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Introdução

Muitas aplicações que utilizam os motores em miniatura de corrente contínua com escova da Portescap exigem que os motores 

sejam acionados em mais de um ponto de carga ou através de ciclos de carga específicos. Rodar o motor em pontos de carga 

utilizáveis exige uma fonte de alimentação regulável, o que pode ser obtido através de fontes reguláveis de tensão contínua ou 

através de modulação da largura de pulso (PWM, na sigla em inglês). As fontes reguláveis geralmente são ineficientes e exigem 

um espaço maior de encapsulamento. Além disso, em aplicações acionadas por bateria, se torna impraticável usar a regulação 

linear em pontos de carga variáveis. A regulação de tensão PWM, por outro lado, é eficaz e pode ser usada com eficácia em 

aplicações acionadas por bateria ou fonte de corrente contínua. A eficiência aprimorada do acionamento por PWM aumenta a 

duração da bateria e reduz o aquecimento dos componentes eletrônicos. 

Um contraponto de se usar o PWM com um motor é o aparecimento de perdas por correntes parasitas em enrolamentos de rotor 

devido à alternância contínua do PWM, o que em geral não está presente no caso de uma fonte de energia linear. Entretanto, 

com um projeto adequado de PWM, os efeitos de corrente parasita podem ser minimizados, permitindo que os motores sejam 

acionados de forma ideal. 

Os motores de corrente contínua com escovas da Portescap oferecem muito pouca inércia e baixa indutância. Isso permite o uso 

do motor em uma aplicação onde o comportamento dinâmico e respostas rápidas são 

desejados. O uso de PWM permite o controle de corrente nos enrolamentos. Portanto, 

o torque de saída, que é linearmente proporcional à corrente média do enrolamento, 

pode ser controlado corretamente devido ao nosso design sem núcleo. 

Diferente de uma carga resistiva pura, para um motor de corrente contínua, a 

resistência, indutância e força contraeletromotriz nos enrolamentos do rotor são 

fatores decisivos para otimizar a frequência e ciclo de operação do PWM. 

Fonte de alimentação linear versus PWM

FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA LINEAR
A figura 1 mostra um circuito equivalente de um motor acionado usando uma fonte de corrente contínua linear. Aqui, a corrente é 

uma função apenas da resistência do enrolamento. A indutância não afeta a corrente já que, em fonte constante, a impedância de 

um indutor é zero. 

Os valores de catálogo e resultados de testes de vida útil da Portescap são derivados com uma fonte de alimentação de corrente 

contínua linear constante. 
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Figure 1: Driving motor using Variable DC Source 
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Figure 2: DC motor equivalent circuit at rest or at negligible speed

Figure 3: Basic equivalent circuit for Brushed DC Motor   

Figure 8: Optimal design of PWM Circuit for Improved Ef�ciency and Life.  
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Figura 1:  motor acionado usando fonte de corrente contínua variável

FONTE PWM
Além da resistência ôhmica, um enrolamento de motor de corrente contínua oferece indutância ao circuito PWM. Além disso, uma 

força contraeletromotriz, equivalente às características (KE) e velocidade do motor, é gerada por todo o terminal. Isso complica 

o projeto de um circuito de PWM, já que tanto o ciclo de operação quanto a frequência do PWM precisam ser controlados 

precisamente para o desempenho ideal do motor. 

Quando o motor estiver em repouso ou girando a uma velocidade muito baixa, a força contraeletromotriz pode ser ignorada e um 

circuito equivalente simplificado do motor é exibido (figura 2).
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Figura 2:  circuito equivalente ao motor de corrente contínua em repouso ou em velocidade ignorável

O diodo de roda livre ou snubber mostrado na figura 2 nunca deve ser omitido ao usar uma tensão variável como no caso do 

PWM acionando os motores. A presença do diodo de roda livre permite que a carga se dissipe sem arqueamento no momento da 

alternância.

Quando o motor está funcionando em velocidade moderadamente alta, a força contraeletromotriz é comparável à tensão aplicada, 

de forma que um componente que represente a força contraeletromotriz precisa ser adicionado ao circuito equivalente. O circuito 

equivalente modificado é exibido na figura 3. 

