 pontos foram capturados pela memória do DSP num intervalo de 

24s. Após o acionamento da carga, ocorrido aproximadamente em t = 4s, a tensão nos 

terminais do gerador começa a cair. A ação do controlador PI da malha de VS provoca 

aumento de id*, que faz aumentar o valor da corrente id, o que representa aumento da potência 

reativa fornecida pelo inversor ao GI. Isso resulta em aumento da tensão gerada, 

compensando a diminuição provocada pelo acionamento da carga. 

 

 A Fig. 7.3 mostra o comportamento da tensão vab e da corrente ia (essas grandezas 

estão indicadas na Fig. 3.1), capturadas em osciloscópio, quando do acionamento e 

desligamento de uma carga resistiva trifásica de 0,25pu. O período total mostrado em cada 

tela é de 25s. Na Fig. 7.3 (a) pode-se notar que o acionamento da carga provoca severa 

redução no valor da amplitude da tensão nos terminais do gerador, mas que a tensão retorna 

lentamente ao seu valor de referência enquanto a amplitude da corrente ia cresce (devido ao 

crescimento de id). Comportamento oposto é observado na Fig. 7.3 (b), quando a carga é 

desligada. Nesse caso, a amplitude da tensão vab aumenta, voltando gradualmente ao valor de 

referência conforme a amplitude da corrente ia diminui. Foram utilizadas ponteiras isoladas 

para a captura das formas de onda de ambas as grandezas e, por isso, as escalas de tensão 

indicadas pelo osciloscópio não são reais. As escalas corretas são: 

• tensão � 100V/divisão (canal 2); 

• corrente � 2A/divisão (canal 1). 

 

  

(a) (b) 

Fig. 7.3 vab e ia durante acionamento (a) e desligamento (b) de carga de 0,25pu – sistema 

com controladores PI, apenas 
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 A Fig. 7.4 mostra as formas de onda (filtradas) da tensão vab nos terminais do gerador 

e da corrente ia saindo do inversor, operando em regime permanente, para as condições em 

que o inversor fornece ou absorve reativos da MI. As escalas reais são: 

• tensão � 50V/divisão (canal 2); 

• corrente � 1A/divisão (canal 1). 

 

  

(a) (b) 

Fig. 7.4 vab e ia com o inversor fornecendo (a) e drenando (b) potência reativa 

 

 A Fig. 7.5 mostra resultados de simulação que estão de acordo com os resultados 

experimentais obtidos. Essa figura apresenta as formas de onda de vab e ia para os casos do 

inversor estar fornecendo e drenando potência reativa, em regime permanente. Para permitir a 

visualização das formas de onda de corrente e tensão na mesma escala do gráfico, a corrente ia 

é apresentada com seus valores multiplicados por um fator igual a 100. Pode-se notar que o 

defasamento entre vab e ia na simulação é praticamente igual ao obtido experimentalmente. 

 

  

(a)                     (b) 

Fig. 7.5 Resultado de simulação: vab e ia com o inversor fornecendo (a) e drenando (b) 

potência reativa 

vab 

ia 

vab 

ia 
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  Na Fig. 7.4 (a) a corrente ia está atrasada com relação à tensão vab de 140°, 

aproximadamente. Na Fig. 7.4 (b), ia está adiantada com relação a vab de cerca de 80°. O 

diagrama fasorial apresentado na Fig. 7.6 ilustra os dois casos citados, e ajuda a observar que 

a potência reativa tem sinais opostos em cada um deles. Isso confirma que o inversor ora 

fornece e ora absorve potência reativa. 

 

 

vb 

va 

vc -vb vab 

-ia (b) ia (a) 

-ia (a) ia (b) 

 

Fig. 7.6 Diagrama fasorial do sistema com o inversor fornecendo (a) e drenando (b) 

reativos 

 

  A Fig. 7.7 mostra o sentido que normalmente se adota para a corrente que circula 

numa carga. Considerando-se o inversor como uma “carga” do GI, o sentido convencional da 

corrente seria o oposto daquele adotado para ia. Por conveniência, o diagrama fasorial 

apresentado na Fig. 7.6 apresenta a corrente –ia para os casos de o inversor estar fornecendo 

reativos (funcionando como carga capacitiva) ou absorvendo reativos (funcionando como 

uma carga indutiva). 

 

 
 

Inversor 
 

va 

-ia 

GI 

 

Fig. 7.7 Sentido convencional da corrente – inversor como “carga” do GI 
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7.4 Sistema operando com controladores “Fuzzy” 

  Após a realização dos ensaios com o sistema operando apenas com controladores PI, 

os controladores “fuzzy” foram implementados e substituíram os controladores PI das malhas 

de VS e VDC. Foram necessários muitos testes e ajustes até que o sistema operasse de maneira 

estável e aceitável. A dificuldade de sintonia dos controladores “fuzzy”, no entanto, é 

compensada por seu excelente desempenho, ilustrada através da pequena variação de 

amplitude das tensões e rápida resposta, como pode ser visto nas figuras a seguir. 

 

  A Fig. 7.8 mostra o comportamento da tensão VS e da corrente id durante o 

acionamento de uma carga resistiva de 0,25pu. O tempo total de captura dos pontos, nesse 

caso, foi de 6s. 

 

 

 

Fig. 7.8 Tensão VS e corrente id durante acionamento de carga – sistema com 

controladores “fuzzy” 
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  Conforme pode-se perceber, a resposta do sistema com controladores “fuzzy” é muito 

mais rápida que a resposta obtida apenas com controladores PI. Na verdade, pode-se 

conseguir respostas muito mais rápidas para o sistema com os controladores PI, mas o ajuste 

de seus ganhos é uma relação de compromisso. Quando os ganhos são ajustados para que a 

resposta do sistema fique mais rápida, ocorre “overshoot” nos valores de tensão, 

principalmente de VS. Dependendo dos valores dos ganhos, a resposta fica bastante rápida, 

mas o acionamento ou desligamento de uma carga faz com que o sistema passe a oscilar 

muito, provocando elevados picos de corrente e ocasionando desligamento geral por 

acionamento de algum sistema de proteção ou, até, desmagnetização do GI. Se o ganho 

integral do controlador PI for muito elevado com o intuito de diminuir o erro em regime 

permanente, a estabilização dos valores de tensão fica lenta devido ao acúmulo de ação de 

controle. 

 

  Uma característica inerente dos controladores “fuzzy” é a sua possibilidade de ajuste 

diferenciado, de acordo com os valores das variáveis de entrada. Ou seja, é como se os 

“ganhos” do controlador pudessem ser ajustados de maneira diferente para cada situação [38], 

[20]. Essa “liberdade” permite ganhos expressivos de desempenho, desde que se consiga fazer 

a sintonia dos controladores de maneira satisfatória. 

 

  A Fig. 7.9 mostra o comportamento das variáveis VS, id, VDC e iq durante o 

acionamento e desligamento de uma carga resistiva trifásica de 0,25pu. O período de captura 

dos pontos foi de 24s. A carga é acionada em t = 3s, e desligada t = 11s, aproximadamente. 

Assim que a carga é acionada, a tensão VS começa a variar. O controlador rapidamente eleva 

o valor da corrente id, fazendo com que o inversor passe a fornecer mais potência reativa para 

o GI, e evitando grande decrescimento da amplitude da tensão gerada. A corrente id 

permanece com valor elevado até o desligamento da carga. A variação total de VS é pequena e 

sua recuperação é bastante rápida. A variação da tensão VDC também é muito pequena. 

Devido à fuga existente no capacitor do elo CC, a corrente iq se mantém negativa a todo 

instante para manter o capacitor sempre carregado com tensão igual a VDC*. 
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Fig. 7.9 Comportamento do sistema com controladores “fuzzy” durante acionamento e 

desligamento de carga resistiva de 0,25pu. 
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  A Fig. 7.10 ilustra o comportamento dos controladores PI das malhas de id e iq. Os 

gráficos apresentam os valores de referência e reais de cada uma dessas correntes para o caso 

do sistema operando durante o acionamento e desligamento de uma carga resistiva trifásica de 

0,25pu. O período de amostragem dos pontos é de 24s. Pode-se notar que os controladores são 

capazes de manter os valores reais das correntes bem próximos aos seus valores de referência. 

 

 

 

Fig. 7.10 Comportamento dos controladores de id e iq durante acionamento e desligamento 

de carga resistiva de 0,25pu 

 

  As próximas figuras mostram vab e ia obtidas com um osciloscópio através de 

ponteiras de tensão e corrente. As escalas reais em todas as formas de onda são: 

• tensão � 100V/divisão (canal 2); 

• corrente � 2A/divisão (canal 1). 

 

referência 

valor real 

referência 

valor real 
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  A Fig. 7.11 mostra a tensão vab e a corrente ia durante o acionamento (a) e 

desligamento (b) de uma carga resistiva trifásica de 0,25pu. Para facilitar a comparação com o 

comportamento do sistema operando apenas com controladores PI, foram mantidas as 

mesmas escalas, inclusive de tempo, das presentes na Fig. 7.3. É clara a superioridade de 

performance do sistema operando com controladores “Fuzzy”, tanto na minimização da 

variação da amplitude da tensão gerada, quanto no aumento de velocidade de resposta. 

 

  

(a) (b) 

Fig. 7.11 vab e ia durante acionamento (a) e desligamento (b) de carga resistiva de 0,25pu – 

sistema com controladores “Fuzzy” 

 

 

  

(a) (b) 

Fig. 7.12 vab e ia durante acionamento (a) e desligamento (b) de carga resistiva de 0,25pu – 

sistema com controladores “Fuzzy” 

 

 A Fig. 7.12 tem escala de tempo diferente, mas também mostra vab e ia durante 

acionamento e desligamento da mesma carga. Nessa figura é possível perceber que a variação 
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na amplitude da tensão gerada é bastante pequena. A linha tracejada marca o valor máximo de 

referência da tensão vab. Pode-se notar que a amplitude da tensão varia pouco, diminuindo em 

cerca de 7,5% quando a carga é acionada e aumentando aproximadamente 6% quando é 

desligada. O retorno de vab ao valor de referência ocorre em cerca de 300ms, para ambos os 

casos. 

 

  As figuras a seguir ilustram o comportamento do sistema quando do acionamento de 

um motor de indução gaiola trifásico de 0,25cv à vazio, equivalente a uma carga indutiva de 

cerca de 0,1pu com fp=0,2. A Fig. 7.13 mostra a tensão vab e a corrente ia durante o 

acionamento (a) e desligamento (b) do motor. Mais uma vez, para facilitar a comparação dos 

resultados, foram mantidas as mesmas escalas presentes na Fig. 7.3.  

 

  

(a) (b) 

Fig. 7.13 vab e ia durante acionamento (a) e desligamento (b) de carga indutiva de 0,1pu, 

fp=0,2 – sistema com controladores “Fuzzy” 

 

  As formas de onda apresentadas mostram que o sistema foi capaz de manter a tensão 

gerada em seu valor de referência, tanto durante o acionamento quanto durante o 

desligamento da carga indutiva (motor).  

 

  A Fig. 7.14 mostra com maior precisão a variação de amplitude da tensão gerada (vab) 

e o aumento da corrente ia quando ocorre o acionamento da mesma carga indutiva. Nesse 

caso, a amplitude da tensão gerada varia de cerca de 12%, e esta leva cerca de 350ms para 

retornar ao seu valor de referência. Pode-se notar que a amplitude da corrente ia apresenta um 

pequeno “overshoot” antes de se estabilizar em seu valor de regime. Este comportamento não 

foi observado durante o acionamento de cargas resistivas. 
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Fig. 7.14 vab e ia durante acionamento de carga indutiva de 0,15pu, fp=0,2 – sistema com 

controladores “Fuzzy” 

 

  O funcionamento do sistema em regime permanente é apresentado na Fig. 7.15. Esta 

figura mostra as formas de onda da tensão vab e da corrente ia com o inversor fornecendo (a) e 

drenando (b) potência reativa. Através das medidas de amplitude e freqüência indicadas pelo 

osciloscópio, pode-se perceber que o sistema é capaz de manter a amplitude da tensão gerada 

muito próxima ao seu valor de referência, com um erro estacionário mínimo, mesmo com a 

máquina primária operando a velocidades distintas. 

 

  

(a) (b) 

Fig. 7.15 vab e ia com o inversor fornecendo (a) e drenando (b) potência reativa – sistema 

com controladores “Fuzzy” 

 

  Algumas fotografias do sistema implementado em laboratório são apresentadas no 

apêndice C. 



 79 

 

Capítulo 8: Conclusões 

 

  O presente trabalho estudou um sistema de geração de energia elétrica que pode ser 

instalado em propriedades rurais ou pequenos povoados, e que pode funcionar de maneira 

independente do sistema interligado. O sistema estudado é capaz de alimentar cargas que não 

exijam tensão com freqüência constante, como as que possuem retificador de entrada, cargas 

de iluminação, bombas de irrigação, etc. A energia primária a ser aproveitada é de natureza 

hidráulica. A construção de pequenas centrais elétricas em áreas rurais afastadas, além de 

significar economia na construção de longas linhas de transmissão, traz uma série de outros 

benefícios, como a melhora na qualidade de vida da população local, contribuindo para a 

fixação do homem no campo. 

 

  O trabalho apresentou estudo, modelagem, simulação e implementação em laboratório 

de um sistema de geração de energia elétrica utilizando máquina de indução trifásica, com 

controle da amplitude da tensão gerada. O controle da amplitude da tensão gerada é realizado 

através do fornecimento ou absorção de potência reativa do GI por um inversor PWM 

trifásico controlado por um DSP.  

 

  Os estudos de simulação mostram que o tipo de controle proposto é viável e funciona 

a contento. Resultados experimentais provam que a técnica de controle proposta realmente 

funciona e é rápida o suficiente de forma que a variação na amplitude da tensão gerada é 

pequena, mesmo com variação da velocidade da máquina primária ou com variação súbita de 

carga. 

 

  Dois programas foram escritos para o DSP. Um deles realiza o controle baseado 

apenas em controladores PI clássicos. O outro se utiliza de controladores PI operando em 

conjunto com controladores baseados em lógica “Fuzzy”.  

 

 Foi realizada uma comparação entre o desempenho do sistema operando apenas com 

controladores PI e operando com controladores PI e “fuzzy” em conjunto. Inicialmente o 

sistema foi operado apenas com controladores PI. Em seguida, quando os controladores 

“fuzzy” passaram a ser utilizados, sua performance melhorou de forma bastante significativa. 
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Quando o sistema opera com controladores “fuzzy”, a variação na amplitude da tensão gerada 

é muito menor, assim como o tempo de restauração do valor real de tensão ao seu valor de 

referência.  

 

  O ajuste dos ganhos dos controladores PI é realizado de modo a melhorar a 

performance do sistema em determinada situação. Por exemplo, para diminuir o tempo de 

resposta do sistema, sacrifica-se um pouco a estabilização da tensão (ocorrem mais 

oscilações). Com controladores “fuzzy”, ganha-se mais liberdade de ajuste, o que permite que 

o sistema tenha desempenho melhorado em diferentes situações. Ou seja, apesar de exigir 

maior esforço de projeto e sintonia e utilizar mais tempo de processamento, a utilização de 

controladores “fuzzy” para controle do nível de tensão nesse sistema se mostrou viável e 

extremamente atraente. 

 

  O sistema estudado e a técnica de controle proposta se mostraram viáveis para 

aplicação em pequenas centrais elétricas. Portanto, sua construção e utilização em pequenos 

povoados e propriedades rurais é perfeitamente viável. 

