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1. RESUMO 
 

Neste trabalho é apresentado um modelo matemático para o controle do 
torque e da rotação em função do número de ciclos efetuados por um bobinador 
e/ou desbobinador de um processo industrial através de um inversor de frequência, 
objetivando manter a velocidade linear constante durante o processo, pois a rotação 
e o torque são constantemente alterados durante o bobinamento ou 
desbobinamento devido ao aumento e diminuição dos raios das bobinas no 
processo.  
 
2. INTRODUÇÃO 
 

Para que um desbobinador entre em movimento, faz-se necessária a 
aplicação de uma força tangencial na chapa para tirá-la da inércia, iniciando assim 
uma rotação proporcionada pelo torque do motor.  

São inúmeros os motivos e razões para o uso de dispositivos para controle de 
velocidade, o termo tecnicamente correto para o dispositivo de variação de 
velocidade é conversor de frequência. O termo conversor de frequência é 
empregado por alguns fabricantes, porém, a denominação inversor de frequência 
tornou-se largamente utilizada entre diversos fabricantes e usuários. Inversores de 
frequência podem ser classificados em quatro tipos básicos de controle amplamente 
utilizados: escalar (Volts/Hertz), controle vetorial sensorless, controle de fluxo 
vetorial e controle de campo orientado. Ele também pode ser considerado como uma 
fonte de tensão alternada de frequência variável [1]. 

Há uma programação que relaciona o diâmetro da bobina com o torque e a 
velocidade dos drives. É de extrema importância observar o requisito da estabilidade 
da velocidade de bobinamento devido às condições impostas pelo material a ser 
bobinado. Para manter a velocidade do material constante em um bobinador, a 
rotação do motor será reduzida com o aumento do diâmetro da bobina. Já em um 
desbobinador, a rotação do motor será aumentada com a diminuição do diâmetro da 
bobina [2]. 
 
3. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar e validar as deduções matemáticas 



 

para se chegar a um modelo que seja capaz de determinar a rotação e o torque dos 
motores para processos relacionados ao bobinamento e desbobinamento de tiras 
controlados por inversores de frequência, afim de se manter a velocidade linear 
constante durante o processo. 
 
4. METODOLOGIA 
 

A abordagem metodológica utilizada na pesquisa do trabalho consiste em 
uma pesquisa explicativa, com enfoque no controle do inversor de freqüência das 
grandezas torque e rotação, sendo demonstradas todas as equações para se chegar 
ao modelo matemático. Este modelo foi validado teoricamente através de um 
programa elaborado em Excel, no qual se estima valores iniciais como espessura da 
tira, densidade do material, raios máximos e mínimos e velocidade linear desejada e 
analisa-se o comportamento do torque e da rotação quando se altera o número de 
ciclos executado pela bobina. 
 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

A Figura 1 apresenta um exemplo de desbobinador utilizado para desenrolar 
bobinas de chapas de aço. 

 
Figura 1 - Exemplo de um desbobinador para chapas de aço [7]. 

  
O modelo matemático para as grandezas torques e rotação é diferente com 

relação ao bobinamento e desbobinamento, pois com o passar do tempo, isto é, com 
os ciclos executados, no bobinamento aumenta-se o raio e no desbobinamento 



 

diminui-se o raio. 
 

5.1. Modelo matemático para o desbobinamento. 
 
A Figura 2 apresenta a geometria de uma bobina, onde possui um raio interno (R1) 
constante e um raio externo (R2) variável conforme o desbobinamento. 

Figura 2 - Representação dos raios externo e interno de uma bobina [6]. 

 
 

O módulo da velocidade angular é diretamente proporcional à rotação, 
conforme a equação 1 [3]. 

 

(1) 
E o módulo da velocidade periférica (linear) é dado pela Equação 2. 