A presença de força contraeletromotriz junto com o circuito RL em um motor de corrente contínua com escovas causa não 

linearidade no controle PWM, e tanto a frequência quanto o ciclo de operação do PWM se tornam significativos para a potência de 

saída ideal. 

Ao usar o PWM para acionar o motor enquanto a compatibilidade eletromagnética (EMC, na sigla em inglês) for crítica, é 

recomendável analisar os efeitos da radiação já que a energia eletromagnética irradiada é geralmente mais alta com o PWM 

quando comparados com as fontes lineares de corrente contínua.
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Figura 3: circuito equivalente básico

Características tensão-corrente

Quando a tensão é aplicada por todo um circuito RL, o indutor se opõe à corrente através do circuito. Como resultado, a corrente 

se eleva exponencialmente a um valor de estado de equilíbrio dependendo da relação L/R do motor. A figura 4 mostra a elevação 

esquemática na corrente através do enrolamento. Quando a tensão aplicada é removida do circuito, a corrente chega lentamente a 

zero, decaindo exponencialmente. 

A constante L/R, conhecida como a constante de tempo para um circuito RL, define a taxa máxima de mudança da tensão 

aplicada no circuito. O estado de equilíbrio, após qualquer mudança na tensão aplicada, é obtido após uma duração igual a várias 

constantes de tempo. A curva abaixo mostra a elevação exponencial da corrente no motor e representa um cenário ideal. Cinco 

vezes a constante de tempo é geralmente considerado a quantia de tempo exigida para obter o estado de equilíbrio. Entretanto, 

como ilustrado abaixo, a cinco vezes a constante de tempo, estamos a cerca de 99,33% da corrente máxima. Portanto, várias 

constantes de tempo é uma escolha do designer.
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Figura 4:  aumento exponencial de corrente em um circuito RL
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Ignorar a presença da força contraeletromotriz por simplicidade, a elevação da corrente em um circuito RL simples pode ser dada 

por

I = I0 (1-e-t/τ) (1)

   Em que,

τ = 
L

(2)
R   

‘I0’ é a corrente máxima através do circuito RL para uma dada tensão. ‘τ’ é a constante de tempo do circuito RL definida como o 

tempo necessário para que a corrente chegue a (1/e ≈ 63,21%) da corrente máxima. E ‘t’ é o tempo. 

Uma vez que o estado de equilíbrio seja alcançado, se a fonte for desconectada, a corrente através do circuito RL decai 

exponencialmente como mostrado na figura 5. 
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Figura 5: aumento e queda exponencial da corrente em um circuito RL

Considerações de projeto do PWM

Ao usar um acionamento de PWM com motores de corrente contínua com escovas, a indutância interna do rotor age como um 

filtro de corrente e é vantajoso para o circuito de acionamento. Entretanto, outros parâmetros de projeto, como a frequência e ciclo 

de operação do PWM, impactam a ondulação da corrente e, assim, a vida útil da comutação com escova. 
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Figura 6: características tensão-corrente de um circuito RL com PWM. Frequência PWM > 6x a constante de tempo

Ao usar um PWM para acionar o motor, a corrente por todo o motor se eleva e cai com cada período do PWM. Ignorando a força 

contraeletromotriz do motor, a elevação da corrente é uma função da indutância do motor e resistência total. Para cada ciclo do 

PWM, para que a corrente atinja seu valor de estado de equilíbrio, a frequência deve ser escolhida de tal forma que dê tempo 

suficiente para o circuito RL, normalmente mais de 5 x a constante de tempo τ. 

