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1. RESUMO 

Os motores de corrente contínua (motor CC) têm sido amplamente utilizados 

para ações que requerem posicionamento, velocidade variável, tração e alto torque 

de partida. Como ele é um conversor eletromecânico com características bastante 

lineares, é considerado um componente importante para os sistemas de controle. 

Para o acionamento adequado destes sistemas necessita-se determinar a 

frequência do PWM (modulação por largura de pulso) de forma consistente e precisa. 

Para isso desenvolveu-se um método baseado na análise em frequência da resposta 

da função de transferência. 

Primeiramente montou-se a função de transferência (FT) com base no modelo 

físico e matemático, em seguida caracterizou-se o motor CC e por fim a análise de 

sua resposta em frequência foi obtida. 

Esta análise revelou que estes motores apresentam um comportamento 

semelhante à de um filtro passa baixa. Adotando-se frequências de PWM menores 

que a frequência de canto (0dB) a resposta dinâmica da velocidade apresenta 

oscilações indesejadas podendo gerar grandes perdas de energia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No setor industrial, a necessidade de um elevado grau de controle vem sendo 

cada vez mais presente, como visto na atual revolução que vem acontecendo graças 

a aplicação da internet das coisas – IoT viabilizando de modo efetivo o controle de 

qualquer lugar do planeta, além de permitir que se ajuste automaticamente quando 

necessário. 

Motores CC estão presentes em vários processos de automação, responsáveis 

em sua grande parte no movimento de mecanismos e equipamentos industriais. Com 

a Industria 4.0, sistemas que possuem estes motores também necessitam de 

atualizações e de um melhor e mais eficiente controle, para obtenção de resultados 

que propiciam um maior ganho de movimento com o menor consumo energético. Com 

a necessidade de desenvolver um método para obtenção do controle efetivo desses 

motores, este projeto descreve um método para obtenção da frequência de operação 

do PWM a partir de dados do próprio motor CC, com o objetivo de efetuar controle 

efetivo de motores em malha fechada. 
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3. OBJETIVOS 

Desenvolver um método para obtenção da faixa de frequência de operação do 

PWM para motores CC, garantindo assim o controle efetivo da velocidade. Este 

controle baseia-se no ajuste da velocidade em tempo real através da modulação  do 

tempo do ciclo ativo (duty cicle) em um acionador PWM. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada constituiu-se em desenvolver o modelo matemático 

generalizado para um motor CC. Com base neste modelo determinar os parâmetros 

necessários para descrever o comportamento de dois diferentes motores. Os 

resultados obtidos foram, então, comparados com o comportamento real dos mesmos. 

Após a validação dos modelos desenvolvidos, verificou-se a resposta em frequência 

para os dois sistemas (Diagrama de Bode) com o intuito de determinar as frequências 

de PWM (modulação em largura de pulso) adequadas ao controle de velocidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O comportamento fundamental do motor CC é representado pelo diagrama 

eletromecânico mostrado na figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama eletromecânico de um motor CC 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Onde va(t) é a tensão aplicada por uma fonte de corrente contínua, Ra a 

resistência de armadura, La a indutância de armadura, e(t) é a tensão induzida na 

armadura, ω(t) a velocidade angular, Te(t) o torque mecânico, F o atrito estático, J o 

momento de inércia e β o atrito viscoso. A partir do modelo físico tem-se o modelo 

matemático do motor CC, que também possui equações três diferenciais: elétrica, 

mecânica e eletromecânica. A equação elétrica é dada por: 
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 𝑣𝑎(𝑡) =  𝑅𝑎 𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿𝑎

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑎(𝑡) +  𝐾𝑒 𝜔(𝑡) (1) 

 

A tensão induzida e(t) pelos condutores do enrolamento da armadura quando 

a armadura se move dentro de um campo magnético é diretamente proporcional à sua 

velocidade de rotação ω(t) e possui sentido oposto ao da tensão de alimentação. Ke 

(em V.s/rad) é denominada constante de tensão ou de força contra eletromotriz. 

A equação de acoplamento eletromecânica é dada por: 

 

 𝑇𝑒(𝑡) =  𝐾𝑡 𝑖𝑎(𝑡) (2) 

 

Onde o torque (Te) é representado pelo produto da corrente de armadura (ia) 

pela constante de torque do motor Kt (em N.m/A).  

A equação de acoplamento mecânica é dada por: 

 

 𝑇𝑟 = 𝐹 + 𝛽𝜔 + 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 (3) 

 

Onde torque (Tr) necessário para acelerar a inércia é representado pelo produto 

do momento da inércia (J em kg.m²) do rotor e da carga em relação ao eixo pela 

aceleração angular (dω(t)/dt em rad.s-2). 