 

(2) 
Substituindo a Equação 1 na Equação 2 e considerando o raio externo (R2) 

como referência chega-se a Equação 3: 

 

(3) 
A cada ciclo (N) percorrido, o raio externo da bobina (R2) é diminuído no valor 

de uma espessura (e) da chapa. Assim obtém-se a Equação 4, a qual determina a 
rotação em função do ciclo percorrido [4]. 

 

(4) 

A Equação 5 define a aceleração angular (α) [5]. 

 

(5) 

Substituindo a Equação 1 na Equação 5 e sabendo que n = 60.f, têm-se: 



 

 
Como a frequência é definida como sendo a razão entre o número de ciclos 

(N) pelo intervalo de tempo (t), chega-se na Equação 6.  

 

(6) 

Rearranjando a equação 6 e fazendo a derivada obtém-se a equação 7, que 
representa o módulo da aceleração angular em função do número de ciclos e da 
rotação [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

A aceleração angular indicada pela Equação 7 terá o sinal negativo 
(desaceleração) quando se tratar de um bobinador, pois a rotação do motor deve ser 
diminuída com o aumento do raio. Já para o desbobinador o sinal para aceleração 
angular será positivo, pois a rotação do motor deverá ser aumentada (aceleração). O 
torque () é o produto do momento de inércia (I) pela aceleração angular (α), [4] [6], 
conforme demonstra a Equação 8. 

 

(8) 
Como a bobina é um cilindro oco, como ilustrado na Figura 4, onde R1 é o 

raio interno e R2 o raio externo da bobina, o momento de inércia é calculado 
utilizando-se a Equação 9. 

 

(9) 

Como R2 é variável conforme a bobina está sendo desenrolada, a Equação 9 
deve ser modificada obtendo-se assim a Equação 10: 

 

(10) 



 

A massa da bobina também vai diminuindo conforme o desenrolamento da 
bobina. Como a massa é o produto da densidade pelo volume da tira e o volume é o 
produto da área da base pelo comprimento, então a massa variável pode ser 
definida em função do número de ciclos (N), dada pela Equação 11 [4]: 

  (11) 
Substituindo a Equação 11 na Equação 10, obtém-se a Equação 12, a qual 

representa o momento de inércia da bobina em função do número de ciclos [4]. 

  
(12) 

Substituindo as Equações 7 e 12 na Equação 8, encontra-se a Equação 13. 
Esta equação representa o torque em função do número de ciclos (N) que deverá 
ser controlado através de um inversor de frequência [4]. 

  
(13) 

Vale destacar que o torque apresentado pela Equação 13 está relacionado 
somente com a bobina que será desenrolada, não leva em consideração o próprio 
cilindro do desbobinador. 

 
5.2. Modelo matemático para o bobinamento. 

 
Já no processo de bobinagem, a cada ciclo (N) percorrido, o raio interno da 

bobina (R1) é aumentado no valor de uma espessura (e) da chapa. Assim obtém-se 
a Equação 14, a qual determina a rotação em função do ciclo percorrido [4]. 

  

 

(14) 
O raio externo (R2) é variável conforme a bobina está sendo enrolada, isto é, 

a cada ciclo completo o raio aumenta o valor de uma espessura (e), obtendo-se a 
Equação 15. 

  
(15) 

A massa da bobina também vai aumentando conforme o enrolamento da 



 

bobina. Então, a massa variável pode ser definida em função do número de ciclos 
(N), conforme Equação 16: 

  (16) 
Substituindo a Equação 16 na Equação 15, obtém-se a Equação 17, a qual 

representa o momento de inércia da bobina em função do número de ciclos (N) [4]. 
 

 

(17) 

A Equação 18 representa a aceleração angular do bobinador em função do 
número de ciclos (N) executados. A razão    é o número de ciclos total previsto 
do desbobinador e N é o número de ciclos que o bobinador está executando na 
operação. 

  
 

(18) 
 

Substituindo as Equações 17 e 18 na Equação 8, encontra-se a Equação 19. 
Esta equação representa o torque em função do número de ciclos (N) que deverá 
ser controlado através de um inversor de frequência [4]. 

