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1 - INTRODUÇÃO
A frenagem de máquinas elétricas é assunto bastante importante, podendo-se averiguar aplicações
imediatas, por exemplo, em elevadores, tração elétrica, processos industriais de laminação de
alumínio e fabricação de papel, etc. Pretende-se nesta pesquisa modelar a frenagens dinâmica , onde
neste caso a armadura é desconectada da fonte de corrente contínua e ligada num banco de resistores
de frenagem e a confirmação e avaliação da modelagem efetuada será feita experimentalmente.
É um método utilizado para desaceleração da máquina, onde há dissipação de energia num banco
de resistências previamente determinado para tal processo. Por exemplo, pode-se citar uma importante
aplicação do método na frenagem de caminhões de minério da Cia Vale do Rio Doce onde apenas o
freio convencional de lona de caminhão não seria suficiente.
2- ANÁLISE E DISCUSSÃO
2.1 - Torque de Atrito Médio : obtenção do torque de atrito médio, [Tam]

Através do gráfico Ta x t, é obtido o torque de atrito médio, [Tam] que é mostrado na Figura 1:
Tam = 1,22[N.m]
• Obtenção da expressão da rotação: A partir do torque de atrito médio, Tam=1,22[N.m], foi
obtida a equação diferencial linear. A Figura 1 ilustra o circuito de frenagem dinâmica.

Foi determinado a constate, C, a partir das condições de contorno:

Como n0 = f (t,R), foi obtido para cada resistência, R, a função n = f (t), variando de 0,05s e com
isso foi plotado o gráfico abaixo (Figura 2).

Figura 2: Torque de atrito médio
2.2) Torque de atrito variando com o tempo
Considerando-se o torque de atrito variando com a velocidade resultou num equacionamento da
velocidade conforme a expressão e gráficos abaixo [8].
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Como n0 = f (t,R), foi obtido para cada resistência, R, a função n = f (t) variando de 0,05s e com
isso foi plotado o gráfico abaixo, ilustrado na Figura 3:

Figura 3: Resultados considerando-se torque de atrito variando com a velocidade
3-RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram obtidos dados experimentais em laboratório e a partir de uma modelagem matemática,
foram obtidas as equações das rotações. Primeiramente a modelagem foi feita com o torque de atrito
médio, onde foi obtida a primeira equação, depois a modelagem foi feita com o torque de atrito
variando com o tempo, obtendo assim a segunda equação. Por fim, foi feita a comparação dos tempos
obtidos pelas duas equações com os tempos obtidos experimentalmente, assim foram adquiridos os
erros percentuais e foi constatado que a equação de rotação do torque de atrito médio é mais
aproximada. A Tabela 1 ilustra o erro porcentual, entre resultados teóricos e experimentais,
considerando-se os tempos de frenagem obtidos pelas modelagens:
(1) Torque de atrito médio (2) Torque de atrito variando com a velocidade
Tabela 1: Análise comparativa entre tempos de frenagens obtidos
(1)

Resistência [Ω] Tempo
medido[s]
R1= 31,3
R2= 38,7
R3= 50,4
R4= 54
R5= 71
R6= 142,9
R7= ∞

2,74
3,25
3,98
4,80
5,30
7,60
15,56

(2)

Tempo obtido pelas
modelagens:
(1) (2) [s]
3,10-3,60
3,55-3,90
4,10-4,30
4,30-4,40
5,00-4,40
6,85-4,85
14,00

4- CONCLUSÃO
Foi visto que na frenagem dinâmica o equacionamento matemática mais aproximada é o que
utiliza o torque de atrito médio, em virtude do seu erro percentual máximo não ultrapassar 13,14%, e
sendo assim muito menor que o erro percentual máximo do equacionamento matemática que utiliza o
torque de atrito variando com o tempo, que chega a 31,40%. A modelagem utilizada, utilizando-se,
portanto de resoluções de equações diferenciais, foi bastante satisfatória, havendo, compatibilidade
entre resultados teóricos e experimentais.
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