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Abstract— This work deals with the sensorless speed control for Three-phase Induction Motor in order to
improve its operation at low speed and low frequency. We propose an approach using the Direct Torque Control
(DTC) technique. The Model Adaptive Reference (MRAS) with Fuzzy Controler is chosen in order to estimate
the rotor speed. This choice is based on its capability of high performance during Three-phase Induction Motor
operation even if the machine’s parameters and the load change during the operation. At last, some simulations
with diferent operational conditions at low speed are carried out in order to test the sensorless control. The
results show a good perfomance and agreed with the results shown in recent papers.
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Resumo— Neste trabalho é apresentado um estudo sobre o controle de velocidade sensorless aplicado ao Motor
de Indução Trifásico (MIT) visando sobretudo, melhorar o desempenho da máquina de indução em aplicações na
região de baixa frequência de operação. Para tanto, propõe-se uma abordagem utilizando a técnica de controle
Direct Torque Control (DTC). Para estimativa da velocidade do rotor é utilizado a estratégia baseado no Model
Reference Adaptive Systems (MRAS) com mecanismo de adaptação fuzzy, a fim de se diminuir a sensibilidade
aos parâmetros da máquina. O desempenho da estratégia de controle de velocidade sensorless proposta é testada
em simulações com diferentes condições de operação buscando reproduzir alguns dos problemas encontrados
em aplicações práticas, utilizando o software Matlab. Os resultados obtidos foram condizentes com resultados
encontrados na literatura, comprovando o bom desempenho do sistema de controle de velocidade sensorless
proposto.
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Introdução

Diversos trabalhos podem ser encontrados na
literatura dedicados à melhoria dos métodos sensorless, podendo ser separados em: com injeção de
sinal; e sem injeção de sinal. Durante os últimos
anos as técnicas sensorless baseadas na injeção de
sinal de alta frequência evoluı́ram, podendo até
mesmo garantir o controle do torque em velocidade zero. As técnicas sensorless sem o uso de
injeção de sinal de alta frequência utilizam o modelo da máquina para extrair informações sobre
a força contra eletromotriz, sendo que esse método é sem dúvida o mais utilizado, uma vez que
a implementação é simples e os resultados obtidos apresentam precisão na maioria dos pontos de
operação (Lascu et al., 2009).

As estratégias de controle sensorless (sem sensor
de posição do rotor) são importantes devido à dificuldade do uso de encoders em algumas aplicações, somado ao custo elevado do equipamento,
que muitas vezes pode ser maior do que o próprio custo do motor. Segundo Martins (2006) algumas das vantagens da eliminação de sensores
mecânicos são: o conjunto de acionamento é reduzido e consequentemente a demanda por manutenção; aumento da confiabilidade, pois alguns acionamentos estão sujeitos a ambientes hostis, principalmente nas industrias.
As técnicas sensorless para o acionamento do
MIT, têm sido estudadas por mais de três décadas (Holtz, 2006). Entretanto, o desempenho das
estratégias de controle sensorless é limitado. Algumas técnicas apresentam bom desempenho para
a estimação da velocidade com parâmetros nominais, exceto em baixa velocidade (região de baixa
frequência). O fraco desempenho na região de
baixa frequência é devido, principalmente, a maior
sensibilidade dos estimadores e observadores às
mudanças nos valores dos parâmetros da máquina,
ausência de modelos das não-linearidades e ruı́dos
dos sensores (Lascu et al., 2005).