À medida que a frequência do PWM é elevada acima do valor limite, o tempo de ligar e desligar do PWM se torna menor que o 

tempo exigido para que o circuito RL opere e para que a corrente atinja seu estado de equilíbrio. Portanto, a corrente oscila entre 

dois valores de estado de desequilíbrio, o que causa aumento na ondulação da corrente. A figura 6 mostra as condições quando 

a frequência do PWM é suficiente para que o estado de equilíbrio seja obtido. A 

condição na figura 7 mostra quando a frequência do PWM é maior que o tempo 

necessário para o estado de equilíbrio e há oscilação na corrente que passa pelo 

motor. A partir da perspectiva do projeto, a ondulação da corrente deve ser reduzida 

otimizando-se a frequência de acionamento, de forma que um comportamento de 

torque quase linear possa ser obtido. 
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Figura 7: características tensão-corrente de um circuito RL com PWM. Frequência do PWM < 3x a constante de tempo

Também é aconselhável manter a frequência do PWM acima da faixa audível ao ser humano (20 Hz - 20 kHz) já que a ondulação 

de corrente nessa faixa de frequência pode introduzir ruído durante a operação do motor.  

ONDULAÇÃO DE CORRENTE
Para motor sem núcleo da Portescap, sugerimos manter a ondulação de corrente o mais baixa possível. Normalmente, uma 

ondulação de <10% é considerada de valor baixo. Uma ondulação mais alta afeta o desempenho:

I. O torque de saída do motor é proporcional à corrente, onde um aquecimento ôhmico (resistivo) no enrolamento é 

proporcional ao quadrado da corrente. Portanto, em correntes de pico, o aquecimento no pacote de enrolamentos 

dominaria e reduziria o desempenho e a vida útil do motor. 

II. Os motores de corrente contínua com escovas da Portescap não usam laminações de aço, então a corrente parasita 

e as perdas de histerese no circuito magnético são diretamente proporcionais à ondulação de corrente e reduziriam o 

desempenho geral do motor.  

III. Para comutação de metais preciosos, a eletroerosão aumentada afetaria a vida útil do motor, já que ela é proporcional 

ao fator L.Ieff
2. Onde L é a indutância e Ieff é a corrente efetiva através do enrolamento.

IV. Para comutação de escovas de carbono, a ondulação de corrente aumentada eleva o acúmulo de pátina. (Pátina 

ou filme é a camada de óxido de cobre formada na superfície do comutador da escova de carbono, que é útil para 

melhorar a comutação e reduzir a fricção.) Portanto, a velocidades mais baixas, o contato da escova se deterioraria. Em 

velocidades moderadas a altas, a pátina não afetaria o desempenho do motor de forma significativa.  
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A tensão indutiva por todo o terminal pode ser dada como 

UL = L
dl
 ∆I = T

UL (3)
dt L

Onde L é a indutância, UL é a tensão gerada por todo o indutor, e T é o tempo infinitesimal dentro da qual a corrente foi modificada 

por ∆I.

Para a operação do PWM do motor, a tensão por todo o terminal recebe oposição da força contraeletromotriz do terminal do motor. 

Portanto, eq. (3) pode ser reescrita pelo aumento e pela queda de corrente em operações do PWM como:

∆Ion = T on
Uon - (Uemf + UR )

(4)
L

  E:

∆Ioff = -∆Ion = T off
Uoff - (Uemf + UR )

(5)
L

Onde o subscrito ON denota o tempo “ligado” e OFF denota o tempo “desligado” do pulso do PWM, de forma que o tempo total TP 

é dado por

TP =  Ton + Toff (6)

  A partir da eq. (5), 

Uemf + UR = 
∆Ion L    (7)

Toff

  Substituindo o valor a partir da eq. (7) dentro da eq. (4), obtemos

∆Ion = Ton
(Uon - Uoff) -

∆Ion L
(8)Toff

L

  TON e TOFF na equação acima podem ser dados por

Ton = D TP (9)

  E 

Toff = (1 - D) TP (10)

Onde D é o ciclo de operação do sinal do PWM. 



© 2019 Portescap. Todos os direitos reservados.

Portanto, eq. (8) pode ser reescrita como

∆Ion = DTp
(Uon - Uoff) -

Ion L

(1 - D)TP

L 

 

  Ou

∆Ion = ∆I = D (1-D)TP
Uon - Uoff (11)

L

Eq. (11) pode ser usada para extrair a ondulação de corrente no motor devido ao sinal do PWM do ciclo de operação “D” e à 

frequência “1/TP”. 

É de interesse particular notar a partir da eq. (11) que a ondulação de corrente é máxima quando o ciclo de operação é de 50%. 