 

  Como sugestão para futuros trabalhos fica o desenvolvimento de um sistema que 

possua também um controle (ou limitador de variação) da freqüência da tensão gerada e que 

opere no nível padrão de tensão da rede (220V de linha / 127V fase-neutro). 
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APÊNDICE A – ARQUIVOS USADOS NA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 
 

Arquivo: control.t 

"------------------------------------------------------------------ 
"       Controle das tensões Vd e Vq 
"------------------------------------------------------------------ 
 
CONTINUOUS SYSTEM control 
 
INPUT va vb vc Eqss Edss Vdc FLAG 
OUTPUT  iqss idss ia ib ic Eax Ebx Ecx Vs 
STATE iq  id  int1  int2  intVs  intVdc  iaf 
DER  diq did dint1 dint2 dintVs dintVdc diaf 
STATE ibf  icf  vaf  vbf  vcf  iqf  idf 
DER  dibf dicf dvaf dvbf dvcf diqf didf 
TIME t 
 
"--- Filtro de 1kHz na tensao da rede/GI 
 
dvaf=(va-vaf)/1.59e-4 
dvbf=(vb-vbf)/1.59e-4 
dvcf=(vc-vcf)/1.59e-4 
 
vac=va-vc 
vab=va-vb 
vcb=vc-vb 
 
"--- Tensao da rede/GI no ref. estacionario 
 
vqss=vaf 
vdss=-0.5773502691896*vbf+0.5773502691896*vcf 
Vs=sqrt(vqss*vqss+vdss*vdss)   "Modulo de Vs 
 
Vs2=Vs+0.001 
sintte=vdss/(-Vs2)    "Bose - (2.61) 
costte=vqss/Vs2     "Bose - (2.60) 
 
"--- Conversao para o ref. sincrono da rede/GI 
 
vq=vqss*costte-vdss*sintte  "vq=Vs 
vd=vqss*sintte+vdss*costte  "vd=0 
 
"--- Tensao do inversor - conv. para ref. sincrono 
 
Eq=Eqss*costte-Edss*sintte 
Ed=Eqss*sintte+Edss*costte 
 
"--- Calculo das correntes 
 
diq=FLAG*(Eq-w*L*id-R*iq-Vq)/L    "Sentido positivo: 
did=FLAG*(Ed+w*L*iq-R*id-Vd)/L    "do inv. para rede/GI 
 
"--- Filtro de 1000 Hz para iq e id = 1.59e-4 
 
diqf=(iq-iqf)/1.59e-4   "500Hz -> 3.183e-4 
didf=(id-idf)/1.59e-4   "100Hz -> 1.59e-3 
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iqss=iqf*costte+idf*sintte  "Ref. estacionario 
idss=-iqf*sintte+idf*costte 
 
ia1=iqss     "Ref. ABC 
ib1=-0.5*iqss-0.8660254037844*idss 
ic1=-0.5*iqss+0.8660254037844*idss 
 
"--- Filto de 1kHz nos sinais de corrente (H/W) 
 
diaf=(ia1-iaf)/1.59e-4 
dibf=(ib1-ibf)/1.59e-4 
dicf=(ic1-icf)/1.59e-4 
 
ia=iaf 
ib=ibf 
ic=icf 
ia100=ia*100   "ia*100 para plotar junto com vab 
 
"--- Tensao referencia para a saida do inversor 
 
eqssx=eqx*costte+edx*sintte 
edssx=-eqx*sintte+edx*costte 
 
eax=eqssx 
ebx=-0.5*eqssx-0.8660254037844*edssx 
ecx=-0.5*eqssx+0.8660254037844*edssx 
 
"--- Saida dos controladores PI 
 
Ide=Idref-Idf     "erro de id 
dInt1=Ide 
DeltaEd=kp*Ide+ki*Int1    "Controlador PI 
 
Iqe=Iqref-Iqf     "erro de iq 
dInt2=Iqe 
DeltaEq=kp*Iqe+ki*Int2    "Controlador PI 
 
Ed1=-w*L*iqref+DeltaEd 
Edx=min(abs(Ed1),Edmax)*sign(Ed1)  "Limitador 
 
Eq1=Vq+w*L*idref+DeltaEq 
Eqx=min(abs(Eq1),Eqmax)*sign(Eq1)  "Limitador 
 
"--- Malha de controle de Vs: gera idref, e VDC: gera iqref 
"--- Controle atua se FLAG=1, ou seja, se VDC>290V. 
 
Vse=Vsref-Vs     "erro de Vs 
dIntVs=Vse*FLAG 
idr=(kp1*Vse+ki1*IntVs)*FLAG          "Controlador PI 
idref=min(abs(idr),idmax)*sign(idr) 
 
Vdce=Vdcref-Vdc     "erro de VDC 
dIntVdc=Vdce*FLAG 
Iqr=-(kp2*Vdce+ki2*IntVdc)*FLAG 
Iqref=min(abs(Iqr),Iqmax)*sign(Iqr) "negativo para carregar 
     "CDC quando Vdcref>Vdc 
 
"--- Ganhos dos controladores 
 
kp:40                           "feed-forward malha id e iq 
ki:3                         "Kp=15, Ki=3 
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kp1:0.04   "malha de Vs 
ki1:2                          "Kp1=0.02, ki1=6 
 
kp2:0.1                          "malha de VDC 
ki2:0.2    "kp2=0.2, ki2=0 
 
"--- Parametros 
 
L:11e-3  "11mH 
R:0.3 
Vsref:89.81  "89.81V = 110V linha 
Vdcref:220  "220Vdc 
Edmax:20                               "Tensao limite do inversor 
Eqmax:209 
idmax:15 
iqmax:15 
w:376.99    "f=60 Hz 
 
END 
 
 
 

Arquivo: mitcap.t 

 
"============================================================== 
" 
"  Modelo DQ no ref. estacionario de um Motor de Inducao Trifasico  
" funcionando como gerador. O torque de carga tem valor negativo 
" e representa a acao de uma maquina primaria. Um banco de 
" capacitores e conectado aos terminais do gerador para prover 
" os reativos necessarios. So funciona se existir fluxo residual. 
" 
"============================================================== 
 
CONTINUOUS SYSTEM mitcap 
 
INPUT iqss idss 
OUTPUT vas vbs vcs 
STATE fqs  fqr  fds  fdr  wm  tt  ttr  vqs  vds  ima1  iqll  idll 
DER  dfqs dfqr dfds dfdr dwm dtt dttr dvqs dvds dima1 diqll didll 
TIME t 
 
sqr2=sqrt(2) 
pi=3.14159265359 
pi23=2*pi/3 
 
"--- Equacoes de tensao no Referencial ABC --- 
" Os valores de vqs e vds (tensao do banco de capacitores) 
" sao usados para obtencao de Vas, Vbs e Vcs. 
 
dvqs=iqc2/C 
dvds=idc2/C 
 
iqc2=iqss-iqc1-iqs-iqrl 
idc2=idss+idc1-ids-idrl 
iqc1=w*C*vds 
idc1=w*C*vqs 
iqrl=(vqs/Rl+iqll)*load   "corr. carga 
idrl=(vds/Rl+idll)*load   "se load=0 => sem carga 
diqll=(vqs/Ll)*load*Lind  "se Lind=0 => carga R pura 
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didll=(vds/Ll)*load*Lind  "se Lind=1 => carga Rl//Ll 
 
vas=vqs*cos(tt)+vds*sin(tt)   "ref. fixo no rotor 
vbs=vqs*cos(tt-pi23)+vds*sin(tt-pi23) 
vcs=vqs*cos(tt+pi23)+vds*sin(tt+pi23) 
 
"--- Outras Equacoes 
 
Ls=Lls+Lm 
Lr=Llr+Lm 
 
dtt=w 
dttr=wr 
deni=Lr*Ls-Lm*Lm 
 
iqr=(fqr*Ls-fqs*Lm)/deni 
iqs=fqs/Ls-Lm/Ls*(fqr*Ls-fqs*Lm)/deni 
idr=(fdr*Ls-fds*Lm)/deni 
ids=fds/Ls-Lm/Ls*(fdr*Ls-fds*Lm)/deni 
is=sqrt(iqs*iqs+ids*ids)/sqr2 
 
idm=(ids+idr) 
iqm=(iqs+iqr) 
ima=sqrt((iqm*iqm+idm*idm)/2) "imag rms por fase 
 
dima1=(ima-ima1)/1e-3  "ima1=~ima 
 
dwm=(Te-Tl-B*wm)/J 
wr=wm*P/2 
Te=0.75*P*Lm*(iqs*idr-ids*iqr) "Te=0.75*P*(fds*iqs-fqs*ids) 
N=wm*9.549296585514  "60/(2*pi)=9.549296585514 
Po=Te*wm   "Po=Peixo+PFW 
wsl=we-wr   "escorregamento 
 
dfqs=vqs-Rs*iqs-w*fds 
dfqr=0-Rr*iqr-(w-wr)*fdr 
dfds=vds-Rs*ids+w*fqs 
dfdr=0-Rr*idr+(w-wr)*fqr 
 
fqm=fqr-Llr*iqr 
fdm=fdr-Llr*idr 
fm=sqrt(fqm*fqm+fdm*fdm) "Fluxo de magnetizacao 
 
"--- Inicializacao dos fluxos 
 
fdr:0.3 
fds:0.3                "1 pu = ~0.5 
 
"--- Definicao do torque da maquina primaria 
" O torque e cte entre N=0 e N=1784 rpm, quando comeca 
" a cair linearmente. Tnom=-20.311 Nm a 1870 rpm. 
" Tl=0 a 2340 rpm. 
 
Tl=IF (N<N1) THEN -24 ELSE (0.0432149*N-101.12285) 
N1=1784.6356 
 
"--- Lm tem valor dependente de ima para simular saturacao 
 
Lm=FUNC(1,ima1) 
 
"--- Definicao das Variaveis --- 
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Rl=26.3                                 "Carga  0.75pu: R=17.53 
      "0.50pu: R=26.3 
      "0.25pu: R=52.6 
 
Lind=0 
Ll=69.8e-3    "Carga RL fp=0.7: 
     "   R=26.3, L=69.8mH 
     "   R=52.6, L=139.5mH 
 
load=IF t<1.6 THEN 0 ELSE IF t<2.2 THEN 1 ELSE 0 
 
C=80e-6        "banco de capacitores nos terminais do MIT 80uF 
f=60 
we=2*pi*f 
Rs=0.5648 
Rr=0.5627 
Lls=1.7343e-3 
Llr=1.7343e-3 
P:4 
J=0.0182 "J total (MI+maq primaria)=2*J MI = 2*0.0091 
B=0.006214 "B total (MI+maq primaria)=2*B MI = 2*0.003107 
 
wm:0  "188.5 = N=1800 rpm 
 
w=0  "ref. estacionario 
 
END 
 
 
 

Arquivo: inversor.t 

 
"       --------------------------------------------------------------- 
"                               INVERSOR PWM. 
"       --------------------------------------------------------------- 
" 
DISCRETE SYSTEM inversor 
INPUT VaX VbX VcX ia ib ic Vdc 
OUTPUT Eqss Edss icdc FLAGout Raux 
 
STATE Vt  S  FLAG  FRaux "Vt = valor de tensao da onda triangular.  
NEW  nVt nS NFLAG NFRaux "FLAG=1 => habilita controle 
TIME t    "S=1 => aciona resistor para descarga de Cdc 
TSAMP ts    "FRaux => valor do resistor em série com CDC 
 
"------- GERA ONDA TRIANGULAR. 
 
Trel=MOD(t,Per)    "Define se esta' na prim. ou segunda parte do semiciclo. 
nVt=IF Trel<(Per/2) THEN Vt+Vk ELSE Vt-Vk      "Gera onda triangular. 
ts=t+dt  
Vk=Vtref/((Per/2)/dt)    "Define o quanto sera' (in/de)crementado Vt. 
Vtri=Vt 
 
"------- GERACAO DOS SINAIS LOGICOS DE INDICACAO DAS CHAVES. 
 
Sa=IF VaX>Vt THEN 1 ELSE 0        "1 - fechado 
Sb=IF VbX>Vt THEN 1 ELSE 0        "0 - aberto 
Sc=IF VcX>Vt THEN 1 ELSE 0 
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"------- GERACAO DE Van Vbn Vcn. 
"Van,Vbn e Vcn sao pulsos PWM a partir das condicoes de chav. do conv. 
 
"--- FLAG sera 1 quando VDC>290V, momento em que o controle sera 
habilitado. 
 
NFLAG=IF VDC<90 THEN 0 ELSE IF VDC>170 THEN 1 ELSE FLAG 
FLAGout=FLAG 
 
Vdc2=Vdc 
 
Van=(Vdc2/3)*(2*Sa-Sb-Sc) 
Vbn=(Vdc2/3)*(2*Sb-Sa-Sc) 
Vcn=(Vdc2/3)*(2*Sc-Sa-Sb) 
 
vqi=van    "ABC -> DsQs 
vdi=(vcn-vbn)/sqr3 
 
Eqss=vqi 
Edss=vdi 
 
"--- Corrente DC 
 
idc=-(Sa*ia+Sb*ib+Sc*ic) 
 
icdc=idc-S*irdc 
irdc=Vdc/Rdc 
 
"--- S controla o resistor Rdc. S=1 -> Rdc conectado. Usado para protecao. 
 
nS=IF (Vdc>440) THEN 1 ELSE (IF (Vdc<420) THEN 0 ELSE S) 
S:0 
 
"--- S controla o resistor Rdc. S=1 -> Rdc conectado. Usado para protecao. 
 
NFRaux=IF (t<1) THEN 20 ELSE 0 
FRaux:20 
Raux=FRaux 
 
"------- PARAMETROS. 
dt:1e-6                  "Uso o default 1e-6. 
Vtref:420             "Valor de pico a pico da triangular 359.21 
Vt:-210               "Valor inicial da onda triangular: -179.6 
Per:2e-4                 "Periodo da onda triangular ---  5000Hz. 
 
sqr2=sqrt(2) 
sqr3=sqrt(3) 
pi23=2*pi/3 
pi=3.14159265359 
Rdc=10 
  
END 
 
 
 

Arquivo: dc.t 

 
"       --------------------------------------------------------------- 
"     Calcula tensao no link DC (Vdc) 
"       --------------------------------------------------------------- 
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CONTINUOUS SYSTEM dc 
 
INPUT icdc FLAG Vs Raux 
OUTPUT Vdc 
STATE Vdcx   icdc2 
DER dVdcx dicdc2 
TIME t 
 
 
Vinv=2.34*Vs/sqr2  "tensao media do retif trifasico 
 
dVdcx=(icdc/Cdc)*FLAG+(1-FLAG)*((Vinv-Vdcx)/(Raux2*Cdc)) 
 
dicdc2=(icdc-icdc2)/1e-3  "icdc2=~icdc 
 
Vdc=Vdcx+icdc2*Raux  "Vdc=Vdcx 
Cdc=2.2e-3   "2.200e-3 
 
Vdcx:0      "tensao inicial do capacitor 
sqr2=sqrt(2) 
 
Raux2=20  "resistor em serie com CDC durante a partida 
 
END 
 
 
 

Arquivo: connect.t 

 
connecting system connect 
 
va[control]=vas[mitcap] 
vb[control]=vbs[mitcap] 
vc[control]=vcs[mitcap] 
Eqss[control]=Eqss[inversor] 
Edss[control]=Edss[inversor] 
Vdc[control]=Vdc[dc] 
FLAG[control]=FLAGout[inversor] 
 
iqss[mitcap]=iqss[control] 
idss[mitcap]=idss[control] 
 
Vax[inversor]=Eax[control] 
Vbx[inversor]=Ebx[control] 
Vcx[inversor]=Ecx[control] 
ia[inversor]=ia[control] 
ib[inversor]=ib[control] 
ic[inversor]=ic[control] 
Vdc[inversor]=Vdc[dc] 
 
icdc[dc]=icdc[inversor] 
FLAG[dc]=FLAGout[inversor] 
Vs[dc]=Vs[control] 
Raux[dc]=Raux[inversor] 
 
end 
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Arquivo: simula.t 

 
macro simula 
 
syst control mitcap inversor dc connect 
 
store va[control] DeltaEd DeltaEq ia[control] ib[control] N Vsref 
store iqf idf eax Vdcx Vdcref eqx edx iqe ide vac vab vcb ia100 -add 
store Vs[control] Vse vax iqref idref vinv idc ic[control] -add 
 
import sat < sat /2 
simu 0 2.8 2e-6 /saida 30e-6 / /sat 
 
split 2 2 
ashow iqf idf 
text ' iq, id (filtradas)' 
ashow va vs vsref 
text ' Va, Vs' 
ashow Vdcx vdcref 
text ' Vdc' 
ashow eqx edx 
text ' Eqx, Edx' 
 
end 
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APÊNDICE B – ARQUIVOS USADOS PARA A PROGRAMAÇÃO DO DSP 
 

******************************************************************** 
* 
* File Name : main.asm 
* 
* Junção dos arquivos para execução do controle do Gerador de 
* Indução. 
* 
* Placa-alvo: TI-TMS320C240 EVM 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 01/02/2001 
* Última atualização: 19/05/2003 
******************************************************************** 
 
  .version 29 ;codigo para TMS320C2xx 
 
  .include "c240app.h" 
  .include "inicial.asm" 
  .include "init_evm.asm" 
  .include "int.asm" 
  .include "conv_ad.asm" 
  .include "calc_vs.asm" 
  .include "calcsqrt.asm" 
  .include "vet_unit.asm" 
  .include "abc_dq.asm" 
  .include "controle.asm" 
  .include "buffer.asm" 
  .include "fuzctrl.asm" 
 