A técnica de modelo de referência adaptativo
(MRAS) é usada tanto para controle quanto na
estimação de estados do MIT, sendo que, sua implementação é relativamente simples e requer menos esforço computacional em comparação a outros métodos (Gayathri et al., 2012).
Durante as duas últimas décadas, os modelos
de referência adaptativos vêm sendo usados para
a estimação de estados, principalmente a velocidade do rotor da máquina de indução (Tarchala
et al., 2011). Um dos MRAS mais utilizados para
a estimação da velocidade é baseado no fluxo do
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rotor (MRAS-RF). Esse estimador foi inicialmente
proposto por Schauder (1992) e tem como caracterı́stica o bom desempenho na estimação em média
e alta velocidade, entretanto, é sensı́vel a variação
das resistência da máquina, sendo mais afetado
em baixas velocidades quando um pequeno erro
no valor das resistências pode levar o sistema à
instabilidade (Gadoue et al., 2009).
Vários esquemas vêm sendo desenvolvidos
para solucionar as dificuldades apresentadas pelo
MRAS-RF. Em Haron and Idris (2006) é analisado o MRAS baseado na força contra eletromotriz (BKMF-MRAS). Esse estimador utiliza como
modelo de referência a força contra eletromotriz,
assim, evita-se o uso da integração pura e, portanto, elimina-se os problemas de drift e offset
encontrados no estimador MRAS-RF. Entretanto,
o BKMF-MRAS apresenta dificuldades de implementação por necessitar do cálculo da derivada da
corrente de magnetização, sensibilidade nos ajuste
de ganhos do mecanismo de adaptação e também
como o MRAS-RF, apresenta dependência da resistência do estator e rotor.
Para melhorar o desempenho do estimador
MRAS, Maiti et al. (2007) apresentaram uma
abordagem baseada na potência reativa, sendo
que o estimador proposto não apresenta integrações e dependências das resistências da máquina.
O modelo foi utilizado para a estimação da constante de tempo elétrica do rotor e da velocidade.
Porém, os autores afirmam que este método não
tem bom desempenho quando a máquina está em
regime de regeneração, sendo que esse problema é
solucionado com o auxı́lio das Redes Neurais Artificiais (Maiti et al., 2012).
As constantes mudanças e incertezas dos parâmetros do MIT são pontos importantes para as
estratégias de controle sensorless. Os MRAS normalmente utilizam como mecanismo de adaptação um controlador PI, por ter uma implementação simples e atender bem as necessidades do
MRAS enquanto as caracterı́sticas nominais são
mantidas. No entanto, esse tipo de controlador
não responde bem às alterações nos parâmetros
do MIT e muitas vezes o processo de sintonização
é difı́cil. Contudo, segundo Vas (1999) uma maior
robustez frente às alterações de parâmetros e à estimação em velocidade zero com MRAS pode ser
conseguida utilizando-se sistemas inteligentes.
Atualmente, em alguns trabalhos é proposto
o uso de mecanismos de adaptação que sejam capazes de lidar com as incertezas paramétricas do
MIT. Como em Gadoue et al. (2010) onde é estudado o comportamento do MRAS-RF clássico
com mecanismo de adaptação não linear, no caso,
baseados em lógica fuzzy e modos deslizantes. O
acionamento sensorless foi testado experimentalmente aplicado ao controle vetorial.
Neste trabalho é abordado a combinação entre o MRAS-CC (baseado na comparação entre

corrente medida e estimada) e o mecanismo de
adaptação baseado na lógica fuzzy.
2

Modelagem e Controle da Máquina de
Indução Trifásica

O modelo matemático da máquina de indução
pode ser expresso na referência estacionária, como
(Bose, 2002):
d
Ψ + jωλ Ψs
dt s

(1)

d
Ψ + j (ωλ − ωr ) Ψr
dt r

(2)

us = Rs is +
ur = Rr ir +

Ψs = Ls is + Lr ir

(3)

Ψr = Ls ir + Lr is

(4)

Sendo que us e ur são os vetores de tensão
do estator e rotor, Ψs e Ψr os vetores de fluxo do
estator e rotor, is e ir os vetores das correntes do
estator e rotor, Rs e Rr as resistências do estator
e rotor, Ls e Lr as indutâncias do estator e rotor e
ωλ e ωr são a velocidade angular genérica e a velocidade angular elétrica do rotor, respectivamente.
A estratégia de controle DTC-SVM ortogonal
ilustrada na Figura 1 opera sobre a orientação do
fluxo do estator. As componentes d − q da tensão
do estator, no sistema de referência alinhado com
o fluxo do estator , com base na equação fundamental (1) , são dadas por (Vas, 1998):
d
Ψs
dt

(5)

uqs = Rs iqs + ω1 Ψs

(6)

uds = Rs ids +

Por consequência, o torque eletromagnético
(Tel ) é calculado pela seguinte expressão no sistema de referência alinhado com o fluxo do estator:
3npp
Tel =
Ψs iqs
(7)
2
iqs =

2 Tel
3npp Ψs

(8)