Portanto, é sugerido que os designers de PWM façam o motor funcionar longe da área de ciclo de operação de 50%.

Além disso, a partir da equação acima, a ondulação de corrente depende somente da indutância do motor e não da constante de 

tempo elétrica do motor. 

Para motores sem núcleo da Portescap, o ideal é que a diferença (UON – UOFF), às vezes dada por ∆U, seja mantida o mais baixa 

possível dependendo da tensão máxima de entrada do motor e da velocidade da aplicação. 

A indutância do motor por todo seu terminal é uma função da frequência do PWM. O 

catálogo de produtos da Portescap mostra a indutância do motor a 1 kHz. A 100 kHz, por 

exemplo, a indutância pode diminuir a níveis tão baixos quanto 20% do valor do catálogo. 

Comparada a um motor com núcleo de ferro, a indutância dos motores Portescap é duas 

vezes mais baixa. Além disso, o fator Qualidade é mais pobre já que não há laminações de 

ferro nos enrolamentos do motor. Portanto, o acionamento do PWM com um motor Portescap terá perdas relativamente mais altas 

e ofereceria menos estabilidade eletrônica. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIDA ÚTIL DO MOTOR
Em motores de corrente contínua com escovas, o modo de falha dominante é a comutação com escovas. Durante a vida útil do 

motor, as escovas (de carbono grafite ou metal precioso) possuem molas e são mecanicamente acopladas com os segmentos 

do coletor para carregar as bobinas. Portanto, o desgaste da escova se dá em função de fricção mecânica, quando as escovas 

deslizam sobre os segmentos do coletor, e da eletroerosão causada pelas descargas elétricas no momento da comutação.

O catálogo de produtos da Portescap mostra 
a indutância do motor a 1 kHz. Para projetar o 

PWM, os designers devem calcular a indutância 
na frequência real do PWM, que pode ser tão 

baixa quanto 20% da indutância a 1 kHz. 
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Ao usar acionamentos de PWM para fazer o motor funcionar em várias velocidades e pontos de carga, a estimativa da vida útil do 

motor se torna uma combinação complexa de vários fatores acionando suas propriedades de desgaste. Esses fatores podem ser:

i. Densidade mais alta de corrente na comutação por causa de eficiência reduzida, alta fricção mecânica, lubrificação 

insuficiente ou recirculação de corrente.

ii. Eletroerosão alta durante os picos de corrente ao usar fontes de PWM.

iii. Temperatura operacional elevada do motor devido a condições ambientais ou alta densidade de potência do motor, o 

que reduz a qualidade de lubrificação. 

Dependendo da aplicação e do tipo de fonte usada para alimentar o motor, a expectativa de vida útil pode depender de um ou mais 

dos fatores descritos acima. 

Para designs de motores onde o ponto de carga exige que o motor funcione a torque e velocidade moderados, nenhuma carga 

axial e radial agindo sobre o eixo e em faixa de temperatura moderada (normalmente <60º C), o desgaste é geralmente dominado 

pela eletroerosão. Assim, a vida útil do motor é inversamente proporcional à indutância e o quadrado da corrente:

(Life)Lin ∝
1

(12)
L I 2

motor

A equação acima considera uma fonte de alimentação linear ou uma fonte PWM com ondulação de corrente ignorável comparada 

à corrente média através do motor. Em cenários práticos, a ondulação pode contribuir para reduzir significativamente a vida útil do 

motor.  

Caso - 1: a ondulação de corrente é menor que 10%

Com os motores de corrente contínua com escovas da Portescap, para reduzir a ondulação de corrente a menos de 10%, a faixa 

de frequência pode ser tão alta quanto 40 kHz – 120 kHz. 

(Life)PWM ∝
1

(13)
L (Imotor + Ilosses)2

llosses são as perdas no diodo, perdas devido a corrente parasita e histerese no tubo do motor. Isso reduziria a eficiência geral do 

motor. Entretanto, um bom projeto garantiria cerca de 85-90% de eficiência ao PWM.