 

5.1. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO MOTOR CC 

A obtenção da FT se deu a partir de aplicação da Transformada de Laplace nas 

equações diferenciais do sistema com base modelo físico do motor (figura 1) 

considerando as condições iniciais nulas. A equação diferencial que representa a FT 

do motor CC para o modelo linear é representada pela equação: 

 

 

 

 

𝐺(𝑠) =  

1
𝐾𝑒𝜏𝑚𝜏𝑎

[𝑠2 + (
1
𝜏𝑎

+
1
𝜏𝑏

) 𝑠 +
1

𝜏𝑚𝜏𝑎
+

1
𝜏𝑚𝜏𝑏

]
 (4) 

 

Com auxílio da ferramenta Simulink do Matlab montou-se o diagrama de blocos 

que representa a FT do motor CC. 
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Figura 2 - Diagrama de blocos do modelo linear do motor de corrente contínua 

 
Fonte: Próprio autor 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DO MOTOR CC 

Observa-se do diagrama de blocos que alguns parâmetros devem ser 

determinados para se obter o comportamento dinâmico do motor CC, tais como 

resistência a de armadura, a constante de torque, constante de tensão e atritos foram 

obtidos através de caracterização. A resistência de armadura foi determinada 

utilizando os métodos “ohmímetro” e “da curva característica”, segundo Oliveira e et 

al, 2005. Dois parâmetros mereceram maior atenção, a indutância de armadura (La) e 

o momento de inercia (J). 

A indutância de armadura pôde ser obtida através de dois métodos. 

Inicialmente foi obtida utilizando a análise da resposta do motor em repouso a um 

pulso de tensão (OLIVEIRA e ET AL, 2005), porém, esse método apresenta falhas na 

obtenção do parâmetro e um outro método experimental proposto na tentativa de 

garantir maior precisão no valor da indutância, designado método de análise da 

defasagem de corrente (ALFERINK, 2018), onde a obtenção da indutância de 

armadura (La) se dá através da injeção de uma frequência senoidal no motor CC em 

série com um resistor e analisada através do osciloscópio.  O ângulo de fase do 

resistor é 0°, mesma fase da onda senoidal gerada. O motor encontra-se defasado 

em relação ao resistor. O procedimento é executado conforme ilustrado na figura 3.  

 

Figura 3 - Análise da defasagem de corrente através do osciloscópio 

  
Fonte: Próprio autor 
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O resistor (RS) empregado no método deve ter resistência entre 10Ω e 100Ω e 

a frequência do gerador de função de 15kHz. Os valores das ondas senoidais, tensões 

no motor (VX) e gerada (VG), frequência e deslocamento de fase podem ser extraídos 

do osciloscópio para um microcomputador. A partir dos dados coletados é possível 

obter então o valor da indutância calculando a tensão VRS a partir da equação: 

 

 𝑉𝑅𝑆 =  √(𝑉𝐺 −  𝑉𝑋 (cos 𝑎))² + (𝑉𝑋 (sin 𝑎))² (5) 

 

A corrente do circuito de análise é obtida através da Lei de Ohm: 

 

 𝐼𝐺 =  
𝑉𝑅𝑆

𝑅𝑆
 (6) 

 

A reatância indutiva é obtida através da tensão VLX do motor CC: 

 

 𝑋𝐿 =  
𝑉𝐿𝑋

𝐼𝐺
=

𝑉𝑋 cos Ɵ

𝐼𝐺
 (7) 

  

A indutância La do motor é obtida através da equação: 

 

 𝐿𝑎 =  
𝑋𝐿

2 𝜋 𝑓
 (8) 

 

Experimentalmente, para determinar J, aciona-se o motor com tensão e 

velocidade constantes e desliga-se o mesmo, na desaceleração registra-se os atritos 

atuantes no ‘amortecimento’ da velocidade. O intervalo de tempo desde o início da 

desaceleração até o repouso tem relação direta com o termo J desejado. 

 

Figura 4 - Determinação da constante de tempo mecânica 

 
Fonte: Próprio autor 



 
 

 

6 
 

Para a determinação do valor de inércia, observa-se o instante de tempo t0 

equivale a velocidade em regime permanente. O intervalo de tempo tb (t0 – t1) equivale 

ao valor unitário da constante de tempo mecânica. 

