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Nesse trabalho é apresentado o desenvolvimento de uma 

Plataforma Experimental e de uma Plataforma de Simulação 

para a avaliação de desempenho em motores síncronos 

com ímãs permanentes quando acionados com diferentes 

estratégias de controle. A proposta da plataforma 

experimental é permitir o acionamento e a análise desses 

motores com as principais estratégias de controle utilizadas 

em suas aplicações de forma prática e didática. As 

estratégias implementadas são o controle Six-step para 

motores do tipo BLDC, ou seja, com tensões induzidas 

trapezoidais, o controle vetorial para motores do tipo BLAC, 

ou seja, com tensões induzidas senoidais e uma proposta de 

modicação no controle vetorial para o acionamento de 

motores com tensões induzidas não senoidais. A plataforma 

de simulação tem por objetivo estimar a priori os resultados 

obtidos na plataforma experimental através da 

implementação das mesmas estratégias de controle e do 

modelamento das principais perdas existentes no inversor e 

no motor. 
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RESUMO

Nesse trabalho é apresentado o desenvolvimento de uma Plataforma
Experimental e de uma Plataforma de Simulação para a avaliação de
desempenho em motores síncronos com ímãs permanentes quando acio-
nados com diferentes estratégias de controle. A proposta da plataforma
experimental é permitir o acionamento e a análise desses motores com
as principais estratégias de controle utilizadas em suas aplicações de
forma prática e didática. As estratégias implementadas são o controle
Six-step para motores do tipo BLDC, ou seja, com tensões induzidas
trapezoidais, o controle vetorial para motores do tipo BLAC, ou seja,
com tensões induzidas senoidais e uma proposta de modi�cação no
controle vetorial para o acionamento de motores com tensões induzidas
não senoidais. A plataforma de simulação tem por objetivo estimar
a priori os resultados obtidos na plataforma experimental através da
implementação das mesmas estratégias de controle e do modelamento
das principais perdas existentes no inversor e no motor.

Palavras-chave: Motor Síncrono de Ímãs Permanentes. Controle Six-
step, Controle Vetorial, BLDC, BLAC, MSIP.





ABSTRACT

In this work is presented the development of an experimental setup and
a simulation plataform for the evaluation of performance in permanent
magnet synchronous motors when drived with di�erent control strate-
gies. The proposal of the experimental setup is to allow the driving and
analysis of these types of motors with the main control strategies used
in their applications in a easy and didactic way. The control strategies
implemented are the well known Six-step technic for BLDC type motor,
that is, motors having trapezoidal back-emf voltages, the classical Field
Oriented Control for BLAC type motors, that is, motors having sinu-
soidal back-emf voltages and a modi�ed �eld oriented control specially
developed for non-sinusoidal back-emf voltage motors. The proposal
of the simulation plataform is to estimate the results obtained in the
experimental bench. This is done by implementing the same control
strategies in the simulation bench and also by modelling the main los-
ses in the driving inverter and motor.

Keywords: Permanent Magnet Synchronous Motor, Six-step control,
Field Oriented Control, BLDC, BLAC, PMSM.