  B START  ;inicializa DSP 
Begin_ 
  CALL InitEVM  ;configura PWM 
  CLRC INTM  ;Habilita interrupcoes 
 
MLoop     ;Main Loop 
 
  SPLK #42h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch ;liga apenas LEDs 2 e 6 
 
;----------------------------------------------------------------- 
; Rotina para colocar variáveis nas saídas analógicas. O D/A tem 
; registradores de 12 bits -> [0, FFFh] = [0, 4095] = [0, 5]V 
;----------------------------------------------------------------- 
 
  LDP #4 
  SETC SXM 
  CLRC OVM 
  LDP #4 
  ZALH ia  ;carrega variável 
  ADD um,16  ;retira offset 
  CLRC SXM 
  RPT #3  ;repete prox inst 4 vezes 
  SFR   ;right shift no acumulador 
  SACH aux0  ;aux0=variável para D/A 
 
  SETC SXM 
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  LDP #4 
  ZALH vac  ;carrega variável 
  ADD um,16  ;retira offset 
  CLRC SXM 
  RPT #3  ;repete prox inst 4 vezes 
  SFR   ;right shift no acumulador 
  SACH aux1  ;aux1=variável para D/A 
 
  SETC SXM 
  LDP #4 
  ZALH Vqss  ;carrega variável 
  ADD um,16  ;retira offset 
  CLRC SXM 
  RPT #3  ;repete prox inst 4 vezes 
  SFR   ;right shift no acumulador 
  LDP #4 
  SACH aux2  ;aux2=variável para D/A 
 
  SETC SXM 
  LDP #4 
  ZALH Vdss  ;carrega variável 
  ADD um,16  ;retira offset 
  CLRC SXM 
  RPT #3  ;repete prox inst 4 vezes 
  SFR   ;right shift no acumulador 
  LDP #4 
  SACH aux3  ;aux3=variável para D/A 
 
  OUT aux0,DAC0 ;aux0 em D/A 0 - P2,25 
  OUT aux1,DAC1 ;aux1 em D/A 1 - P2,26 
  OUT aux2,DAC2 ;aux2 em D/A 2 - P2,27 
  OUT aux3,DAC3 ;aux3 em D/A 3 - P2,28 
  OUT aux3,DAC_UPDATE ;Atualiza valores D/A 
 
  B MLoop  ;salta para inicio do Loop 
 
  .end 
   
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : inicial.asm 
* 
* Inicializacao geral do DSP e da placa EVM. 
* Contem a declaracao de todas as variaveis e constantes usadas 
* no programa de controle FUZZY do Gerador de Inducao. 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 16/11/2001 
* Última atualização: 19/06/2003 
******************************************************************** 
 
  .version  29        ;codigo para TMS320C2xx 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Registradores Mapeados em Memoria 
;--------------------------------------------------------------------- 
DAC0  .set 0000h ;Conversor DA Canal 0 
DAC1  .set 0001h ;Conversor DA Canal 1 
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DAC2  .set 0002h ;Conversor DA Canal 2 
DAC3  .set 0003h ;Conversor DA Canal 3 
DAC_UPDATE .set 0004h ;Inicia conversao DA 
SWITCHES .set 0008h ;DIP Switches 
LEDS  .set 000Ch ;LEDs 
temp  .set 8000h ;Registrador de uso geral 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Declaracao de Constantes usadas no programa 
;--------------------------------------------------------------------- 
 
* init_evm.asm 
T1period_ .set 2000 ;Per PWM=200us (5kHz) 
T2period_ .set 2000 ;INT3 a cada 200us 
 
* conv_ad.asm 
Vdc_min  .set 372 ;Vdc_min=5V 
 
 
* calc_vs.asm 
Uterc  .set 10922 ;1/3*32768 = 10923 
Dterc  .set 21845 ;2/3*32768 
UR3c  .set 18919 ;1/sqrt(3)*32768 
 
* controle.asm 
    ;feed-forward id, iq: 
kpc  .set 15000 ;kp=15, kpc=kp/2*alfavf/alfaif*32k 
kiTc  .set 2 ;ki=3 T=200e-6 
wLic  .set 1876 ;wLic=377*1,28mH*alfavf/alfaif 
Edmaxc .set 12000 ;limite max para Edref = 20*alfavf 
Eqmaxc .set 30000 ;limite max para Eqref 
 
    ;PI de Vs: 
kp1c  .set 11047 ;kp1=0,04, kp1c=kp1*alfaif/alfavf*32k 
ki1Tc  .set 1 ;ki1=2 T=200e-6 
Vsrefc .set 14418 ;Vsref=90V*alfavf*32768/32736 (110V linha) 
idmaxc .set 28500 ;limite max idref 
 
    ;PI de Vdc: 
kp2c  .set 14882 ;kp2=0,1, kp2c=kp2/4*alfaif/alfavdc*32k 
ki2Tc  .set 1 ;ki2T=0,2 T=200e-6 
Vdcrefc .set 16384 ;Vdcref=220V 
iqmaxc .set 16000 ;limite max iqref 
 
incrc  .set 25  ;inc. ang. a cada 200us=4,39 graus 
deltac .set 683  ;equivale a 120 graus 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Declaracao de Variaveis alocadas em blocos de RAM 
;--------------------------------------------------------------------- 
 
  ;Variaveis em Data Page 0 - 0x060 a 0x07E (B2) 
 
status0 .usect .blk2,1  ;espaço para salvar ST0 
 
 
  ;Variaveis em Data Page 4 - 0x200 a 0x27F (B0) 
 
  .bss context,10 ;espaço para salvar o contexto 
  .bss GPR0,1  ;Registrador de uso geral (20A) 
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* conv_ad.asm 
  .bss vac,1  ;tensao de linha vac (20B) 
  .bss vcb,1  ;tensao de linha vcb 
  .bss ia,1  ;corrente de fase ia 
  .bss ib,1  ;corrente de fase ib 
  .bss Vdc,1  ;tensao do barramento CC (20F) 
 
* calc_vs.asm 
  .bss Uter,1 ;um terco (1/3) (210) 
  .bss Dter,1 ;dois tercos (2/3) 
  .bss UR3,1  ;um sobre raiz de 3 
  .bss vqssli,1 ;vqss em escala de tensao de linha 
  .bss vdssli,1 ;vdss em escala de tensao de linha (214) 
  .bss Vqss,1 ;tensao vqss 
  .bss Vdss,1 ;tensao vdss 
  .bss ajuste,1 ;sqrt(3)*32k/2 para ajuste 
  .bss Vs,1  ;amplitude da tensao de fase (218) 
 
* calcsqrt.asm 
  .bss Numera,1 ;numerador da divisao 
  .bss Denomi,1 ;denominador da divisao (21A) 
  .bss Vs2,1  ;Vs ao quadrado (Vs*Vs) 
  .bss Quot,1 ;quociente da divisao (21C) 
 
* vet_unit.asm 
  .bss sintte,1 ;vetor unitario sen(tetae) 
  .bss costte,1 ;vetor unitario cos(tetae) 
  .bss tmpsgn,1 ;sinal do vetor unitario (21F) 
 
* abc_dq.asm 
  .bss ic,1  ;corrente de fase ic (220) 
  .bss iq,1  ;corrente iq no ref sincrono 
  .bss id,1  ;corrente id no ref sincrono 
  .bss iqss,1 ;corrente iq no ref estacionario 
  .bss idss,1 ;corrente id no ref estacionario (224) 
  .bss vq,1  ;tensao vq no ref sincrono 
  .bss vd,1  ;tensao vd no ref sincrono 
 
* int.asm 
  .bss LEDs,1 ;indicacao do banco de LEDs 
  .bss Vect_ID,1 ;ID do vetor de interrupcao (228) 
 
* iq_id.asm 
  .bss iq_,1  ;corrente iq no ref sincrono (229) 
  .bss id_,1  ;corrente id no ref sincrono (22A) 
  .bss auxiq,1  ; 
  .bss auxid,1  ; 
  .bss afi,1  ;parametro do filtro digital 
  .bss bfi,1  ;parametro do filtro digital 
  .bss cfi,1  ;parametro do filtro digital (22F) 
  .bss dfi,1  ;parametro do filtro digital (230) 
  .bss iqsfil,1 ;corrente iqs filtrada 
  .bss idsfil,1 ;corrente ids filtrada (232) 
 
* main.asm 
  .bss aux0,1 ;variavel auxiliar 0 (233) 
  .bss aux1,1 ;variavel auxiliar 1 (234) 
  .bss aux2,1 ;variavel auxiliar 2 (235) 
  .bss aux3,1 ;variavel auxiliar 3 (236) 
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* controle.asm 
 
  .bss Vsref,1 ;Vs de referência (237) 
  .bss Vdcref,1 ;Vdc de referência 
  .bss idref,1 ;id de referência (239) 
  .bss iqref,1 ;iq de referência (23A) 
  .bss eVs,1  ;erro de Vs em k 
  .bss eVdc,1 ;erro de Vdc em k 
  .bss eid,1  ;erro de id em k 
  .bss eiq,1  ;erro de iq em k (23E) 
  .bss kp,1  ;kp feed-forward de id e iq 
  .bss kiT,1  ;ki feed-forward de id e iq 
  .bss kp1,1  ;kp malha de Vs (241) 
  .bss ki1T,1 ;ki malha de Vs 
  .bss kp2,1  ;kp malha de Vdc 
  .bss ki2T,1 ;ki malha de Vdc (244) 
  .bss DeltaEd,1 ;Delta Ed (245) 
  .bss DeltaEq,1 ;Delta Eq (246) 
  .bss uVs1h,1 ;termo integral de Vs em k-1 
  .bss uVs1l,1 ;termo integral de Vs em k-1 
  .bss uVdc1h,1 ;termo integral de Vdc em k-1 
  .bss uVdc1l,1 ;termo integral de Vdc em k-1 (24A) 
  .bss uid1h,1 ;termo integral de id em k-1 
  .bss uid1l,1 ;termo integral de id em k-1 
  .bss uiq1h,1 ;termo integral de iq em k-1 
  .bss uiq1l,1 ;termo integral de iq em k-1 
  .bss eVs1,1 ;erro de Vs em k-1 (24F) 
  .bss eVdc1,1 ;erro de Vdc em k-1 (250) 
  .bss eid1,1 ;erro de id em k-1 
  .bss eiq1,1 ;erro de iq em k-1 (252) 
  .bss wLi,1  ;w*Li (253) 
  .bss Edref,1 ;Ed referência para PWM (254) 
  .bss Eqref,1 ;Eq referência para PWM (255) 
  .bss Earef,1 ;Ea referência para PWM (256) 
  .bss Ebref,1 ;Eb referência para PWM (257) 
  .bss Ecref,1 ;Ec referência para PWM (258) 
  .bss Eqss,1 ;Eqss (259) 
  .bss Edss,1 ;Edss (25A) 
 
* conv_ad.asm 
 
  .bss vachigh,1 ;vac MSBs (25B) 
  .bss vaclow,1 ;vac LSBs (25C) 
  .bss vcbhigh,1 ;vcb MSBs (25D) 
  .bss vcblow,1 ;vcb LSBs (25E) 
  .bss Vdchigh,1 ;Vdc MSBs (25F) 
  .bss Vdclow,1 ;Vdc LSBs (260) 
  .bss iahigh,1 ;ia MSBs (261) 
  .bss ialow,1 ;ia LSBs (262) 
  .bss ibhigh,1 ;ib MSBs (263) 
  .bss iblow,1 ;ib LSBs (264) 
  .bss cont,1 ;contador (265) 
 
  .bss Edlim,1 ;limite de Edref (266) 
  .bss Eqlim,1 ;limite de Eqref 
  .bss idlim,1 ;limite de idref 
  .bss iqlim,1 ;limite de iqref 
  .bss um,1  ;um = 32767 (26A) 
  .bss PWM_hab,1 ;PWM habilitado (26B) 
 
* Fatores de correção: 
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  .bss fator_ia,1 ;correção de ia (26C) 
  .bss fator_ib,1 ;correção de ia (26D) 
 
* buffer.asm 
  .bss cont2,1 ; (26E) 
  .bss cont5,1 
  .bss auxint,1 ; (270) 
 
* Controle.asm 
  .bss contador,1 ; (271) 
  .bss Vdc_OK,1 ; (272) 
 
* Conv_ad.asm 
  .bss ia_offset,1  ;offset de ia (273) 
  .bss ib_offset,1  ;offset de ib (274) 
  .bss vac_offset,1 ;offset de ib (275) 
  .bss vcb_offset,1 ;offset de ib (276) 
 
* abc_dq.asm 
  .bss vqant,1  ;iq anterior (277) 
  .bss vdant,1  ;iq anterior (278) 
 
 
  ;Variaveis em Data Page 6 - 0x300 a 0x37F (B1) 
 
* fuzctrl.asm 
 
tc4  .usect .blk1,1 ;contador de 1ms 
erro  .usect .blk1,1 ;erro(k)=ref-atual 
erro1  .usect .blk1,1 ;erro(k-1) 
derro  .usect .blk1,1 ;erro(k)-erro(k-1) 
Gerro  .usect .blk1,1 ;ganho para obter erro em pu 
erroaux .usect .blk1,1 ;erro em pu 
erro1aux .usect .blk1,1 ;erro(k-1) em pu 
ref  .usect .blk1,1 ;valor de referência da variável lida 
atual  .usect .blk1,1 ;valor atual da variável lida 
Gerro1 .usect .blk1,1 ;ganho para obter erro(k-1) em pu 
Q3  .usect .blk1,1 ;intervalo maior positivo 
Q2  .usect .blk1,1 ;intervalo intermediário positivo 
Q1  .usect .blk1,1 ;intervalo menor positivo 
I  .usect .blk1,1 ;posição da variável lida nos fuzzy sets 
minorm .usect .blk1,1 ;grau de pertinência normalizado 
mied  .usect .blk1,1 ;pertinência do conj. de erro direito 
miee  .usect .blk1,1 ;pertinência do conj. de erro esquerdo 
modulo .usect .blk1,1 ;erroaux-Qi 
l3  .usect .blk1,1 ;l3=1/(Q3-Q2) 
l2  .usect .blk1,1 ;l2=1/(Q2-Q1) 
l1  .usect .blk1,1 ;l1=1/Q1 
aux  .usect .blk1,1 ;contém ln ou gn para defuzzyficação 
R3  .usect .blk1,1 ;intervalo maior negativo 
R2  .usect .blk1,1 ;intervalo intermediário negativo 
R1  .usect .blk1,1 ;intervalo menor negativo 
J  .usect .blk1,1 ;posição da var. erro nos fuzzy sets 
g3  .usect .blk1,1 ;g3=1/(R3-R2) 
g2  .usect .blk1,1 ;g2=1/(R2-R1) 
g1  .usect .blk1,1 ;g1=1/R1 
mided  .usect .blk1,1 ;pertinência do conj. Var. erro direito 
midee  .usect .blk1,1 ;pertinência do conj. Var. erro esquerdo 
miRA  .usect .blk1,1 ;menor mi da regra A 
miRB  .usect .blk1,1 ;menor mi da regra B 
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miRC  .usect .blk1,1 ;menor mi da regra C 
miRD  .usect .blk1,1 ;menor mi da regra D 
sommi  .usect .blk1,1 ;sommi=miRA+miRB+miRC+miRD 
POSA  .usect .blk1,1 ;posição da regra A disparada 
POSB  .usect .blk1,1 ;posição da regra B disparada 
IAS  .usect .blk1,1 ;leitura na tab. fuzzy da posição A 
IBS  .usect .blk1,1 ;leitura na tab. fuzzy da posição B 
ICS  .usect .blk1,1 ;leitura na tab. fuzzy da posição C 
IDS  .usect .blk1,1 ;leitura na tab. fuzzy da posição D 
sommic .usect .blk1,1 ;IAS*miRA+IBS*miRB+ICS*miRC+IDS*miRD 
dctrlaux .usect .blk1,1 ;valor abs. da ação de controle em pu 
Gctrl  .usect .blk1,1 ;ganho para valor físico ação de control 
dctrl  .usect .blk1,1 ;valor ação de controle em k 
ctrl  .usect .blk1,1 ;integral da ação de controle 
limctrl .usect .blk1,1 ;valor limite da int. ação de controle 
 
tc4_  .usect .blk1,1 ;contador de 1ms 
Gerro_ .usect .blk1,1 ;ganho para obter erro em pu 
Gerro1_ .usect .blk1,1 ;ganho para obter erro(k-1) em pu 
Gctrl_ .usect .blk1,1 ;ganho valor físico da ação de controle 
limctrl_ .usect .blk1,1 ;valor lim. integral da ação de controle 
 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Declaracao de Enderecos dos Vetores de Interrupcao 
;--------------------------------------------------------------------- 
 