Substituindo (8) em (6), resulta-se em:
uqs =

2
Tel
Rs
+ ω1 Ψs
3npp
Ψs

(9)

Assim, por meio do erro do fluxo do estator
(Ψ∗s − Ψ̂s ) e do torque eletromagnético (Tel∗ − T̂el ), é
possı́vel produzir os valores desacoplados de referência das componentes d − q do vetor de tensão
do estator, por meio dos controladores PI, para
minimizar os erros do fluxo do estator e do torque
eletromagnético, como segue:


Z

∗
uds = kpΨ + kiΨ Ψ∗s − Ψ̂s
(10)
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Figura 1: Diagrama do esquema DTC-SVM na orientação do fluxo de estator

u∗qs



Z

= kpTel + kiTel Tel∗ − T̂el + ω1 |Ψs | (11)

A expressão (15) pode ser reescrita isolando a
derivada da corrente do estator, como segue:

A velocidade sı́ncrona do fluxo do estator ω1
pode ser determinada utilizando o fluxo do estator
no referencial estacionário, como descrito a seguir:
ω1 =

d
ρ1 =
dt

d
dt Ψβs Ψ̂αs
Ψ̂2αs

−
+

d
dt Ψαs Ψ̂βs
Ψ̂2βs

σL1

3



Z

∗
= kpω + kiω ωmec
− ω̂mec

Lh
Lh
L2
d
îs = us −Rs îs +
Ψ̂r −j ω̂r
Ψ̂r − h îs
dt
Lr Tr
Lr
Lr Tr
(17)
Na Figura 2 é ilustrado o diagrama completo
do estimador MRAS-CC, destacando o modelo de
referência e os modelos adaptativos.
No MRAS-CC, a lei de estimação usada como
entrada do mecanismo de adaptação é diferente
da solução clássica, sendo baseada no erro entre
o valor medido e estimado da corrente do estator e sua relação com o fluxo do rotor estimado
pelo modelo de corrente. A lei de estimação e o
mecanismo de adaptação do MRAS-CC são desenvolvidos de acordo com o observador de fluxo e
velocidade proposto em Kubota et al. (1993), baseado na minimização da função de Lyapunov. O
mecanismo de adaptação é composto por um controlador PI e tem como entrada a lei de estimação,
como descrito a seguir:

eΨ = eiαs Ψ̂βr − eiβs Ψ̂αr
(18)
σLs

(13)

Estimador de Velocidade MRAS-CC

O estimador MRAS-CC é baseado na comparação
entre a corrente do estator medida e a corrente estimada. O modelo de referência desse estimador
é a corrente do estator medida nos terminais da
máquina. Isso tem como vantagens evitar o uso
da integração pura e diminuir a sensibilidade do
estimador aos parâmetros da máquina. Contudo,
o MRAS-CC possuiu dois modelos adaptativos em
paralelo, sendo que o primeiro é obtido pela estimação do fluxo do rotor por meio do modelo de
corrente, no referencial estacionário:
d
1
Lh
Ψ̂r = − Ψ̂r + j ω̂r Ψ̂r +
is
dt
Tr
Tr

(16)

Por fim, substituindo (14) em (16) resulta-se
no segundo modelo adaptativo.

(12)

O controle de velocidade do MIT é definido
∗
pelo sinal de erro (ωmec
− ω̂mec ) entre a velocidade de referência e velocidade estimada, respectivamente. A saı́da do controlador de velocidade
é o sinal de referência de torque, como descrito a
seguir:
Tel∗

Lh d
d
îs = us − R1 is −
Ψ̂r
dt
L2 dt

ω̂mec =

(14)



Z
Kpωmec + Kiωmec eΨ

(19)

sendo que:

O segundo modelo adaptativo é obtido com
a combinação das expressões de tensão do estator
e fluxo do rotor na referência estacionária, como
descrito a seguir (Orlowska-Kowalska and Dybkowski, 2010):
d
Lr 
d
Ψ̂r =
us − Rs is − σLs is
(15)
dt
Lh
dt

eiαs = iαs − îαs

(20)

eiβs = iβs − îβs

(21)

O valor obtido da velocidade do rotor é utilizado no modelo de corrente que estima o fluxo
do rotor e no modelo de estimação da corrente do
estator, como mostrado na Figura 2.
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Figura 2: Velocidade do rotor estimada com o MRAS-CC Fuzzy