 

 𝐽 = 𝛽 𝜏𝑏 (9) 

 

6. RESULTADOS  

Diante dos métodos apresentados foram submetidos dois motores CC distintos 

a caracterização para análise da faixa de operação do PWM adequada. Os dados 

obtidos a partir da caracterização podem ser observados nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Dados obtidos para o motor 1 (M1) 

Ra Tensão La Ke Kt J F Β 

(Ω) (V) (H) (V.s/rad) (V.s/rad) (Kg.m²) (N.m) (N.m.s/rad) 

0,4 12VCC 2,4×10-4 5,88×10-3 5,88×10-3 3,6×10-6 3,54×10-3 1,66×10-6 
        

Torque 
resistivo 

Torque 
elétrico 

Velocidade Angular Massa do 
rotor 

Raio do 
rotor 

𝜏a 𝜏b 

Tr (N.m) Te (N.m) (rad/s) (kg) (m) (s)  (s) 

9,28×10-3 9,28×10-3 1959,73 7,2×10-2 1,0×10-2 6×10-4 2,17 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 2 - Dados obtidos para o motor 2 (M2) 

Ra Tensão La Ke Kt J F Β 

(Ω) (V) (H) (V.s/rad) (V.s/rad) (Kg.m2) (N.m) (N.m.s/rad) 

4,9 9VCC 2,19×10-3 9,71×10-4 9,71×10-4 3,85×10-11 4,27×10-5 6,28×10-9 
        

Torque 
resistivo 

Torque 
elétrico 

Velocidade Angular Massa do 
rotor 

Raio do 
rotor 

𝜏a 𝜏b 

Tr (N.m) Te (N.m) (rad/s) (kg) (m) (s)  (s) 

2,10×10-3 2,10×10-3 9927,43 2,4×10-2 6×10-3 3,37×10-4 6,13×10-3 

Fonte: Próprio autor 

 

De posse dos dados das tabelas (1) e (2) montou-se então o diagrama de 

blocos para os dois motores como demonstrado na figura 5. 
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Figura 5 - Diagrama de blocos das funções de transferência completas dos motores 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Após implementação dos valores na FT efetuou-se a comparação da curva de 

velocidade angular dos motor CC. A curva obtida através da FT foi comparada com a 

curva obtida experimentalmente. 

 

Figura 6 - Comparação das curvas de velocidade angular do motor 1 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 7 - Comparação das curvas de velocidade angular do motor 2  

 
Fonte: Próprio autor 

 

Observando as figuras 6 e 7 nota-se que as curvas dos modelos são 

semelhantes, isto é, as características de ambas curvas se assemelham, provando 

assim que a FT obtida é adequada a obtenção da frequência de PWM. 

Na tentativa de propor uma faixa de frequência para o PWM, a FT dos motores 

foi submetida à uma análise da resposta em frequência (Diagrama de Bode). A faixa 

de operação do PWM foi analisada com base na magnitude da resposta em frequência 

(OGATA, 2010). 

 

Figura 8 - Diagrama de Bode 

 
Fonte: Próprio autor 
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Quando a magnitude do sinal é nula (0dB), atinge-se a frequência de canto, 

dividindo a resposta em uma região de baixa frequência e uma região ideal para 

frequências de PWM. Além disso observa-se que este comportamento assemelha-se 

a um filtro passa baixas, pois, para qualquer frequência acima da frequência de canto 

o motor se comporta como se estivesse submetido a um sinal contínuo de tensão e 

não PWM  (OGATA, 2010). 

Para os motores em questão as frequências de canto estão definidas em 

aproximadamente 383Hz para o motor 1 e 199kHz para o motor 2. Com o intuito de 

testar estas frequências submeteu-se os motores a diferentes frequências de PWM 

(ciclo de trabalho de 90%).  

 

Figura 9 Resposta do Motor 1 submetido ao PWM 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Figura 10 Resposta do Motor 2 submetido ao PWM 

 
Fonte: Próprio autor 
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 A resposta do motor obtida através frequência de canto, comparada ao sinal as 

outras de menor magnitude, possui uma resposta idêntica quando aplica-se uma 

tensão contínua no motor CC, enquanto para frequências diferentes da frequência de 

canto produzem respostas indesejáveis ao sistema, comportando-se como 

harmônica. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto como resultado o método proposto determinou de forma 

esperada a frequência de acionamento do PWM tendo como base a resposta em 

frequência dos motores CC. A partir disso então a implementação de sistemas de 

controles mais efetivos podem ser criados utilizando uma frequência mais próxima a 

tensão CC característica dos motores, porem desta forma podemos obter o torque 

máximo com um efetivo e real controle da tensão e da corrente. 
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