  .sect     ".vectors" 
 
RSVECT B START   ;Reset Vector 
INT1  B PHANTOM  ;Interrupt Level 1 
INT2  B INT2SR  ;Timer 1 e PDPINT 
INT3  B PHANTOM  ;Interrupt Level 3 
INT4  B PHANTOM  ;Interrupt Level 4 
INT5  B PHANTOM  ;Interrupt Level 5 
INT6  B PHANTOM  ;Interrupt Level 6 
RESERVED B PHANTOM  ;Reserved 
SW_INT8 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT9 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT10 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT11 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT12 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT13 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT14 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT15 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT16 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
TRAP  B PHANTOM  ;Trap vector 
NMIN  B PHANTOM  ;Non-maskable Interrupt 
EMU_TRAP B PHANTOM  ;Emulator Trap 
SW_INT20 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT21 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT22 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
SW_INT23 B PHANTOM  ;User S/W Interrupt 
 
;===================================================================== 
; Inicialização Geral 
;===================================================================== 
 
  .text 
  NOP 
START 
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  SETC INTM  ;Disable interrupts 
  SPLK #0002h,IMR ;Hab. INT2 (int grupo A do EV) 
  LACC IFR  ;Read Interrupt flags 
  SACL IFR  ;Clear all interrupt flags 
 
  SETC SXM  ;Set Sign Extension Mode 
  CLRC OVM  ;Reset Overflow Mode 
  CLRC CNF  ;Config Block B0 to Data mem 
 
  LDP #00E0h  ;DP for addresses 7000h-707Fh 
  SPLK #00BBh,CKCR1 ;CLKIN(OSC)=10MHz,CPUCLK=20MHz 
  SPLK #00C3h,CKCR0 ;CLKMD=PLL Enable,SYSCLK=CPUCLK/2 
  SPLK #40C0h,SYSCR ;CLKOUT=CPUCLK 
 
  SPLK #006Fh, WDCR ;Disable WD if VCCP=5V (JP5 in pos. 2-3) 
  KICK_DOG  ;Reset Watchdog 
 
  LDP #4 
  SPLK #4h,GPR0 ;Set wait state generator for: 
  OUT GPR0,WSGR ;Program Space, 0 wait states 
     ;Data Space, 0 wait states 
     ;I/O Space, 1 wait state 
 
;===================================================================== 
; Inicialização das variáveis e constantes 
;===================================================================== 
 
  SPLK #Uterc,Uter ;um terço * 32k 
  SPLK #Dterc,Dter ;dois terços * 32k 
  SPLK #UR3c,UR3 ;1/raiz(3) * 32k 
  SPLK #28378,ajuste ;sqrt(3)/2 * 32k 
 
  SPLK #Vsrefc,Vsref ;Vs referência 
  SPLK #Vsrefc,Vdcref ;Vdc referência -valor inicial<Vdcrefc 
 
  SPLK #kpc,kp  ;kp do feed-forward 
  SPLK #kiTc,kiT ;ki do feed-forward 
  SPLK #kp1c,kp1 ;kp da malha de Vs 
  SPLK #ki1Tc,ki1T ;ki da malha de Vs 
  SPLK #kp2c,kp2 ;kp da malha de Vdc 
  SPLK #ki2Tc,ki2T ;ki da malha de Vdc 
  SPLK #0,uVs1h   
  SPLK #0,uVs1l ;todos os termos integrais 
  SPLK #0,uVdc1h ;dos controladores PI 
  SPLK #0,uVdc1l ;são inicializados com 0 
  SPLK #0,uid1h 
  SPLK #0,uid1l 
  SPLK #0,uiq1h 
  SPLK #0,uiq1l 
  SPLK #0,eVs1 ;erro de Vs em k-1 
  SPLK #0,eVdc1 ;erro de Vdc em k-1 
  SPLK #0,eid1 ;erro de id em k-1 
  SPLK #0,eiq1 ;erro de iq em k-1 
  SPLK #wLic,wLi ;w*Li 
  SPLK #32767,um ;número um positivo = 32767 
 
  SPLK #368,ia_offset ;correção de offset de ia 
  SPLK #268,ib_offset ;correção de offset de ib 
  SPLK #342,vac_offset ;correção de offset de vac 
  SPLK #568,vcb_offset ;correção de offset de vcb 
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  SPLK #0,vqant ;vq anterior = 0 
  SPLK #0,vdant ;vd anterior = 0 
  SPLK #17101,afi ;parametro do filtro digital 
  SPLK #15666,bfi ;parametro do filtro digital 
  SPLK #24934,cfi ;parametro do filtro digital 
  SPLK #7833,dfi ;parametro do filtro digital 
  SPLK #0,auxid ;parametro do filtro digital 
  SPLK #0,auxiq ;parametro do filtro digital 
   
  LACC #32767 ;acc=32k 
  SUB #Edmaxc ;acc=32k-Edmax 
  SACL Edlim  ;Edlim é o quanto falta para 32k 
 
  LACC #32767 ;acc=32k 
  SUB #Eqmaxc ;acc=32k-Eqmax 
  SACL Eqlim  ;Eqlim é o quanto falta para 32k 
 
  LACC #32767 ;acc=32k 
  SUB #iqmaxc ;acc=32k-iqmax 
  SACL iqlim  ;iqlim é o quanto falta para 32k 
 
  LACC #32767 ;acc=idlim 
  SUB #idmaxc ;acc=32k-idmax 
  SACL idlim  ;idlim é o quanto falta para 32k 
 
  SPLK #32767,fator_ia ;um 
  SPLK #32767,fator_ib ;um 
 
  SPLK #0,PWM_hab ;PWM inicia desabilitado 
 
  SPLK #0,cont5 
  SPLK #1,cont2 
 
  SPLK #0,idref ;inicialização de idref 
  SPLK #0,iqref ;inicialização de iqref 
 
  SPLK #32767,contador ;vezes 200us antes de lig buffer=6,55s 
  SPLK #0,Vdc_OK ;Vdc ainda distante de Vdcref 
 
  LRLK AR3,#8000h ;posições de memória 
  LRLK AR4,#8258h ;para armazenar variáveis 
  LRLK AR5,#84b0h ;monitoradas durante testes 
  LRLK AR6,#8708h 
 
  LDP #6  ;inicial. var. control. FUZZY 
 
  SPLK #0,tc4  ;contador para 1ms 
  SPLK #0,erro  ;valor inicial do erro 
  SPLK #1,derro ;variação do erro 
 
  SPLK #1024,minorm ;mi normailzado (1 <-> 1024) 
  SPLK #10000,Gerro ;ganho do erro (1000 é muito pequeno!) 
  SPLK #30000,Gerro1 ;ganho da var. erro 
  SPLK #8196,Q3 ;intervalo maior positivo = 1,0 
  SPLK #4096,Q2 ;intervalo intermediário positivo = 0,5 
  SPLK #1638,Q1 ;intervalo menor positivo = 0,2 
  SPLK #8192,l3 ;l3=1/(Q3-Q2)*minorm 
  SPLK #13651,l2 ;l2=1/(Q2-Q1)*minorm 
  SPLK #20485,l1 ;l1=1/Q1*minorm 
  SPLK #8196,R3 ;intervalo maior negativo 
  SPLK #4096,R2 ;intervalo intermediário negativo 
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  SPLK #1638,R1 ;intervalo menor negativo 
  SPLK #8192,g3 ;g3=1/(R3-R2)*minorm 
  SPLK #13651,g2 ;g2=1/(R2-R1)*minorm 
  SPLK #20485,g1 ;g1=1/R1*minorm 
  SPLK #3000,Gctrl ;ganho da ação de controle 
  SPLK #10000,limctrl ;lim. ação de controle de Vs (idref) 
 
  SPLK #0,tc4_  ;contador para 1ms 
  SPLK #3000,Gerro_ ;ganho do erro 
  SPLK #25000,Gerro1_ ;ganho da var. erro 
  SPLK #1000,Gctrl_ ;ganho da ação de controle 
  SPLK #20000,limctrl_ ;lim. ação de controle de Vdc (iqref) 
 
  B Begin_  ;salta para o inicio do programa 
 
;===================================================================== 
; I S R  -  PHANTOM 
; Descricao:      Usada como armadilha para interrupcoes indesejadas 
;===================================================================== 
 
PHANTOM  KICK_DOG  ;Reseta Watch Dog Timer 
  LDP #4 
  SPLK #0FFFFh,GPR0 
  OUT GPR0,LEDS ;acende todos os LEDs 
  B PHANTOM 
 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : init_evm.asm 
* 
* Inicializacao dos registradores do Event Manager para geracao 
* de sinais PWM de 5kHz com tempo morto de 1us. GPTimer 2 gera 
* requisicao de interrupcao (INT2) a cada 200us. 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 24/01/2001 
* Última atualização: 19/11/2002 
******************************************************************** 
 
  .text 
InitEVM 
  LDP #225   ;pag. para configurar pinos 
  SPLK #0h,OPCRA  ;compartilhados pelo EVM 
  SPLK #07Ch,OPCRB  ;e I/O digitais 
 
PWM_config 
 
  LDP #232 
  SPLK #999h,ACTR  ;outputs 1, 3, 5 active low 
      ;outputs 2, 4, 6 active high 
      ;Use #666h to invert outputs 
  SPLK #1EE0h,DBTCON ;dead time band = 1,5 us 
      ;there is no dead time on software 
  SPLK #0h,CMPR1  ;controls PWM outputs 1, 2 
  SPLK #0h,CMPR2  ;controls PWM outputs 3, 4 
  SPLK #0h,CMPR3  ;controls PWM outputs 5, 6 
  SPLK #107h,COMCON ;PWM mode, full compare 
      ;cmpr reload when T1CNT=0 
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  SPLK #8107h,COMCON ;compare enable, saídas em alta 
     ;impedância 

  SPLK #T1period_,T1PER ;T=2000*2*50ns -> f=5kHz 
  SPLK #0h,T1CNT  ;reset GPT1 counter 
  SPLK #0a802h,T1CON ;cmpr enable, up/down mode 
  SPLK #0A842h,T1CON ;hab. GPTIMERR1 (PWM) 
 
********************************************************************** 
 
  SPLK #55h,GPTCON  ;configura GPTimer 
  SPLK #0FFFFh,EVIFRA ;zera flags int. grupo A 
  SPLK #0FFh,EVIFRB ;zera flags int. grupo B 
  SPLK #0Fh,EVIFRC  ;zera flags int. grupo C 
  SPLK #0h,EVIMRB  ;masacara int. grupo B 
  SPLK #0h,EVIMRC  ;masacara int. grupo C 
;  SPLK #080h,EVIMRA ;hab. apenas T1PINT (period mach int) 
  SPLK #081h,EVIMRA ;hab. T1PINT e PDPINT-Power Drive Prot. 
 
  RET 
 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : int.asm 
* 
*     Tratamento de interrupcoes PDPINT e GPT1 int. 
* 
* - PDPINT ocorre quando o respectivo pino vai para nivel baixo, o 
* que indica que houve falha de hardware. O sinal é gerado pelos 
* gate drivers do inversor. Quando ocorre, desabilita as saídas 
* PWM, entra num loop infinito e pisca os LEDs. 
* 
* - GPT1 int ocorre a cada periodo completo de Timer 1 (200us).  
* É usada para marcar a execução de tarefas e manter a frequência 
* do PWM gerado em 5kHz. A cada período do Timer 1 são chamadas 
* as rotinas de conversão A/D (leitura das variáveis) e de controle 
* (geração das tensões de referência). Depois os registradores de 
* controle do PWM são atualizados. 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 08/08/2002 
* Última atualização: 06/01/2003 
******************************************************************** 
 
  .text 
 
;===================================================================== 
; INT2 Service Routine 
; Executada a cada periodo de Timer 1 (200us) e quando ocorre PDPINT. 
;===================================================================== 
 
INT2SR   
     ;Salva contexto 
  SST 60h  ;salva Status Register 
     ;considera DP=0, sem alterá-lo 
  LDP #4 
  SST1 1h  ;salva Status Register 1 
  SACL 2h  ;salva acc low 
  SACH 3h  ;salva acc high 
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  SAR AR0,4h  ;salva AR0 
  SAR AR1,5h  ;salva AR1 
  MPY #1 
  PAC 
  SACL 6h  ;salva T 
 
  LDP #0E1h 
  SPLK #404h,PCDATDIR ;IOPC2=output=1 - debugging 
 
  LDP #232 
  LACC EVIVRA  ;reset EV int flag 
  LDP #4 
  SACL Vect_ID  ;salva int vector ID 
  BIT Vect_ID,BIT0 ;testa se e int do Timer 1 
      ;PDPINT ID = 20h 
      ;T1PINT ID = 27h 
   BBNZ T1_int  ;se bit0=1 => timer 1 interrupt 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Rotina de tratamento da interrupcao de protecao PDPINT. 
; Executada quando o pino PDPINT vai para nivel baixo. 
;--------------------------------------------------------------------- 
 
Fault    ;se nao => Power Drive Protection int 
 
  LDP #232   ;desabilita saídas PWM 
  SPLK #107h,COMCON ;PWM mode, full compare 
      ;cmpr reload when T1CNT=0 
  SPLK #8107h,COMCON ;compare enable, saídas em alta 
      ;impedância 
  LDP #0E1h 
  SPLK #404h,PCDATDIR ;IOPC2=output=1 - debugging 
 
  LDP #4 
  SPLK #5,cont 
Nel      ;pisca LEDs em sequencia 
  SPLK #0080h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #00C0h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0060h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0030h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0018h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #000Ch,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0006h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0006h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0003h,LEDs 
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  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0001h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0006h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #000Ch,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0018h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0030h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #0060h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  SPLK #00C0h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch 
  call  Delay 
  B Nel   ;aguarda reset 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Delay = aprox. 39,3ms 
;--------------------------------------------------------------------- 
Delay   
  lacc #07fffh,3 
delloop 
  sub #1 
  bnz delloop 
  RET 
   
;===================================================================== 
; Rotina executada a cada periodo de Timer 1 (200us) 
;===================================================================== 
T1_int 
;  CLRC INTM   ;re-habilita interrupcoes 
      ;para detectar possível PDPINT 
 
  LACC contador 
  SUB #1 
  SACL contador 
  BGZ Sem_buffer  ;delay para chamar buffer 
 
  SPLK #0,contador 
  CALL BUFFER  ;chama buffer = armazena variaveis 
  SPLK #18h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch ; liga apenas LEDs 3 e 4 
 
Sem_buffer 
  CALL Le_AD   ;conversao A/D e calculo de 
      ;Vs, vq, vd, iq, id 
      ;sin(tte) e cos(tte) 
  CALL Control  ;rotina de controle 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Atualização dos tempos de chaveamento do PWM (reg. comparação) 
;--------------------------------------------------------------------- 
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  LDP #4 
  SPM 0  ;desabilita desloc. no produto 
  LT Earef  ;[-32k, +32k] 
  MPY #T1period_ ;Earef*T1period/2 (pois SPM=0) 
  PAC   ;[-T1period/2, +T1period/2] 
  ADD #T1period_,15 ;adiciona T1period/2 ao acc high 
  LDP #232 
  SACH CMPR1  ;[0, +T1period] = [0, 2000] 
 
  LDP #4 
  LT Ebref  ;[-32k, +32k] 
  MPY #T1period_ ;Ebref*T1period/2 (pois SPM=0) 
  PAC   ;[-T1period/2, +T1period/2] 
  ADD #T1period_,15 ;adiciona T1period/2 ao acc high 
  LDP #232 
  SACH CMPR2  ;[0, +T1period] = [0, 2000] 
 
  LDP #4 
  LT Ecref  ;[-32k, +32k] 
  MPY #T1period_ ;Ecref*T1period/2 (pois SPM=0) 
  PAC   ;[-T1period/2, +T1period/2] 
  ADD #T1period_,15 ;adiciona T1period/2 ao acc high 
  LDP #232 
  SACH CMPR3  ;[0, +T1period] = [0, 2000] 
 
  SPM 1  ;habilita desloc. no produto 
 
;--------------------------------------------------------------------- 
; Restaura contexto 
;--------------------------------------------------------------------- 
 
  LDP #0E1h 
  SPLK #400h,PCDATDIR ;IOPC2=output=0 - debugging pin19 
   
  LDP #4   ;restaura contexto 
  LT 6h   ;restaura T 
  LAR AR1,5h  ;restaura AR1 
  LAR AR0,4h  ;restaura AR0 
  ZALH 3h   ;restaura acc high 
  ADDS 2h   ;restaura acc low 
  LST1 1h   ;restaura Status 1 reg 
  LDP #0   ;DP=0 para restaurar ST0 
  LST 60h   ;restaura Status reg 0 
  CLRC INTM   ;re-habilita interrupcoes 
 