3.1

De forma similar é feito com o sinal de entrada
do termo linguı́stico “variação do erro de fluxo”.
Assim como para a variável linguı́stica “erro de
fluxo” são necessárias simulações para verificar a
máxima variação do erro e, novamente é feita a
normalização do termo para o conjunto de intervalo [1,-1].
A saı́da do controlador fuzzy é denominada
“variação da velocidade estimada” e após a deffuzificação possuiu valor real no intervalo entre
[1,-1], sendo que esse valor é um “∆”, no qual é
responsável por incrementar a saı́da do sistema
fuzzy.
Outro objetivo de se normalizar as entradas
do sistema fuzzy para um intervalo entre [1,-1],
está na possibilidade de adotar apenas um conjunto de funções de pertinência para as variáveis
de entrada, isso faz com que o custo com memória
computacional seja reduzido, podendo diminuir o
custo total do projeto, no caso de implementação
experimental.
Os tipos e formatos das funções de pertinência, foram definidos por meio de sucessivas simulações utilizando o método heurı́stico. O conjunto
resultante contém três funções de pertinência para
cada entrada do controlador, sendo uma do tipo
triangular e duas trapezoidais. As funções possibilitam o mapeamento das variáveis linguı́sticas
“erro de fluxo” e “variação do erro de fluxo” do sistema fuzzy, a Figura 4 ilustra o conjunto. Por outro lado, o conjunto de funções de pertinência da
variável linguı́stica “velocidade estimada” é definido com cinco funções, onde são três triangulares
e duas trapezoidais, como ilustrado na Figura 5.

Mecanismo de Adaptação Fuzzy

Os controladores baseados em lógica fuzzy apresentam bons resultados em problemas cuja a
planta é não linear. Portanto, com intuito de
melhorar o desempenho do MRAS-CC, principalmente com relação às variações paramétricas do
MIT, é proposto o uso do controlador fuzzy como
mecanismo de adaptação. O controlador utilizado
é do tipo PD incremental, tendo a sua estrutura
ilustrada na Figura 3.

Fuzzy

Figura 3: Sistema Fuzzy com entrada PD e saı́da
incremental
Em que kP , kD e kU são os ganhos proporcional, derivativo e de saı́da respectivamente.
Para os valores nominais dos parâmetros do
MIT este controlador funciona como o controlador
PI clássico. No entanto, a superfı́cie não linear
deste melhora o desempenho do estimador quando
há mudanças nos valores nominais dos parâmetros
do MIT.
Funções de Pertinência O MRAS-CCF conta
com duas entradas e uma saı́da, sendo elas o “erro
de fluxo”, “variação do erro de fluxo”, e “variação
da velocidade estimada”, respectivamente.
O universo de discurso da variável linguı́stica
“erro de fluxo” é ajustado para o valor máximo
produzido pela equação (18) verificado por meio
de simulações. Na sequência, a variável é normalizada para o conjunto de intervalo entre [1,-1], com
o objetivo de facilitar o processo de sintonização
do controlador.

Base de regras A base de conhecimento do
controlador fuzzy é definido por nove regras do
tipo de proposição Se - então, sendo organizadas
como ilustra a Tabela 1 a seguir:
Em que os termos linguı́sticos das funções de
pertinência são descritos como se segue: Negativo
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Tabela 1: Tabela de regras Fuzzy
eF luxo
∆eF luxo
N
Z
P
N
N
NM
Z
Z
NM
Z
PM
P
Z
PM
P

1.5
N
Z
P
1

0.5

0

−0.5
−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Figura 4: Conjunto de funções de pertinência das
variáveis linguı́sticas “erro de fluxo” e “variação do
erro de fluxo”
Saída (u)
2
N
NM
Z
PM
P