  
(19) 

Vale destacar que o torque apresentado pela Equação 19 está relacionado 
somente com a bobina que será enrolada, não leva em consideração o próprio 
cilindro do bobinador. 
 
6. RESULTADOS 
 

A partir das equações 4, 13, 14 e 19 foram realizadas simulações através de 
um programa elaborado no Excel do funcionamento do inversor de frequência e sua 
atuação no controle de rotação e torque relacionado ao número de ciclos que altera 
o diâmetro da bobina durante seu enrolamento e/ou desenrolamento do material. 

Para isso, é necessário adotar como dados de entrada valores para 
espessura da tira, densidade do material, raio interno da bobina, raio externo da 



 

bobina e largura da tira. Após inserir os dados de entrada, deve-se ir adotando 
valores para o número de ciclos e analisar os resultados encontrados para o torque 
e a rotação. 

Alguns resultados estão indicados nas tabelas 1 e 2, onde é possível 
comparar variações nos valores de torque e rotação, os quais apresentam alteração 
de acordo com o número de ciclos quando o material está sendo enrolado ou 
desenrolado. Nota-se que foi utilizada para essas simulações uma tira de aço com 
largura de 1m, espessura de 2 mm, raio interno de 0,4 m e raio externo de 1m. 
Assim, para desenrolar ou enrolar completamente a bobina necessita-se de 300 
ciclos. 

 Tabela 1: Simulação na metade do número de ciclos. 

 Fonte: Pelo Autor 
Analisando-se os resultados da Tabela 1, percebe-se que os valores 

encontrados estão coerentes, pois o diâmetro da bobina está igual tanto para o 
desbobinamento como o bobinamento e consequentemente os valores para rotação 
e torque também devem possuir os mesmos resultados em cada processo.



 

Tabela 2: Análise do comportamento do torque e da rotação com o aumento dos ciclos. 

 Fonte: Pelo Autor 
Na tabela 2, com aumento do número de ciclos no desbobinador, conforme o 

esperado ocorre à redução do torque e o aumento da rotação com relação à tabela 
1, pois nesse caso diminui-se do raio da bobina. Já no bobinador, com aumento do 
número de ciclos, conforme o esperado aumenta-se o torque e diminui a rotação 
com relação à tabela 1, isso devido ao aumento do raio da bobina. 

 
Tabela 3: Analise do comportamento do torque sem material na bobina 

 
Fonte: Pelo Autor 



 

Alterando o numero de ciclos do bobinador para 0 e a do desbobinador para 
300 aplicados na tabela 3 , é possível analisar que o torque de ambas as bobinas  
possuem o valor 0, obtendo o resultado esperado na simulação, sendo que as 
bobinas não possuem material  no momento.  

Definido o numero máximo de ciclos em 300, devido aos raios e espessura, é 
analisado o que ocorre se a quantidade de ciclos for maior que este valor, nesse 
caso o torque será negativo, ou seja, condição proibitiva, o programa deve indicar 
condição de erro, sendo impossível o torque ser negativo, segundo simulação na 
tabela 4. 

 
Tabela 4: Simulação de condição de erro 

 
Fonte: Pelo Autor 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo foram demonstradas as deduções das equações que determinam 
a variação do torque e da rotação e que servem de base para a programação dos 
inversores de frequência com o intuito de se obter um controle do bobinamento e/ou 
desbobinamento de um processo industrial. É apresentada também tabelas com 
simulações para comparar a variação do torque e da rotação em função do número 
de ciclos efetuados, objetivando validar o modelo matemático deduzido. 

Notou-se pouca abrangência do tema proposto na literatura nacional, 



 

somente catálogos do fabricante e/ou artigos acadêmicos com enfoque na atuação 
do inversor de frequência junto a um processo e sem um modelo matemático para a 
variação do torque e da rotação, desta forma o artigo traz como resultado uma 
contribuição significativa na área. 
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