A partir da eq. (12) e (13), e considerando llosses como 10% de Imotor, como 10% de Imotor,

(Life)PWM = (Life)Lin
I 2
motor (14)

L (Imotor + Ilosses)
2

Portanto, com 90% da eficiência do PWM, 

(Life)PWM ≈ 83%(Life)Lin (15)
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Caso - 2: A ondulação de corrente é significativa

A eq. (14) se mantém verdadeira onde Ilosses é baixa comparada a Imotor. Quando a ondulação de corrente é alta, um surto 

instantâneo de corrente através do motor o aquece e a equação deve ser modificada para 

(Life)PWM = (Life)Lin

1
∙

I 2
motor (16)

∫ I 2(t )dt L (Imotor + Ilosses)
2

Considerando um PWM com ciclo de operação de 50%, onde a ondulação é máxima e a potência média do motor é “P”, a parte 

integral pode ser reescrita como

1
=

1
= 0.5

∫ I 2(t )dt ∫
0.5
0    0dt + ∫1

0.5 (2I )2dt

Assim, a eq. (16) pode ser reescrita considerando 90% da eficiência do PWM como 

(Life)PWM ≈ 41.5%(Life)Lin (17)

COMO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR COM PWM
Há algumas coisas que podem ser feitas para melhorar a vida útil do motor ao usar PWM:

1. REDUZIR A ONDULAÇÃO DE CORRENTE DO MOTOR
A ondulação de corrente pode ser reduzida aumentando-se a frequência do PWM. Se a frequência do PWM for significativamente 

mais alta que a constante de tempo L/R do motor, a ondulação é reduzida ainda mais. Para o projeto sem núcleo da Portescap, 

uma ondulação de <10% é recomendada em termos de vida útil do motor. 

Outra abordagem intuitiva geral para reduzir a ondulação de corrente é adicionar uma indutância externa no circuito do motor que 

aja como filtro de corrente. Isso geralmente melhora a eficiência. Entretanto, a presença de um indutor piora a eletroerosão geral 

do sistema de escova-comutador, já que a eletroerosão é diretamente proporcional à indutância do circuito. Portanto, a menos que 

a eficiência e aquecimento do motor sejam as únicas preocupações, não recomendamos esta solução. 

2. PROJETO DE CONVERSOR CC-CC
Em projetos como aquele exibido na figura 8, a eficiência do sistema melhora drasticamente, e a vida útil da escova do motor é 

melhor em comparação com a solução onde uma indutância externa é adicionada ao circuito. 
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Figure 3: Basic equivalent circuit for Brushed DC Motor   
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Figura 8: Projeto ideal do circuito de PWM para eficiência e vida útil aprimoradas.
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Para otimizar o circuito, a ondulação de tensão, dada pela eq. 18, deve ser minimizada. Um valor abaixo de 10% é bom o suficiente 

a partir do ponto de operação prático do motor. 

∆V = 
(U - Vm)Vm (18)

8LCƒ2

A partir da equação acima, em frequências mais altas, o valor do indutor e do capacitor reduziriam e, portanto, o acondicionamento 

geral do acionamento do PWM se reduziria. Além disso, as vibrações ultrassônicas podem ser induzidas no rotor ao operar o motor 

a frequências mais baixas. Portanto, sugere-se acionar o motor a frequências mais altas que 20kHz. 

Conclusão

Para aplicações acionadas por bateria onde motores em miniatura são usados, a eficiência da aplicação determina o ciclo de carga 

das baterias (duração da bateria). Um acionamento de PWM é vantajoso e permite que o motor funcione em velocidades diferentes. 

Entretanto, é necessário um projeto preciso de PWM para garantir que as ondulações de corrente e tensão sejam ignoráveis e a 

vida útil do motor não seja afetada.

Os engenheiros da Portescap podem ajudá-lo a projetar o PWM certo com base em suas necessidades de aplicação, além de 

selecionar o motor certo dentre a ampla gama de ofertas de produtos. Converse com um dos engenheiros da Portescap para 

discutir sua aplicação. Com base nos requisitos de ondulação de corrente e expectativa de vida útil, nós o ajudaremos a projetar 

a frequência de PWM e o ciclo de operação corretos. Isso o ajudará a maximizar o desempenho de sua aplicação e estender a 

duração da bateria. 
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