  RET    ;retorna 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : conv_ad.asm 
* 
* Rotina de leitura dos valores analogicos (conversor A/D). 
* Sao lidos vac, vcb, ia, ib e Vdc, sendo 2 valores de cada vez, 
* 2 vezes consecutivas. Os valores convertidos são acumulados com 
* precisão dupla (32 bits) e depois é obtido um valor médio para 
* cada grandeza. Isso representa uma filtragem digital dos valores 
* convertidos.  
* Durante a conversão de Vdc, são chamadas as rotinas para 
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* cálculo de Vs, vetores unitários e conversão ABC -> DQ. 
* 
* Testada e OK para vac, vcb, ia, ib e VDC. 
* 
* Faz chamada de procedimentos contidos em "calc_vs.asm",  
* "abc_dq.asm" e "vet_unit.asm" 
* 
* Tempo de execucao aprox. = 80us 
* Cada conversão A/D leva 7,2us com presacle utilizado (4) 
* 10 conversões + 152 ciclos 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 24/01/2001 
* Última atualização: 14/06/2003 
******************************************************************** 
 
; Escala de Vdc: 
; AlfaVdc = 32768/440 = 74,47273 /V 
 
; Conversão de vac e vcb: 
; valor real: [-353,5, +353,5]V -> [-7FE0h, +7FE0h] = [-32736, +32736] 
; AlfaVac = AlfaVcb = 32768/353,55 = 92,6819 /V 
 
; Conversão de ia e ib: 
; valor real: [-24,22, +24,22]A -> [-7FE0h, +7FE0h] = [-32736, +32736] 
; AlfaIa = AlfaIb = 32768/24,22 = 1352,941 /A 
 
* Vdc -> ADCIN2 = P2,5 (4905h) 
* vac -> ADCIN3 = P2,6 (4907h) 
* vcb -> ADCIN4 = P2,7 (4909h) 
*  ia -> ADCIN5 = P2,8 (490Bh) 
*  ib -> ADCIN6 = P2,9 (490Dh) 
 
 
  .text 
 
Le_AD 
  SPLK #0,vachigh ;inicializa variáveis 
  SPLK #0,vaclow ;para acumulação 
  SPLK #0,vcbhigh 
  SPLK #0,vcblow 
  SPLK #0,Vdchigh 
  SPLK #0,Vdclow 
  SPLK #0,iahigh 
  SPLK #0,ialow 
  SPLK #0,ibhigh 
  SPLK #0,iblow 
  SPLK #2,cont  ;inicializa contador 
 
CONVERTE 
  SETC OVM  ;acc high grampeado em +/-32k 
  CLRC SXM  ;desab. extensão de sinal 
  LDP #224  ;para configurar A/D 
  SPLK #4h,ADCTRL2 ;prescale=12 
 
  SPLK #4907h,ADCTRL1 ;uso ADCIN3 
TESTE1 BIT ADCTRL1,BIT7 ;testa final da conversao 
  BBNZ TESTE1 
  LACC ADCFIFO1 ;acc <- result A/D 1 
  LDP #4 
  SACL vac  ;vac esta em ADCIN3 
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  LDP #224   ;inicia próxima conversão 
  SPLK #4909h,ADCTRL1 ;uso ADCIN4 
 
  LDP #4 
  ZALH vachigh  ;acc high=vachigh 
  ADDS vaclow  ;acc low=vaclow 
  ADD vac   ;acumula vac recém convertido 
  SACH vachigh  ;atualiza vachigh 
  SACL vaclow  ;atualiza vaclow 
  LDP #224 
TESTE2 
  BIT ADCTRL1,BIT7 ;testa final da conversao 
  BBNZ TESTE2 
  LACC ADCFIFO1  ;acc <- result A/D 1 
  LDP #4 
  SACL vcb   ;vcb esta em ADCIN4 
  ZALH vcbhigh  ;acc high=vcbhigh 
  ADDS vcblow  ;acc low=vcblow 
  ADD vcb   ;acumula vcb recém convertido 
  SACH vcbhigh  ;atualiza vcbhigh 
  SACL vcblow  ;atualiza vcblow 
 
  LAC cont   ;carrega contador para testar se já 
  SUB #1   ;foram feitas todas as conversões 
  SACL cont 
  BCND CONVERTE,GT  ;se não (cont>0), volta ao início 
 
  LDP #224   ;inicia próxima conversão 
  SPLK #490Bh,ADCTRL1 ;uso ADCIN5 
 
  LDP #4 
  ZALH vachigh  ;acc high=vachigh 
  ADDS vaclow  ;acc low=vaclow 
  RPT #0   ;divide 
  SFR    ;para obter média 
  SETC SXM 
  SUB #7FE0h  ;converte para comp. 2 
  SACL vac 
  ZALH vac 
  SUBH vac_offset  ;corrige offset 
 
  NEG    ;correção de polaridade da medição 
  SACH vac   ;salva vac médio 
 
  CLRC SXM 
  ZALH vcbhigh  ;acc high=vcbhigh 
  ADDS vcblow  ;acc low=vcblow 
  RPT #0   ;divide 
  SFR    ;para obter média 
  SETC SXM 
  SUB #7FE0h  ;converte para comp. 2 
  SACL vcb 
  ZALH vcb 
  SUBH vcb_offset  ;corrige offset 
 
  NEG    ;correção de polaridade da medição 
  SACH vcb   ;salva vcb médio 
 
  CLRC SXM 
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  SPLK #2,cont  ;reinicializa contador ***-- 
  CALL CalcVs  ;chama rotina de calculo de Vs 
  LDP #224   ;inicia próxima conversão 
  CLRC SXM 
  B TESTE3 
 
CONVERTE2 
  CLRC SXM 
  LDP #224   ;inicia próxima conversão 
  SPLK #490Bh,ADCTRL1 ;uso ADCIN5 
 
TESTE3 BIT ADCTRL1,BIT7 ;testa final da conversao 
  BBNZ TESTE3 
  LACC ADCFIFO1  ;acc <- result A/D 1 
  SPLK #490Dh,ADCTRL1 ;inicia conversão de ADCIN6 
  LDP #4 
  SACL ia   ;ia esta em ADCIN5 
  ZALH iahigh  ;acc high=iahigh 
  ADDS ialow   ;acc low=ialow 
  ADD ia   ;acumula ia recém convertido 
  SACH iahigh  ;atualiza iahigh 
  SACL ialow   ;atualiza ialow 
  LDP #224 
TESTE4 
  BIT ADCTRL1,BIT7 ;testa final da conversao 
  BBNZ TESTE4 
  LACC ADCFIFO1  ;acc <- result A/D 1 
  LDP #4 
  SACL ib   ;ib esta em ADCIN6 
  ZALH ibhigh  ;acc high=ibhigh 
  ADDS iblow   ;acc low=iblow 
  ADD ib   ;acumula ib recém convertido 
  SACH ibhigh  ;atualiza ibhigh 
  SACL iblow   ;atualiza iblow 
 
  LAC cont   ;carrega contador para testar se já 
  SUB #1   ;foram feitas todas as conversões 
  SACL cont 
  BCND CONVERTE2,GT ;se não (cont>0), volta ao início 
 
  LDP #224   ;inicia próxima conversão 
  SPLK #4905h,ADCTRL1 ;uso ADCIN2 
 
  LDP #4 
  ZALH iahigh  ;acc high=iahigh 
  ADDS ialow   ;acc low=ialow 
  RPT #0   ;divide por 2 ***-- 
  SFR    ;para obter média 
  SETC SXM 
  SUB #7FE0h  ;converte para comp. 2 
  SACL ia   ;salva ia médio 
 
  CLRC SXM 
  ZALH ibhigh  ;acc high=ibhigh 
  ADDS iblow   ;acc low=iblow 
  RPT #0   ;divide por 2 ***-- 
  SFR    ;para obter média 
  SETC SXM 
  SUB #7FE0h  ;converte para comp. 2 
  SACL ib   ;salva ib médio 
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  SETC OVM  ;acumulador grampeado 
  SPM 1  ;ajustes dos valores ia e ib 
  LT ia 
  MPY fator_ia ;multiplica por 32K 
  PAC 
  SUBH ia_offset ;correção de offset 
  NEG   ;sinal invertido pelo circ. med. 
  SACH ia 
  LT ib 
  MPY fator_ib ;multiplica por 32K 
  PAC 
  SUBH ib_offset ;correção de offset 
  NEG   ;sinal invertido pelo circ. med. 
  SACH ib 
 
  CALL vetunit  ;calcula vetores unitarios 
 
  CLRC SXM 
  LDP #224 
TESTE5 
  BIT ADCTRL1,BIT7 ;testa final da conversao 
  BBNZ TESTE5 
  LACC ADCFIFO1  ;acc low <- result A/D 1 
  SPLK #4905h,ADCTRL1 ;inicia próxima conversão ADCIN2 
  LDP #4 
  SACL Vdc   ;salva Vdc/2 convertido 
  ZALH Vdchigh  ;acc high=Vdchigh 
  ADDS Vdclow  ;acc low=Vdclow 
  ADD Vdc   ;acumula Vdc convertido 
  SACH Vdchigh  ;atualiza Vdchigh 
  SACL Vdclow  ;atualiza Vdclow 
 
  CALL abc_dq  ;calcula vd, vq, id e iq 
 
  CLRC SXM 
  LDP #224 
TESTE6 
  BIT ADCTRL1,BIT7 ;testa final da conversao 
  BBNZ TESTE6 
  LACC ADCFIFO1  ;acc low <- result A/D 1 
  LDP #4 
  SACL Vdc   ;salva Vdc convertido 
  ZALH Vdchigh  ;acc high=Vdchigh 
  ADDS Vdclow  ;acc low=Vdclow 
  ADD Vdc   ;acumula Vdc convertido 
  SACH Vdchigh 
  SACL Vdclow 
  SFR    ;divide por 2 -> média 
  SFR    ;divide por 2 -> [0, +32k] 
  SACL Vdc   ;salva Vdc médio 
  SETC SXM   ;habilita extensão de sinal 
 
  SUB #32750  ;testa se Vdc>440V 
  BGZ Fault   ;se for, aciona PDPINT 
 
  LAC Vdc 
  SUB #Vdc_min  ;se Vdc<Vdc_min => desabilita PWM 
 
  BLZ Desab_PWM 
  SUB #350   ;ou #981 quando vdc_min = 15V  
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  BGZ Hab_PWM  ;se VDC>Vdc_min+15V => hab. PWM 
  RET 
Hab_PWM 
  LDP #232   ;habilita saídas PWM 
  SPLK #307h,COMCON ;PWM mode, full compare 
      ;cmpr reload when T1CNT=0 
  SPLK #8307h,COMCON ;compare enable, saídas habilitadas 
  LDP #6 
  SPLK #0FFFFh,PWM_hab ;indica que PWM foi habilitado 
  SPLK #99h,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch  ;liga LEDs 0, 3, 4 e 7 
 
  RET 
Desab_PWM 
  LDP #232   ;desabilita saídas PWM 
  SPLK #107h,COMCON ;PWM mode, full compare 
      ;cmpr reload when T1CNT=0 
  SPLK #8107h,COMCON ;compare enable, saídas em alta 
      ;impedância 
  LDP #6 
  SPLK #3Ch,LEDs 
  OUT LEDs,000Ch  ;liga LEDs 2, 3, 4 e 5 
  RET 
 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : calc_vs.asm 
* 
* Rotina para calculo do modulo de Vs a partir dos valores de 
* tensao lidos pelo A/D: vac e vcb. 
* 
* Faz chamada de procedimento contido em "calcsqrt.asm" 
* 
* Tempo de execucao aprox.: 5,0us 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 01/02/2001 
* Última atualização: 05/10/2002 
******************************************************************** 
 
  .text 
 
CalcVs 
  SETC SXM 
  LDP #4 
  SPM 1  ;efetua desloc. produto 
  ZAC   ;acc=0 
  LT vac 
  MPY Dter  ;P <- 2/3*vac 
  LTA vcb  ;acc <- 2/3*vac 
  MPY Uter  ;P <- 1/3*vcb 
  APAC   ;acc=2/3*vac+1/3*vcb 
  SACH vqssli ;Vqss escala de tensao de linha 
  LT vcb 
  MPY UR3 
  PAC   ;acc=vcb/sqrt(3) 
  SACH vdssli ;Vdss escala de tensao de linha 
  LT ajuste 
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  MPY vqssli 
  PAC 
  APAC   ;2 vezes para compensar ajuste 
  SACH Vqss 
  MPY vdssli 
  PAC 
  APAC   ;2 vezes para compensar ajuste 
  SACH Vdss 
  LT Vdss 
  MPY Vdss 
  PAC   ;acc=Vdss*Vdss 
  LT Vqss 
  MPY Vqss 
  APAC   ;acc=Vdss*Vdss+Vqss*Vqss 
  SACH Vs2 
  LACC Vs2  ;quadrado deve estar em acc low 
  SUB #0  ;para testar se houve overflow 
  BGEZ CalcRaiz ;se Vs2>0 => calcula raiz 
  SPLK #7FFAh,Vs2 ;se nao, faz Vs2=1 (houve overflow) 
CalcRaiz 
  LACC Vs2  ;carrega Vs2 em acc low 
  CALL Sqrt  ;calcula raiz quadrada 
  SACL Vs 
 
  RET 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : calcsqrt.asm 
* 
* Rotina para calculo de raiz quadrada. 
* O numero para o qual se deseja calcular a raiz deve estar  
* no acc low. A raiz calculada e um valor aproximado. Os numeros 
* devem ser fracionarios e estar em complemento de 2: 
* [-1, +1] -> [-32k, +32k]  
* 
* Durante os testes executados, o maior numero para o qual o 
* calculo da raiz foi correto foi 0,99852 = 7FCFh. Para numeros 
* maiores pode-se arredondar a raiz para 1 = 7FFFh. Para numeros 
* menores que 0,05 (666h) o resultado é impreciso, mas isso não 
* representa um problema pois o controle só irá atuar em tensões 
* próximas às nominais, e Vs será sempre grande.  
* 
* Tempo de execucao aprox.: 3,1us 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 31/01/2001 
* Última atualização: 30/09/2002 
******************************************************************** 
 
  .text 
 
Sqrt 
  LDP #4 
  SACL Vs2 
  SUB #7FF0h ;testa se valor e maior que 0,99852 
  BGEZ Sqrt1  ;se for, faz raiz quadrada = 1 
  LACC Vs2 
  SACL Numera ;Vs*Vs e o numerador 
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  ADD #32767 ;Vs*Vs+1 
  SFR   ;acc=(vs*Vs+1)/2 
  SACL Denomi ;Denomi=Vs(1) 
  CALL Divip  ;divisao de 2 num. positivos 
  LACL Quot  ;acc low <- Quot, acc high=0 
  ADD Denomi ;acc=Vs*Vs/Vs(1) + Vs(1) 
  SFR   ;acc=acc/2=Vs(2) 
  SACL Denomi ;Denomi=Vs(2) 
  CALL Divip  ;divisao de 2 num. positivos 
  LACL Quot  ;acc low <- Quot, acc high=0 
  ADD Denomi 
  SFR 
  RET   ;raiz esta em acc low 
 
Divip     ;divisao de 2 num. positivos 
  SETC SXM 
  SPM 0 
  ZALH Numera 
  RPT #14 
  SUBC Denomi 
  SACL Quot  ;resultado em acc low 
  SPM 1 
  RET 
 
Sqrt1 
  LACC #7FFFh ;raiz=1 
  RET 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : vet_unit.asm 
* 
* Rotina para calculo dos vetores unitarios SEN(TETAe) e COS(TETAe) 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 01/12/2001 
* Última atualização: 05/11/2002 
******************************************************************** 
 
  .text 
 
vetunit 
  LDP #4 
  SETC SXM 
  SETC OVM 
  SPM 0 
  LAC Vs 
  SACL Denomi  ;Denomi=|Vs| 
  LAC Vqss   ;acc=Vqss 
  SACL Numera  ;Numera=Vqss 
 
  XOR Vs   ;testa para obter sinal do quoc 
 
  SACL tmpsgn  ;salva sinal 
 
  CALL Divi   ;executa Vqss/|Vs| 
  LAC Quot   ;carrega result divisao 
  SACL costte  ;costte=Vqss/|Vs| 
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seno 
  LAC Vdss 
  SACL Numera  ;Numera=Vdss 
  XOR Vs   ;testa para obter sinal do quoc 
  SACL tmpsgn  ;sinal 
 