1.5

1

0.5

sistência do estator aplicado ao MIT. Esse perfil visa verificar a robustez do MRAS-CCF diante
das mudanças no valor da resistência do estator,
no entanto, em aplicações práticas as alterações
nessa resistência são bem menores e a dinâmica
de variação é lenta.
Na Figura 7 é mostrado o desempenho do controle de velocidade sensorless fuzzy. Observa-se
que a velocidade estimada segue adequadamente
a velocidade calculada pelo modelo Simulink, entretanto, quando há a reversão da velocidade, logo
após a passagem por zero, surge uma pequena oscilação na velocidade estimada, pois a região de
baixa frequência é o ponto de operação mais crı́tico quando existe variações na resistência do estator. Contudo, o controlador fuzzy utilizado como
mecanismo de adaptação é capaz de lidar com essas incertezas e erros de estimativa e, portanto,
pelos resultados apresentados em simulação é indicado para esse tipo de aplicação.
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Figura 5: Conjunto de funções de pertinência da
variável linguı́stica “variação da velocidade estimada”

8.2
8.1
8
7.9
7.8
7.7

(N), Negativo Médio(NM), Zero(Z), Positivo Médio(PM) e Positivo (P). A composição das regras
é realizada como descrito no exemplo a seguir:

7.6
7.5

R: se erro de velocidade é P e variação do erro é
Z, então saı́da é PM
R: se erro de velocidade é N e variação do erro é
P, então saı́da é Z
R: se erro de velocidade é Z e variação do erro é
N, então saı́da é NM
4

8.3
Resistência do Estator (Ω)

−0.5
−1

0

0.5

1

1.5
Tempo (s)

2

2.5

Figura 6: Perfil de variação da resistência do estator aplicado ao MIT
Já na Figura 8 é ilustrado o perfil de variação na resistência do rotor imposto ao MIT. A
resistência do rotor sofre mais alterações em seu
valor durante a operação da máquina se comparado aos outros parâmetros elétricos, principalmente devido ao aumento de temperatura do rotor
(Hernandez, 1999) e certamente é um problema
encontrado em aplicações práticas.
A Figura 9 mostra o desempenho do controle
sensorless para uma referência de velocidade com
reversão. Observa-se que o estimador MRAS-CCF
apresenta boa resposta para toda faixa de opera-

Resultados das Simulações

Os testes de simulação apresentados nessa seção
são realizados no software Matlab/Simulink, a fim
de verificar o desempenho do conjunto estabelecido pela estratégia DTC-SVM e estimador de velocidade MRAS-CCF. Os ganhos do controlador
fuzzy considerados nas simulações são KP = 0.5,
KD = 25 e KU = 49750.
A Figura 6 ilustra o perfil de variação da re-
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Figura 7: Resposta da velocidade calculada e estimada com variação na resistência do estator
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Figura 9: Resposta da velocidade calculada e estimada com variação na resistência do rotor

ção do MIT, com a velocidade estimada seguindo
com precisão a velocidade calculada pelo modelo
do MIT, indiferentemente do valor de variação da
resistência do rotor.
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Figura 10: Resposta da velocidade calculada e estimada com 15% de ruı́do e com aplicação de torque de carga

2.5

Figura 8: Perfil de variação da resistência do rotor
aplicado ao MIT

rique and Santos, 2012).

Já na Figura 10 é demonstrado o desempenho
controle de velocidade sensorless com 15% ruı́dos
inseridos na obtenção das corrente, e com aplicação de torque de carga (4 N.m) nos instantes de
0.4s e 1.4s. Nota-se que a introdução de ruı́dos,
quando o MIT opera na região de baixa frequência, aumenta as oscilações na estimativa da velocidade. Contudo, o erro entre a velocidade calculada e a de referência é muito próximo de zero,
satisfazendo o requisito do controle.
Os resultados apresentados nessa seção condizem com os encontrados na literatura e demonstram o bom desempenho do MRAS-CCF, sendo os
resultados (comparando apenas resultados simulados) semelhantes aos encontrados em propostas
mais complexas, como os estimadores baseados no
Filtro de Kalman e RNAs (MASCHIO, 2006; Hen-

5

Conclusões

Este trabalho abordou o controle de velocidade
sensorless para ampla faixa de operação. Para
tanto, utilizou-se a estratégia de controle DTCSVM em conjunto com o conhecido estimador de
velocidade do tipo MRAS. Entretanto, para melhorar o desempenho do controle, o mecanismo de
adaptação do estimador foi concebido utilizando
lógica fuzzy. Os resultados em simulações comprovaram o bom desempenho do sistema proposto,
principalmente, quando submetido às alterações
de parâmetros. Dessa forma, o estimador abordado mostra-se como uma opção atrativa para o
controle de velocidade sensorless.
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