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1. RESUMO 

 O trabalho aborda o desenvolvimento de uma plataforma microcontrolada 

retroalimentada com unidade de acionamento de potência integrada para 

implementar o controle de rotação e torque de um motor de corrente contínua com 

excitação independente, alimentado por pontes retificadoras trifásicas controladas, 

onde os sensores utilizados indicam a corrente de excitação e a rotação instantânea 

do motor de corrente contínua com excitação independente a um microcontrolador, 

para que este monitore e controle estes parâmetros durante seu funcionamento, 

atuando sobre os retificadores controlados que compõem as pontes retificadoras 

trifásicas controladas que alimentam o estator e a armadura. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Um motor de corrente contínua é constituído, entre outras, por duas partes 

principais: estator e armadura, sendo que seu funcionamento está baseado nas 

forças produzidas da interação entre o campo magnético do estator e a corrente de 

armadura, que tendem a mover o rotor num sentido que depende do sentido do 

campo e da corrente na armadura, segundo a regra de Fleming, ou da mão direita. 

 Se durante o funcionamento de um motor de corrente contínua com excitação 

independente a corrente de excitação tender a zero, o fluxo magnético , por ser 

proporcional à esta, também tenderá a zero. Neste caso, a rotação do motor 

aumenta, tendendo a ser infinita, obedecendo à equação: ω= Va-Ra∙Ia / k∙ϕ  [rad/s]. 



 

 Entre os dispositivos capazes de detectar esta condição estão o sensor de 

rotação e o sensor de corrente de excitação, os quais serão utilizados como 

retroalimentação da plataforma proposta. 

 

3. OBJETIVOS 

 A plataforma proposta tem como objetivo evitar que o motor de corrente 

contínua com excitação independente controlado pela mesma opere com rotação 

superior à máxima recomendável para sua operação segura. 

 

4. METODOLOGIA 

 O projeto foi dividido em quatro etapas, onde a primeira corresponde à 

revisão da literatura relacionada às tecnologias envolvidas no trabalho, para 

levantamento de informações importantes para o seu desenvolvimento, a segunda 

corresponde ao desenvolvimento do firmware para o microcontrolador utilizado para 

controlar todo o processo de aquisição de dados e atuação, a terceira corresponde 

ao desenvolvimento de um protótipo, sobre o qual serão realizados os testes 

necessários e a quarta corresponde aos testes em bancada para a validação da 

plataforma proposta. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O controle da tensão aplicada sobre o estator será feito através de uma ponte 

retificadora trifásica semicontrolada e o controle da tensão aplicada sobre a 

armadura será feito através de uma ponte retificadora trifásica totalmente controlada, 

ambas gerenciadas por um microcontrolador, o qual se encarregará de ler os sinais 

dos sensores e realizar os disparos dos tiristores que compõe as pontes 

retificadoras trifásicas controladas, evitando eventualmente que a corrente de 

excitação ajustada seja reduzida ao ponto de fazer com que o motor opere com 

rotação acima da máxima recomendável para sua operação segura. 



 

 O controle será realizado por um microcontrolador ATmega328P da fabricante 

de semicondutores Atmel Corporation, o disparo dos retificadores controlados que 

compõem as pontes retificadoras que alimentam o estator e a armadura serão feitos 

por meio de optoacopladores, o sensoriamento da corrente de excitação será feito 

pelo microcontrolador por meio de um resistor shunt, colocado em série com o 

circuito do estator e o cálculo da rotação será feito pelo microcontrolador por meio 

de um fotosensor, o qual gerará pulsos durante a rotação do eixo do motor. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O projeto encontra-se ainda em andamento, porém é válido destacar que a 

plataforma já foi inteiramente concebida, desde a parte de controle até a parte de 

potência, e tanto o esquema elétrico quanto o layout da placa de circuito impresso 

da mesma já encontram-se terminados, restando somente liberar a confecção das 

PCIs e realizar os testes em bancada para validação da plataforma. 
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