  CALL Divi   ;executa Vdss/|Vs| 
  LAC Quot   ;carrega result divisao 
  SACL sintte  ;sintte=Vdss/|Vs| 
  B Acabar 
 
Divi      ;denomi=|Vs| e sempre positivo 
  ZALH Numera  ;acchigh=Numera 
  ABS    ;acchigh=|Numera| 
  RPT #14   ;repete SUBC 14+1 (15) vezes 
  SUBC Denomi  ;efetua divisao 
  SACL Quot   ;grava resultado em Quot 
  LAC tmpsgn  ;carrega sinal 
  BGEZ Done   ;se sinal e positivo, finaliza 
Negate 
  LAC Quot   ;se nao, complementa resultado 
  NEG 
  SACL Quot 
Done 
  RET 
 
cos1 
  SPLK #32767,costte ;cosste=1 
  LAC tmpsgn 
  BGEZ seno   ;se sinal e pos, calc seno  
  SPLK #32768,costte ;costte=-1 
  B seno 
 
sin1  SPLK #32767,sintte ;sintte=1 
  LAC tmpsgn 
  BGEZ Acabar  ;se sinal e pos, acabou  
  SPLK #32768,sintte ;sintte=-1 
 
Acabar 
  LAC sintte 
  NEG 
  SACL sintte  ;sintte=-Vdss/|Vs| 
  RET 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : abc_dq.asm 
* 
* Rotina para calculo de iq, id, vq e vd (referencial sincrono) 
* 
* As correntes iq e id sao calculadas a partir de ia, ib, sintte e 
* costte. 
* ia+ib+ic=0 => ic=-(ia+ib) 
* iqss=ia, idss=1/sqrt(3)*(ic-ib) 
* iq=iqss*costte-idss*sintte, id=iqss*sintte+idss*costte 
* 
* As tensoes vq e vd sao calculadas a partir de vqss, vdss, sintte 
* e coste. 
* vq=vqss*costte-vdss*sintte, vd=vqss*sintte+vdss*costte 
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* 
* Tempo de execucao aprox. = 2,0us  
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 01/12/2001 
* Última atualização: 19/04/2003 
******************************************************************** 
 
  .text 
abc_dq 
  LDP #4 
  SPM 1 ;deslocamento de produto 
  SETC OVM ;acc high grampeado em +/-32k 
  SETC SXM ;hab. extensão de sinal 
 
  ZALH ia ;sabe-se que ia+ib+ic=0 
  SACH iqss ;iqss=ia 
  ADDH ib ;acchigh=ia+ib 
  NEG  ;acchigh=-(ia+ib)=ic 
  SACH ic ;grava valor de ic 
 
  LT UR3 ;T <- 1/sqrt(3) 
  MPY ic 
  PAC  ;acc=ic*1/sqrt(3) 
  MPY ib 
  SPAC  ;acc=ic*1/sqrt(3)-ib*1/sqrt(3) 
  SACH idss ;idss=ic*1/sqrt(3)-ib*1/sqrt(3) 
 
  ZAC  ;acc=0 
  LT costte 
  MPY iqss ;costte*iqss 
  LTA sintte ;acc=costte*iqss, T=sintte 
  MPY idss 
  SPAC  ;acc=costte*iqss-sintte*idss 
  SACH iq ;iq=costte*iqss-sintte*idss 
 
  ZAC  ;acc=0 
  MPY iqss ;iqss*sintte 
  LTA costte ;acc=iqss*sintte, T=costte 
  MPY idss 
  APAC  ;acc=iqss*sintte+idss*costte 
  SACH id ;id=iqss*sintte+idss*costte 
 
  ZAC  ;acc=0, T=costte 
  MPY Vqss ;costte*vqss 
  LTA sintte ;acc=costte*vqss, T=sintte 
  MPY Vdss 
  SPAC  ;acc=costte*vqss-sintte*vdss 
  SACH vq ;vq=costte*vqss-sintte*vdss 
  ZAC  ;acc=0 
  MPY Vqss ;vqss*sintte 
  LTA costte ;acc=vqss*sintte, T=costte 
  MPY Vdss 
  APAC  ;acc=vqss*sintte+vdss*costte 
  SACH vd ;vd=vqss*sintte+vdss*costte 
 
  RET 
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******************************************************************** 
* 
* File Name : controle.asm 
*  
* ESTE ARQUIVO DEVE SER USADO NA COMPILAÇÃO DO PROGRAMA QUE OPERA 
* APENAS COM CONTROLADORES PI. 
* 
* Rotina para calculo dos valores de Eqref e Edref. 
* Utiliza controladores PI para o cálculo de idref, iqref, DeltaEd 
* e DeltaEq. 
* 
* Tempo de execução aprox. = 6,35us (127 ciclos) 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 03/10/2002 
* Última atualização: 04/02/2003 
******************************************************************** 
 
  .text 
 
Control SPM 1 ;hab. deslocamento do result. prod. 
  SETC SXM ;hab. extensão de sinal 
  SETC OVM ;acc é grampeado em +/-7FFFFFFFh 
  LDP #4 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; PI de Vs: gera idref - 21 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
  LACC Vdcref 
  ADD #1 
  SACL Vdcref 
  SUB #Vdcrefc 
  BLZ PI_Vdc ;se Vdcref<Vdcrefc => só malha de Vdc 
  SPLK #Vdcrefc,Vdcref ;se não, executa as 2 malhas 
 
PI_Vs 
  LACC Vsref ;carrega valor de referência 
  SUB Vs ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eVs ;salva valor do erro atual 
 
  ZALH uVs1h ;acc high=termo integral high em k-1 
  ADDS uVs1l ;acc low=termo integral low em k-1 
  LT eVs1 ;reg. T=erro em k-1 
  MPY ki1T ;efetua kiT*e(k-1) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1) 
  SACH uVs1h ;atualiza termo integral high em k-1 
  SACL uVs1l ;atualiza termo integral low em k-1 
  LT eVs ;reg T=erro em k (atual) 
  MPY kp1 ;efetua kp*e(k) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1)+kp*e(k) 
  ADDH idlim ;Limitador de idref 
  SUBH idlim 
  SUBH idlim 
  ADDH idlim 
  SACH idref ;salva saída do PI  
  LACC eVs ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eVs1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; PI de Vdc: gera iqref - 21 ciclos 
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;------------------------------------------------------------------- 
 
PI_Vdc    ;PI de Vdc 
  LACC Vdcref ;carrega valor de referência 
  SUB Vdc ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eVdc ;salva valor do erro atual 
 
  ZALH uVdc1h ;acc high=termo integral high em k-1 
  ADDS uVdc1l ;acc low=termo integral low em k-1 
  LT eVdc1  ;reg. T=erro em k-1 
  MPY ki2T  ;efetua kiT*e(k-1) 
  APAC   ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1) 
  SACH uVdc1h ;atualiza termo integral high em k-1 
  SACL uVdc1l ;atualiza termo integral low em k-1 
  LT eVdc  ;reg T=erro em k (atual) 
  MPY kp2  ;efetua kp*e(k) 
  RPT #3  ;4 vezes pois kp2soft = kp2real/4 
  APAC   ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1)+kp*e(k) 
  ADDH iqlim  ;Limitador de iqref 
  SUBH iqlim 
  SUBH iqlim 
  ADDH iqlim 
  NEG   ;iqref neg. para compatib. fluxo pot 
  SACH iqref  ;salva saída do PI 
  LACC eVdc  ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eVdc1  ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; PI de id: gera Delta Ed (850ns) = 17 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
PI_id    ;PI de id 
  LACC idref ;carrega valor de referência 
  SUB id ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eid ;salva valor do erro atual 
 
  ZALH uid1h ;acc high=termo integral high em k-1 
  ADDS uid1l ;acc low=termo integral low em k-1 
  LT eid1 ;reg. T=erro em k-1 
  MPY kiT ;efetua kiT*e(k-1) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1) 
  SACH uid1h ;atualiza termo integral high em k-1 
  SACL uid1l ;atualiza termo integral low em k-1 
  LT eid ;reg T=erro em k (atual) 
  MPY kp ;efetua kp*e(k) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1)+kp*e(k) 
  APAC  ;2 vezes pois kpsoft=kpreal/2 
 
  SACH DeltaEd ;salva saída do PI 
  LACC eid ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eid1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; PI de iq: gera Delta Eq (850ns) = 17 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
    ;PI de iq 
  LACC iqref ;carrega valor de referência 
  SUB iq ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eiq ;salva valor do erro atual 
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  ZALH uiq1h ;acc high=termo integral high em k-1 
  ADDS uiq1l ;acc low=termo integral low em k-1 
  LT eiq1 ;reg. T=erro em k-1 
  MPY kiT ;efetua kiT*e(k-1) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1) 
  SACH uiq1h ;atualiza termo integral high em k-1 
  SACL uiq1l ;atualiza termo integral low em k-1 
  LT eiq ;reg T=erro em k (atual) 
  MPY kp ;efetua kp*e(k) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1)+kp*e(k) 
  APAC  ;2 vezes pois kpsoft=kpreal/2 
 
  SACH DeltaEq ;salva saída do PI 
  LACC eiq ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eiq1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Feed-forward de Ed = 9 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
  ZALH DeltaEd ;acc=DeltaEd 
  LT iqref  ;reg T=iqref 
  MPY wLi  ;efetua iqref*w*Li 
  SPAC   ;acc=DeltaEd-iqref*w*Li 
  ADDH Edlim  ;Limitador de Edref 
  SUBH Edlim 
  SUBH Edlim 
  ADDH Edlim 
  SACH Edref  ;salva Ed referência 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Feed-forward de Eq = 10 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
  SETC OVM 
  ZALH DeltaEq ;acc high=DeltaEq 
  LT idref  ;reg T=idref 
  MPY wLi  ;efetua idref*w*Li 
  APAC   ;acc=DeltaEd+iqref*w*Li 
 
  ADDH vq  ;acc=DeltaEd+iqref*w*Li+Vq 
  ADDH vq  ;APENAS PARA VDC=220V 
  ADDH Eqlim  ;Limitador de Eqref 
  SUBH Eqlim 
  SUBH Eqlim 
  ADDH Eqlim 
  SACH Eqref  ;salva Eq referência 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Conversão de Edref e Eqref para ref. ABC: tempos do PWM  29 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
* Eqss=Eqref*costte+Edref*sintte 
* Edss=Edref*costte-Eqref*sintte 
* Earef=Eqss 
* Ebref=-0.5*Eqss-0.866*Edss 
* Ecref=-0.5*Eqss+0.866*Edss ajuste=raiz(3)/2 
 
  LT costte ;reg. T=cos(tte) 
  MPY Eqref ;efetua Eqref*cos(tte) 
  PAC 
  LT sintte ;reg. T=sin(tte) 
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  MPY Edref ;efetua Edref*sin(tte) 
  APAC  ;acc=Eqref*costte+Edref*sintte 
  SACH Eqss 
 
  SACH Earef ;Earef=Eqss 
  LACC Eqss,15 ;acc high=Eqss/2 
  NEG  ;acc=-Eqss/2 
  SACH GPR0 ;GPR0=-0,5*Eqss 
 
  LT costte ;reg. T=cos(tte) 
  MPY Edref ;efetua Edref*cos(tte) 
  PAC 
  LT sintte ;reg. T=sin(tte) 
  MPY Eqref ;efetua Eqref*sin(tte) 
  SPAC  ;acc=Edref*cos(tte)-Eqref*sin(tte) 
  SACH Edss 
 
  ZALH GPR0 ;acc high=-0,5*Eqss 
  LT ajuste ;reg. T=ajuste=raiz(3)/2 
  MPY Edss   
  APAC  ;acc=-0,5*Eqss+0,866*Edss 
  SACH Ecref ;Ecref=-0,5*Eqss+0,866*Edss 
 
  ZALH GPR0 ;acc high=-0,5*Eqss 
  SPAC  ;acc=-0,5*Eqss-0,866*Edss 
  SACH Ebref ;Ebref=-0,5*Eqss-0,866*Edss 
 
  RET 
 
 
 
******************************************************************** 
* 
* File Name : controle.asm 
* 
* ESTE ARQUIVO DEVE SER USADO NA COMPILAÇÃO DO PROGRAMA QUE OPERA 
* COM CONTROLADORES PI EM CONJUNTO COM CONTROLADORES FUZZY. 
*  
* Rotina para calculo dos valores de Eqref e Edref. 
* Utiliza controladores Fuzzy para o cálculo de idref e iqref, e 
* controladores PI para cálculo de DeltaEd e DeltaEq. 
* 
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 04/06/2003 
* Última atualização: 17/06/2003 
******************************************************************** 
 
  .text 
 
Control SPM 1 ;hab. deslocamento do result. prod. 
  SETC SXM ;hab. extensão de sinal 
  SETC OVM ;acc é grampeado em +/-7FFFFFFFh 
  LDP #4 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Controle Fuzzy de Vs: gera idref 
;------------------------------------------------------------------- 
 
  LACC Vdcref 
  ADD #1 
  SACL Vdcref 
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  SUB #Vdcrefc 
  BLZ Fuzzy_Vdc ;se Vdcref<Vdcrefc => só malha de Vdc 
  SPLK #Vdcrefc,Vdcref ;se não, executa as 2 malhas 
 
Fuzzy_Vs   ;Controlador Fuzzy de Vs 
  LACC Vsref ;carrega valor de referência 
  SUB Vs ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eVs ;salva valor do erro atual 
  LDP #6 
  SACL erro ;erro atual para rotina fuzzy 
  LDP #4 
  LAC eVs1 ;carrega erro(k-1) 
  LDP #6 
  SACL erro1 ;erro(k-1) para rotina fuzzy 
  LDP #4 
  LAC idref ;carrega ação de controle atual 
  LDP #6 
  SACL ctrl ;ação de controle atual para rotina fuzzy 
 
  CALL fuzzyVs  ;Chama controlador Fuzzy 
     ;resultado está em ACC HIGH 
  LDP #6 
  ZALH ctrl 
  LDP #4 
 
  ADDH idlim ;Limitador de idref 
  SUBH idlim 
  SUBH idlim 
  ADDH idlim 
  SACH idref ;salva saída do controlador 
  LACC eVs ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eVs1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Controlador Fuzzy de Vdc: gera iqref 
;------------------------------------------------------------------- 
 
Fuzzy_Vdc   ;Controlador Fuzzy de Vdc 
  LACC Vdcref ;carrega valor de referência 
  SUB Vdc ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eVdc ;salva valor do erro atual 
  LDP #6 
  SACL erro ;erro atual para rotina fuzzy 
  LDP #4 
  LAC eVdc1 ;carrega erro(k-1) 
  LDP #6 
  SACL erro1 ;erro(k-1) para rotina fuzzy 
  LDP #4 
  LAC iqref ;carrega ação de controle atual 
  NEG  ;inverte sinal para compatibilizar 
  LDP #6 
  SACL ctrl ;ação de controle atual para rotina fuzzy 
 
  CALL fuzzyVdc ;Chama controlador Fuzzy 
     ;resultado está em ACC HIGH 
  LDP #6 
  ZALH ctrl 
  LDP #4 
 
  ADDH iqlim ;Limitador de iqref 
  SUBH iqlim 
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  SUBH iqlim 
  ADDH iqlim 
  NEG  ;iqref neg. para compatib. fluxo pot 
  SACH iqref ;salva saída do PI 
  LACC eVdc ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eVdc1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; PI de id: gera Delta Ed (850ns) = 17 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
PI_id    ;PI de id 
  LACC idref ;carrega valor de referência 
  SUB id ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eid ;salva valor do erro atual 
 
  ZALH uid1h ;acc high=termo integral high em k-1 
  ADDS uid1l ;acc low=termo integral low em k-1 
  LT eid1 ;reg. T=erro em k-1 
  MPY kiT ;efetua kiT*e(k-1) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1) 
  SACH uid1h ;atualiza termo integral high em k-1 
  SACL uid1l ;atualiza termo integral low em k-1 
  LT eid ;reg T=erro em k (atual) 
  MPY kp ;efetua kp*e(k) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1)+kp*e(k) 
  APAC  ;2 vezes pois kpsoft=kpreal/2 
 
  SACH DeltaEd ;salva saída do PI 
  LACC eid ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eid1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; PI de iq: gera Delta Eq (850ns) = 17 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
    ;PI de iq 
  LACC iqref ;carrega valor de referência 
  SUB iq ;calcula diferença em rel. ao atual 
  SACL eiq ;salva valor do erro atual 
 
  ZALH uiq1h ;acc high=termo integral high em k-1 
  ADDS uiq1l ;acc low=termo integral low em k-1 
  LT eiq1 ;reg. T=erro em k-1 
  MPY kiT ;efetua kiT*e(k-1) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1) 
  SACH uiq1h ;atualiza termo integral high em k-1 
  SACL uiq1l ;atualiza termo integral low em k-1 
  LT eiq ;reg T=erro em k (atual) 
  MPY kp ;efetua kp*e(k) 
  APAC  ;acc=kiT*e(k-1)+ui(k-1)+kp*e(k) 
  APAC  ;2 vezes pois kpsoft=kpreal/2 
 
  SACH DeltaEq ;salva saída do PI 
  LACC eiq ;acc=erro em k (atual) 
  SACL eiq1 ;atualiza valor do erro em k-1 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Feed-forward de Ed = 9 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 



 121 

  ZALH DeltaEd ;acc=DeltaEd 
  LT iqref ;reg T=iqref 
  MPY wLi ;efetua iqref*w*Li 
  SPAC  ;acc=DeltaEd-iqref*w*Li 
  ADDH Edlim ;Limitador de Edref 
  SUBH Edlim 
  SUBH Edlim 
  ADDH Edlim 
  SACH Edref ;salva Ed referência 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Feed-forward de Eq = 10 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
 
  SETC OVM 
  ZALH DeltaEq ;acc high=DeltaEq 
  LT idref ;reg T=idref 
  MPY wLi ;efetua idref*w*Li 
  APAC  ;acc=DeltaEd+iqref*w*Li 
 
  ADDH vq ;acc=DeltaEd+iqref*w*Li+Vq 
  ADDH vq ;APENAS PARA VDC=220V 
 
  ADDH Eqlim ;Limitador de Eqref 
  SUBH Eqlim 
  SUBH Eqlim 
  ADDH Eqlim 
  SACH Eqref ;salva Eq referência 
 
;------------------------------------------------------------------- 
; Conversão de Edref e Eqref para ref. ABC: tempos do PWM  29 ciclos 
;------------------------------------------------------------------- 
* Eqss=Eqref*costte+Edref*sintte 
* Edss=Edref*costte-Eqref*sintte 
* Earef=Eqss 
* Ebref=-0.5*Eqss-0.866*Edss 
* Ecref=-0.5*Eqss+0.866*Edss ajuste=raiz(3)/2 
 
  LT costte ;reg. T=cos(tte) 
  MPY Eqref ;efetua Eqref*cos(tte) 
  PAC 
  LT sintte ;reg. T=sin(tte) 
  MPY Edref ;efetua Edref*sin(tte) 
  APAC  ;acc=Eqref*costte+Edref*sintte 
  SACH Eqss 
 
  SACH Earef ;Earef=Eqss 
  LACC Eqss,15 ;acc high=Eqss/2 
  NEG  ;acc=-Eqss/2 
  SACH GPR0 ;GPR0=-0,5*Eqss 
 
  LT costte ;reg. T=cos(tte) 
  MPY Edref ;efetua Edref*cos(tte) 
  PAC 
  LT sintte ;reg. T=sin(tte) 
  MPY Eqref ;efetua Eqref*sin(tte) 
  SPAC  ;acc=Edref*cos(tte)-Eqref*sin(tte) 
  SACH Edss 
 
  ZALH GPR0 ;acc high=-0,5*Eqss 
  LT ajuste ;reg. T=ajuste=raiz(3)/2 
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  MPY Edss   
  APAC  ;acc=-0,5*Eqss+0,866*Edss 
  SACH Ecref ;Ecref=-0,5*Eqss+0,866*Edss 
 
  ZALH GPR0 ;acc high=-0,5*Eqss 
  SPAC  ;acc=-0,5*Eqss-0,866*Edss 
  SACH Ebref ;Ebref=-0,5*Eqss-0,866*Edss 
 
  RET 
 
 
 
 
;************************************************************************** 
;Geracao da tabela de valores a serem exportados para o PC 
;************************************************************************** 
BUFFER:         ldp     #4 
                lac     cont2       ;voltar p/ con 
                bgz     MAIOR0 
                b       BEND    
MAIOR0:         lac     cont5 
                sub     #199 ;0=1 ponto a cada 200us (49=a cada 10ms) 
               ;sub     #49 ;0=1 ponto a cada 200us (49=a cada 10ms) 
                blz     MENOR5 
                splk #0,cont5 
 
                lac     idref ;-->nome da var 1 que sera armazenada 
 
                larp    AR3 
                sacl    *+ 
 
                lac     id ;-->nome da var 2 que sera armazenada 
 
                larp    AR4 
                sacl    *+ 
 
                lac     iqref ;-->nome da var 3 que sera armazenada 
 
                larp    AR5 
                sacl    *+ 
 
                lac     iq ;-->nome da var 4 que sera armazenada 
 
                larp    AR6 
                sacl    *+  
                sar     AR3,auxint  ;-->compara AR3 com o fim do buffer 1 
                lac     auxint 
                sub     #8258h 
                blz     BEND 
                splk #0,cont2   ;*voltar p/ cont1 
                b       BEND    
 
MENOR5:         lac     cont5 
                add     #1 
                sacl    cont5 
BEND:            
                ret 
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******************************************************************** 
* 
* File Name : fuzctrl.asm 
* 
* Controlador fuzzy para Vs e Vdc do gerador de indução. 
* Contém as rotinas de fuzzyficação (em 7 conjuntos triangulares) do 
* erro e da variação do erro, realização da operação E (MIN) para 
* validação das regras e defuzzyficação (leitura de tabela). A ação 
* de controle é integrada ao final. 
*  
* Autor: Felipe Nascimento Martins 
* Data: 15/05/2003 
* Última atualização: 19/06/2003 
******************************************************************** 
 
;------------------------------------------------------------------------- 
;------------ CONTROLADOR FUZZY DA MALHA DE VS: GERA IDREF --------------- 
;------------------------------------------------------------------------- 
 
fuzzyVs  SOVM   ;limita acc high em +/-32k 
  SPM 1 
  LDP #6 
  LAC tc4   
  ADD #1 
  SACL tc4 
  SUB #5  ;Contador de 1 ms 
  BLZ SAI  ;executa controle apenas a cada 1ms 
  SPLK #0,tc4 
 
  LAC erro  ;acc=erro(k) 
  SUB erro1  ;acc=erro(k)-erro(k-1) 
  SACL derro  ;derro = variação do erro 
   
CONTINUE3 LT erro 
  MPY Gerro 
  PAC 
  APAC   ; para duplicar o ganho 
  SACH erroaux  ;erro em pu para conj. fuzzy 
  LT derro 
  MPY Gerro1 
  PAC 
  SACH erro1aux ;variação do erro em pu 
  LAC erro 
  BLZ ERRNEG 
 
;-------- FUZZIFICAÇÃO DAS ENTRADAS 
;-------- CÁLCULO DO ÍNDICE I E FUZZIFICAÇÃO DO ERRO 
 
     lac     erroaux  ;Caso erro > 0  
     sub     Q3   ;Intervalo maior positivo    
     blz     POS3  ;se erro-Q3<0 => testa pos3 
     SPLK #6,I   ;se não, está em I=6 
     LAC     minorm  ;grau de pertinência norm = 1 (mi=1) 
     sacl    mied 
     SPLK    #0,miee  ;Aqui a var de ent excede a faixa. 
     b       CAINJ 
POS3                 
     lac     erroaux 
     SUB     Q2 
     blz     POS2       
     sacl    modulo 
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     SPLK #6,I   
     LAC     l3   ; Var L3 = 1/(Q3-Q2)     
     sacl    aux      
      b       CMER         ; Cálculo dos mi 
 
POS2                 
     lac     erroaux 
     SUB     Q1 
     blz     POS1       
     sacl    modulo 
     SPLK #5,I 
     LAC     l2       
     sacl    aux      
      b       CMER        
 
POS1 
     SPLK #4,I 
     LAC erroaux 
     sacl modulo 
     LAC     l1 
     sacl    aux 
       B CMER 
 
ERRNEG lac     erroaux  ;Caso erro < 0  
     ADD     Q3   ;Soma pq é lado negativo 
     bgz     NEG3 
     SPLK #1,I   ;o ponto esta a esquerda de -Q3 
     LAC     minorm  ;grau de pertinência = 1 (mi=1) 
     sacl    miee 
     SPLK    #0,mied 
     B CAINJ 
      
NEG3                 
     lac     erroaux 
     ADD     Q2 
     bgz     NEG2 
     abs    ;valor absoluto para obter módulo 
     sacl    modulo 
     SPLK #1,I 
     LAC     l3       
     sacl    aux      
      b       CMERN         ; Cálculo dos mi 
   
NEG2                 
     lac     erroaux 
     ADD     Q1 
     bgz     NEG1 
     abs       
     sacl    modulo 
     SPLK #2,I 
     LAC     l2       
     sacl    aux      
      b       CMERN          
   
NEG1  SPLK #3,I 
  LAC erroaux 
     abs 
     sacl    modulo 
     LAC     l1 
     sacl    aux 
     B CMERN 



 125 

               
CMER     ;Cálculo dos mi do erro POSITIVO   
     lt      modulo    
     mpy     aux     
       pac 
     sach    mied  ;mi(erro) da var. direita 
     LAC     minorm 
     sub     mied          ;grau de pert da regra da direita 
     sacl    miee          ;grau de pert da regra da esquerda 

B CAINJ          ;miee=1-mied 
 
CMERN  lt      modulo    ;Cálculo dos mi do erro NEGATIVO   
     mpy     aux     
       pac 
     sach    miee  ;mi(erro) da var. esquerda 
     LAC     minorm  ;mied=1-miee 
     sub     miee         ; grau de pertinência da regra da direita 
     sacl    mied         ; grau de pertinência da regra da esquerda 
                 
;--------CÁLCULO DO ÍNDICE J E FUZZIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ERRO 
  
CAINJ  LAC derro 
  BLZ DERRNEG 
 
     lac     erro1aux     ; Caso erro > 0  
     sub     R3          ; Intervalo     
     blz     POS31      ;  
     SPLK #6,J           
     LAC     minorm      ; grau de pertinência = 1 (mi=1) 
     sacl    mided 
     SPLK    #0,midee 
     b       CAPER 
POS31                 
     lac     erro1aux 
     SUB     R2 
     blz     POS21       
     sacl    modulo 
     SPLK #6,J 
     LAC     g3       
     sacl    aux      
      b       CMDER         ; Cálculo dos mi 
POS21                 
     lac     erro1aux 
     SUB     R1 
     blz     POS11       
     sacl    modulo 
     SPLK #5,J 
     LAC     g2       
     sacl    aux      
      b       CMDER          
 
POS11 
     SPLK #4,J 
     LAC     g1 
     sacl    aux 
       lac     erro1aux 
     sacl    modulo 
     B CMDER 
 
DERRNEG  lac     erro1aux     ; Caso erro < 0  
     ADD     R3          ; Intervalo     
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     bgz     NEG31      ;  
     SPLK #1,J           
     LAC     minorm      ; grau de pertinência = 1 (mi=1) 
     sacl    midee 
     SPLK    #0,mided 
     B CAPER 
NEG31                 
     lac     erro1aux 
     ADD     R2 
     bgz     NEG21 
     abs       
     sacl    modulo 
     SPLK #1,J 
     LAC     g3       
     sacl    aux      
      b       CMDERN    
NEG21                 
     lac     erro1aux 
     ADD     R1 
     bgz     NEG11 
     abs       
     sacl    modulo 
     SPLK #2,J 
     LAC     g2       
     sacl    aux      
      b       CMDERN         
 
NEG11 
     SPLK #3,J         
     LAC     g1 
     sacl    aux 
       lac     erro1aux 
       abs 
     sacl    modulo 
     B CMDERN 
      
CMDER    ;Cálculo dos mi da Variação do erro POSITIVO   
     lt      modulo    
     mpy     aux     
       pac 
     sach    mided ;mi(var. erro) da variável direita 
     LAC     minorm 
     sub     mided ;grau de pertinência da regra da direita 
     sacl    midee ;grau de pertinência da regra da esquerda 
   B CAPER 
  
CMDERN    ;Cálculo dos mi da Variação erro NEGATIVO   
     lt      modulo    
     mpy     aux     
       pac 
     sach    midee ;mi(var. erro) da variável esquerda 
     LAC     minorm 
     sub     midee ;grau de pertinência da regra da esquerda 
     sacl    mided ;grau de pertinência da regra da direita 
   
;--------CONECTIVO 'E' NAS PREMISSAS ATRAVES DO OPERADOR MIN 
      
CAPER    ;para descobrir qual mi é menor 
     lac     miee         ;miRA=min(miee,midee) --> REGRA A 
     sacl    miRA         ; assumindo miRA=miee 
     sub     midee         ; ACC= miee-midee 
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     blez    PASSO1 
     lac     midee         ; caso nao : miee>midee -->faz miRA=midee 
     sacl    miRA 
PASSO1                ; SEGUNDA REGRA 
     lac     miee        ; miRB=min(miee,mided) -> REGRA B 
     sacl    miRB        ; assumindo miRB=miee 
     sub     mided        ; ACC=miee-mided 
     blez    PASSO2 
     lac     mided        ; miee>mided --> faz miRB=mided 
     sacl    miRB 
PASSO2                ; TERCEIRA REGRA 
     lac     mied        ; miRC=min(mied,midee) -> REGRA C 
     sacl    miRC        ; assumindo miRC=mied 
     sub     midee        ; ACC=mied-midee 
     blez    PASSO3 
     lac     midee        ; mied>midee --> faz miRC=midee 
     sacl    miRC        ;  
PASSO3                ; QUARTA REGRA 
     lac     mied        ; miRD=min(mied,mided) -> REGRA D 
     sacl    miRD        ; assumindo miRD=mied 
     sub     mided        ; ACC=mied-mided 
     blez    PASSO4 
     lac     mided        ; mied>mided --> faz miRD=mided 
     sacl    miRD 
PASSO4 
    LAC     miRA 
     ADD     miRB 
     ADD     miRC 
     ADD     miRD 
     SACL    sommi       ; SOMA=miRA+miRB+miRC+miRD 
 
;------- IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DE CADA REGRA DISPARADA 
 
     SPM     0 
     LAC     I 
     SUB    #1 
     SACL    aux 
     LT      aux          ; m=numero de colunas de uma matriz n x m 
     MPY    #7 
     PAC 
     ADD J     
     SACL    POSB      ;  
     SUB    #1 
     SACL    POSA       ; posição da regra A disparada= (I-1)*m+J-1 
     SPM     1 
 
;----- LEITURA DA TABELA PARA O CÁLCULO DE DEFUZZIFICAÇÃO - LERBR -------- 
 
LERBR    
      LAC     POSA ;Posição A 
      ADLK    TBLFZ 
      TBLR    IAS 
      ADD     #1  ;Posição B 
      TBLR    IBS 
      ADD     #7  ;Posição D 
      TBLR    IDS 
      SUB     #1  ;Posição C 
      TBLR    ICS 
 
;------- DEFUZZIFICAÇÃO PELO MÉTODO DAS ALTURAS - DEFUZZY 
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     LT      miRA 
     MPY     IAS 
     LTP     miRB 
     MPY     IBS 
     LTA     miRC 
     MPY     ICS 
     LTA     miRD 
     MPY     IDS 
     APAC 
     SACH    sommic       ; IAF*miRA+IBF*miRB+ICF*miRC+IDF*miRD 
     ABS 
     SACH aux 
     ZALH    aux 
     RPT     #14 
     SUBC    sommi  ;=sommic/sommi 
     SACL    dctrlaux ;Valor absoluto da açao de controle em pu 
     LT dctrlaux 
     MPY Gctrl  ;idem, valor físico 
     PAC 
     SACH dctrl       
     BIT sommic,BIT15 
     BBZ INTEGRACAO 
     NEG  
     SACH dctrl  ;Delta u(k) com sinal, valor físico 
 
;--------------- Integração da ação de controle: ctrl(k)=ctrl(k-1)+dctrl(k) 
 
INTEGRACAO ZALH dctrl 
  ADDH ctrl 
  ADDH limctrl   
  SUBH limctrl 
  SUBH limctrl 
  ADDH limctrl 
  SACH ctrl 
SAI ; ROVM 
  RET   ;Fim da rotina de controle Fuzzy 
 
;------- Definição das regras fuzzy - Tabela de defuzzyficação ----------- 
 
TBLFZ   ;valor variável fuzzy de saída 
 
  .WORD -20000 ;1 - NB  primeira linha 
  .WORD -20000 ;2 - NB 
  .WORD -10000 ;3 - NM 
  .WORD -10000 ;4 - NM 
  .WORD -4000  ;5 - NS 
  .WORD -4000  ;6 - NS 
  .WORD 0  ;7 - ZR 
  .WORD -20000 ;8 - NB  segunda linha 
  .WORD -10000 ;9 - NM 
  .WORD -10000 ;10- NM 
  .WORD -4000  ;11- NS 
  .WORD -4000  ;12- NS 
  .WORD 0  ;13- ZR 
  .WORD 4000  ;14- PS 
  .WORD -10000 ;15- NM  terceira linha 
  .WORD -10000 ;16- NM 
  .WORD -4000  ;17- NS 
  .WORD -4000  ;18- NS 
  .WORD 0  ;19- ZR 
  .WORD 4000  ;20- PS 
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  .WORD 4000  ;21- PS 
  .WORD -10000 ;22- NM  quarta linha 
  .WORD -4000  ;23- NS 
  .WORD -4000  ;24- NS 
  .WORD 0  ;25- ZR 
  .WORD 4000  ;26- PS 
  .WORD 4000  ;27- PS 
  .WORD 10000  ;28- PM 
  .WORD -4000  ;29- NS  quinta linha 
  .WORD -4000  ;30- NS 
  .WORD 0  ;31- ZR 
  .WORD 4000  ;32- PS 
  .WORD 4000  ;33- PS 
  .WORD 10000  ;34- PM 
  .WORD 10000  ;35- PM 
  .WORD -4000  ;36- NS  sexta linha 
  .WORD 0  ;37- ZR 
  .WORD 4000  ;38- PS 
  .WORD 4000  ;39- PS 
  .WORD 10000  ;40- PM 
  .WORD 10000  ;41- PM 
  .WORD 20000  ;42- PB 
  .WORD 0  ;43- ZR  sétima linha 
  .WORD 4000  ;44- PS 
  .WORD 4000  ;45- PS 
  .WORD 10000  ;46- PM 
  .WORD 10000  ;47- PM 
  .WORD 20000  ;48- PB 
  .WORD 20000  ;49- PB 
 
 
;------------------------------------------------------------------------- 
;------------ CONTROLADOR FUZZY DA MALHA DE VDC: GERA IQREF -------------- 
;------------------------------------------------------------------------- 
 
fuzzyVdc  SOVM   ;limita acc high em +/-32k 
  SPM 1 
  LDP #6 
  LAC tc4_   
  ADD #1 
  SACL tc4_ 
  SUB #5  ;Contador de 1 ms 
  BLZ SAI_  ;executa controle apenas a cada 1ms 
  SPLK #0,tc4_ 
 
  LAC erro  ;acc=erro(k) 
  SUB erro1  ;acc=erro(k)-erro(k-1) 
  SACL derro  ;derro = variação do erro 
   
CONTINUE3_ LT erro 
  MPY Gerro_ 
  PAC 
  APAC   ;para duplicar o ganho 
  SACH erroaux  ;erro em pu para conj. fuzzy 
  LT derro 
  MPY Gerro1_ 
  PAC 
  SACH erro1aux ;variação do erro em pu 
  LAC erro 
  BLZ ERRNEG_ 
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;-------- FUZZIFICAÇÃO DAS ENTRADAS 
;-------- CÁLCULO DO ÍNDICE I E FUZZIFICAÇÃO DO ERRO 
 
     lac     erroaux  ;Caso erro > 0  
     sub     Q3  ;Intervalo maior positivo    
     blz     POS3_  ;se erro-Q3<0 => testa pos3 
     SPLK #6,I  ;se não, está em I=6 
     LAC     minorm  ;grau de pertinência norm = 1 (mi=1) 
     sacl    mied 
     SPLK    #0,miee   ;Aqui, a var de entrada excede a faixa. 
     b       CAINJ_ 
POS3_                 
     lac     erroaux 
     SUB     Q2 
     blz     POS2_       
     sacl    modulo 
     SPLK #6,I   
     LAC     l3   ; Var L3 = 1/(Q3-Q2)     
     sacl    aux      
      b       CMER_         ; Cálculo dos mi 
 
POS2_                 
     lac     erroaux 
     SUB     Q1 
     blz     POS1_       
     sacl    modulo 
     SPLK #5,I 
     LAC     l2       
     sacl    aux      
      b       CMER_        
 
POS1_ 
     SPLK #4,I 
     LAC erroaux 
     sacl modulo 
     LAC     l1 
     sacl    aux 
       B CMER_ 
 
ERRNEG_ lac     erroaux  ;Caso erro < 0  
     ADD     Q3  ;Soma pq é lado negativo 
     bgz     NEG3_ 
     SPLK #1,I  ;o ponto esta a esquerda de -Q3 
     LAC     minorm  ;grau de pertinência = 1 (mi=1) 
     sacl    miee 
     SPLK    #0,mied 
     B CAINJ_ 
      
NEG3_ 
     lac     erroaux 
     ADD     Q2 
     bgz     NEG2_ 
     abs   ;valor absoluto para obter módulo 
     sacl    modulo 
     SPLK #1,I 
     LAC     l3       
     sacl    aux      
      b       CMERN_         ; Cálculo dos mi 
   
NEG2_ 
     lac     erroaux 
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     ADD     Q1 
     bgz     NEG1_ 
     abs       
     sacl    modulo 
     SPLK #2,I 
     LAC     l2       
     sacl    aux      
      b       CMERN_          
   
NEG1_  SPLK #3,I 
  LAC erroaux 
     abs 
     sacl    modulo 
     LAC     l1 
     sacl    aux 
     B CMERN_ 
               
CMER_     ;Cálculo dos mi do erro POSITIVO   
     lt      modulo    
     mpy     aux     
       pac 
     sach    mied  ;mi(erro) da var. direita 
     LAC     minorm 
     sub     mied         ; grau de pertinência da regra da direita 
     sacl    miee         ; grau de pertinência da regra da esquerda 
                B CAINJ_         ; miee=1-mied 
 
CMERN_  lt      modulo    ;Cálculo dos mi do erro NEGATIVO   
     mpy     aux     
       pac 
     sach    miee  ;mi(erro) da var. esquerda 
     LAC     minorm  ;mied=1-miee 
     sub     miee         ; grau de pertinência da regra da direita 
     sacl    mied         ; grau de pertinência da regra da esquerda 
                 
;--------CÁLCULO DO ÍNDICE J E FUZZIFICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO ERRO 
  
CAINJ_ LAC derro 
  BLZ DERRNEG_ 
 
     lac     erro1aux     ; Caso erro > 0  
     sub     R3          ; Intervalo     
     blz     POS31_      ;  
     SPLK #6,J           
     LAC     minorm      ; grau de pertinência = 1 (mi=1) 
     sacl    mided 
     SPLK    #0,midee 
     b       CAPER_ 
POS31_                 
     lac     erro1aux 
     SUB     R2 
     blz     POS21_       
     sacl    modulo 
     SPLK #6,J 
     LAC     g3       
     sacl    aux      
      b       CMDER_         ; Cálculo dos mi 
POS21_                 
     lac     erro1aux 
     SUB     R1 
     blz     POS11_       
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     sacl    modulo 
     SPLK #5,J 
     LAC     g2       
     sacl    aux      
      b       CMDER_          
 
POS11_ 
     SPLK #4,J 
     LAC     g1 
     sacl    aux 
       lac     erro1aux 
     sacl    modulo 
     B CMDER_ 
 
DERRNEG_  lac     erro1aux     ; Caso erro < 0  
     ADD     R3          ; Intervalo     
     bgz     NEG31_      ;  
     SPLK #1,J           
     LAC     minorm      ; grau de pertinência = 1 (mi=1) 
     sacl    midee 
     SPLK    #0,mided 
     B CAPER_ 
NEG31_                 
     lac     erro1aux 
     ADD     R2 
     bgz     NEG21_ 
     abs       
     sacl    modulo 
     SPLK #1,J 
     LAC     g3       
     sacl    aux      
      b       CMDERN_    
NEG21_                 
     lac     erro1aux 
     ADD     R1 
     bgz     NEG11_ 
     abs       
     sacl    modulo 
     SPLK #2,J 
     LAC     g2       
     sacl    aux      
      b       CMDERN_         
 
NEG11_ 
     SPLK #3,J         
     LAC     g1 
     sacl    aux 
       lac     erro1aux 
       abs 
     sacl    modulo 
     B CMDERN_ 
      
CMDER_    ;Cálculo dos mi da Variação do erro POSITIVO   
     lt      modulo    
     mpy     aux     
       pac 
     sach    mided ;mi(var. erro) da variável direita 
     LAC     minorm 
     sub     mided ;grau de pertinência da regra da direita 
     sacl    midee ;grau de pertinência da regra da esquerda 
   B CAPER_ 
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CMDERN_    ;Cálculo dos mi da Variação erro NEGATIVO   
     lt      modulo    
     mpy     aux     
       pac 
     sach    midee ;mi(var. erro) da variável esquerda 
     LAC     minorm 
     sub     midee ;grau de pertinência da regra da esquerda 
     sacl    mided ;grau de pertinência da regra da direita 
   
;--------CONECTIVO 'E' NAS PREMISSAS ATRAVES DO OPERADOR MIN 
      
CAPER_    ;para descobrir qual mi é menor 
     lac     miee         ;miRA=min(miee,midee) --> REGRA A 
     sacl    miRA         ; assumindo miRA=miee 
     sub     midee         ; ACC= miee-midee 
     blez    PASSO1_ 
     lac     midee         ; caso nao : miee>midee -->faz miRA=midee 
     sacl    miRA 
PASSO1_                ; SEGUNDA REGRA 
     lac     miee        ; miRB=min(miee,mided) -> REGRA B 
     sacl    miRB        ; assumindo miRB=miee 
     sub     mided        ; ACC=miee-mided 
     blez    PASSO2_ 
     lac     mided        ; miee>mided --> faz miRB=mided 
     sacl    miRB 
PASSO2_                ; TERCEIRA REGRA 
     lac     mied        ; miRC=min(mied,midee) -> REGRA C 
     sacl    miRC        ; assumindo miRC=mied 
     sub     midee        ; ACC=mied-midee 
     blez    PASSO3_ 
     lac     midee        ; mied>midee --> faz miRC=midee 
     sacl    miRC        ;  
PASSO3_                ; QUARTA REGRA 
     lac     mied        ; miRD=min(mied,mided) -> REGRA D 
     sacl    miRD        ; assumindo miRD=mied 
     sub     mided        ; ACC=mied-mided 
     blez    PASSO4_ 
     lac     mided        ; mied>mided --> faz miRD=mided 
     sacl    miRD 
PASSO4_ 
    LAC     miRA 
     ADD     miRB 
     ADD     miRC 
     ADD     miRD 
     SACL    sommi       ; SOMA=miRA+miRB+miRC+miRD 
 
;------- IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DE CADA REGRA DISPARADA 
 
     SPM     0 
     LAC     I 
     SUB    #1 
     SACL    aux 
     LT      aux          ; m=numero de colunas de uma matriz n x m 
     MPY    #7 
     PAC 
     ADD J     
     SACL    POSB      ;  
     SUB    #1 
     SACL    POSA       ; posição da regra A disparada= (I-1)*m+J-1 
     SPM     1 
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;------------------------------------------------------------------------- 
;----- LEITURA DA TABELA PARA O CÁLCULO DE DEFUZZIFICAÇÃO - LERBR -------- 
;------------------------------------------------------------------------- 
 
LERBR_    
      LAC     POSA ;Posição A 
      ADLK    TBLFZ_ 
      TBLR    IAS 
      ADD     #1  ;Posição B 
      TBLR    IBS 
      ADD     #7  ;Posição D 
      TBLR    IDS 
      SUB     #1  ;Posição C 
      TBLR    ICS 
 
;------- DEFUZZIFICAÇÃO PELO MÉTODO DAS ALTURAS - DEFUZZY 
 
     LT      miRA 
     MPY     IAS 
     LTP     miRB 
     MPY     IBS 
     LTA     miRC 
     MPY     ICS 
     LTA     miRD 
     MPY     IDS 
     APAC 
     SACH    sommic       ; IAF*miRA+IBF*miRB+ICF*miRC+IDF*miRD 
     ABS 
     SACH aux 
     ZALH    aux 
     RPT     #14 
     SUBC    sommi  ;=sommic/sommi 
     SACL    dctrlaux ;Valor absoluto da açao de controle em pu 
     LT dctrlaux 
     MPY Gctrl_  ;idem, valor físico 
     PAC 
     SACH dctrl       
     BIT sommic,BIT15 
     BBZ INTEGRACAO_ 
     NEG  
     SACH dctrl  ;Delta u(k) com sinal, valor físico 
 
;----------- Integração da ação de controle: ctrl(k)=ctrl(k-1)+dctrl(k) 
 
INTEGRACAO_ ZALH dctrl 
  ADDH ctrl 
  ADDH limctrl_   
  SUBH limctrl_ 
  SUBH limctrl_ 
  ADDH limctrl_ 
  SACH ctrl 
SAI_ ; ROVM 
  RET   ;Fim da rotina de controle Fuzzy 
 
;------------------------------------------------------------------------- 
;------- Definição das regras fuzzy - Tabela de defuzzyficação ----------- 
;------------------------------------------------------------------------- 
 
TBLFZ_   ;valor variável fuzzy de saída 
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  .WORD -20000 ;1 - NB  primeira linha 
  .WORD -20000 ;2 - NB 
  .WORD -10000 ;3 - NM 
  .WORD -10000 ;4 - NM 
  .WORD -4000  ;5 - NS 
  .WORD -4000  ;6 - NS 
  .WORD 0  ;7 - ZR 
  .WORD -20000 ;8 - NB  segunda linha 
  .WORD -10000 ;9 - NM 
  .WORD -10000 ;10- NM 
  .WORD -4000  ;11- NS 
  .WORD -4000  ;12- NS 
  .WORD 0  ;13- ZR 
  .WORD 4000  ;14- PS 
  .WORD -10000 ;15- NM  terceira linha 
  .WORD -10000 ;16- NM 
  .WORD -4000  ;17- NS 
  .WORD -4000  ;18- NS 
  .WORD 0  ;19- ZR 
  .WORD 4000  ;20- PS 
  .WORD 4000  ;21- PS 
  .WORD -10000 ;22- NM  quarta linha 
  .WORD -4000  ;23- NS 
  .WORD -4000  ;24- NS 
  .WORD 0  ;25- ZR 
  .WORD 4000  ;26- PS 
  .WORD 4000  ;27- PS 
  .WORD 10000  ;28- PM 
  .WORD -4000  ;29- NS  quinta linha 
  .WORD -4000  ;30- NS 
  .WORD 0  ;31- ZR 
  .WORD 4000  ;32- PS 
  .WORD 4000  ;33- PS 
  .WORD 10000  ;34- PM 
  .WORD 10000  ;35- PM 
  .WORD -4000  ;36- NS  sexta linha 
  .WORD 0  ;37- ZR 
  .WORD 4000  ;38- PS 
  .WORD 4000  ;39- PS 
  .WORD 10000  ;40- PM 
  .WORD 10000  ;41- PM 
  .WORD 20000  ;42- PB 
  .WORD 0  ;43- ZR  sétima linha 
  .WORD 4000  ;44- PS 
  .WORD 4000  ;45- PS 
  .WORD 10000  ;46- PM 
  .WORD 10000  ;47- PM 
  .WORD 20000  ;48- PB 
  .WORD 20000  ;49- PB 
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APÊNDICE C – FOTOS DO SISTEMA EM LABORATÓRIO 
 

 

 
Fig. C.1 Fotografia do sistema implementado em laboratório. 

 

  A Fig. C.1 mostra todos os componentes do sistema. À esquerda, no chão, estão o 

motor CC (máquina primária) e a máquina de indução usada como gerador. Sobre a mesa 

estão, ao centro, o inversor e, à esquerda, os bancos de indutores e de capacitores. Sobre o 

inversor está a placa que contém o DSP usado para controle do sistema. Sobre a mesa, à 

direita, está o computador utilizado na programação do DSP e coleta de resultados. 
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Fig. C.2 Fotografia dos bancos de indutores e de capacitores. 

 

  A Fig. C.2 mostra o banco de indutores Li (abaixo) e o banco de capacitores CAC 

(acima).  

 

 

Fig. C.3 Fotografia da máquina CC (esquerda) acoplada à MI (direita). 

 

  A Fig. C.3 mostra as máquinas de corrente contínua (máquina primária) e de indução 

(gerador) acopladas para realização dos ensaios. 
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Fig. C.4 Placa de controle com o DSP TMS320C240 

 

  Finalmente, a Fig. C.4 mostra a placa de controle. Esta placa, além de conter o DSP 

utilizado para a realização do controle, possui circuitos auxiliares e conectores apropriados 

para sua conexão com as outras placas do sistema. 

 


