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RESUMO 
 

Os conversores de potência CC-CC possuem um amplo leque de aplicações nas áreas 

industriais, de energia, e veicular. Possuem características não lineares devido à variação 

paramétrica de seus componentes e do ponto de operação. Além disso, o acoplamento com 

outros subsistemas de conversão resulta em consequências diversas, entre elas, o 

aparecimento de cargas de potência constante. O que abre precedentes para pesquisas 

relevantes nesta área. Por isso, neste trabalho, implementa-se um sistema conversor CC-CC 

abaixador na topologia Buck para regular um Elo CC que, por sua vez está acoplado a outros 

dois conversores. Este elo é controlado por modulação de largura de pulso (PWM), a fim de 

atenuar os problemas já mencionados e somar na construção de uma base documental para 

pesquisas futuras.  

Desta forma, considerando-se como uma boa prática de projeto, realizou-se 

primeiramente a construção de um ambiente de simulação computacional não linear que 

permita a identificação e modelagem da dinâmica de um sistema conversor do tipo Buck. E 

assim, encontrar um modelo prático que possibilite o projeto e implementação de 

controladores digitais testados ainda em ambiente de simulação computacional como requisito 

obrigatório para posterior implementação em ambiente de simulação experimental.  

As técnicas de controle digital, embarcadas através de equações de diferenças no 

microcontrolador, são do tipo PID e projetadas através de dois métodos diferentes. O primeiro 

método é a técnica de posicionamento de polos, implementada a uma estrutura canônica RST 

no domínio de tempo discreto. A segunda consiste em uma técnica de Controle de Modelo 

Interno (IMC), de ordem aumentada pelo acréscimo da sintonia de um filtro derivativo. 

Ambas são projetadas a fim de obterem-se boas condições de desempenho e robustez diante 

das não linearidades da planta e diferenças entre modelo e processo.  

Utiliza-se de índices integrais, para a análise quantitativa e comparação de 

desempenho entre os controladores. Assim como de análises gráficas para comparação das 

curvas de resposta inerentes a cada ação de controle. 
 

Palavras-Chaves: Conversor CC-CC na topologia Buck; Controle digital robusto; Bancada 

Multiconversor; Posicionamento de Polos; Controle IMC;  



 
 

ABSTRACT 

 

The DC-DC power converters have wide range applications in industry, energy and 

vehicular system. Presenting nonlinear characteristics due to parametric variation on their 

components and operating condition. 

Thus, in this work, a type Buck DC-DC converter system is implemented in order to 

regulate the voltage at DC link, which, in turn, is coupled to other converters. This link is 

controlled by pulse width modulation (PWM), in order to mitigate the problems already 

created and add to the provide a guide basis for future research. In this way, considering as a 

good design practice, the construction of a non-linear simulation environment was carried out 

first, which enabled the identification and modeling of the dynamics of a Buck-type converter 

system. Aiming at find a practical model suitable for design and implementation of digital 

control tested in a simulation environment, as a mandatory requirement for subsequent 

implementation in an experimental environment.  

In addition, the digital control techniques embedded through equations of differences 

in the microcontroller are of the digital PID type, designed by Pole Placement and Internal 

Model Control (IMC) technique, by using a tunable derivative filter. Both are designed in 

order to obtain good performance and robustness conditions in view of the non-linearities and 

modeling error. By using integral indices, the system performance has been evaluated under 

different operating conditions  

 

Key-Words: DC-DC Converter on Buck topology; Robust digital control; Multi-Converter 
Workbench; Pole Placement; IMC Control.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

Dentre a infinidade de sistemas e processos possíveis que compõe uma planta 

industrial, existem os sistemas conhecidos como circuitos elétricos de potência. Cujo os quais 

são compostos por chaves estáticas empregadas em uma determinada topologia, e assim, 

podem realizar variados tipos de conversão de energia, por isso designados como conversores 

de potência. 

Os conversores de potência podem ser empregados em diversas aplicações 

industriais, dentre elas destacam-se o controle de velocidade de motores de indução do tipo 

gaiola de esquilo através de inversores de frequência, controle de velocidade de motores de 

corrente contínua através de conversores abaixadores ou elevadores de tensão do tipo CC-CC, 

etc.  

E ainda entre as variadas topologias de conversores, mais especificamente, e de 

maior importância para este trabalho, existem os conversores de potência CC-CC, os quais 

compõe atualmente um número significativo de aplicações dentro e fora da indústria. Devido 

a sua estrutura simplificada, baixo custo, alta confiabilidade e flexibilidade de conversão, 

também são utilizados em sistemas de energias renováveis, sistemas de transporte, sistemas 

de comunicações, sistemas híbridos de armazenamento de energia (MARCILLO, 2018), 

(ZHANG et al, 2014). 

Muitos veículos são portadores de conversores CC, compondo sistemas parcialmente 

ou totalmente alimentados por corrente contínua. Estes veículos podem ser terrestres, 

marítimos, aéreos e também veículos espaciais (COSTA JUNIOR, 2015). 

Além disso, conversores CC encontram-se em circuitos de carregamento de banco de 

baterias, em circuitos de fontes chaveadas, em acionamentos de válvulas solenoides CC, 

controle de tensão de elo CC, utilização em micro/mini redes de distribuição, atuação como 

referência de tensão em bobinas de mínima em disjuntores de média e alta tensão, entre outras 

aplicações (MEDEIROS et al, 2018b) . 

Devido à grande importância destes sistemas, diversos estudos científicos são 

realizados sobre esta área, dentre eles, em MEDEIROS, R. L. P. et. al. (2018a), descreve-se 

uma nova metodologia de projeto de controle descentralizado e robusto para um conversor 

DC-DC de indutor único de saída múltipla (SIMO).  
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Em MARCILLO, K. E. L. et. al. (2019), apresenta-se um novo controlador robusto, 

baseado em programação linear embasada sobre o teorema de Chebyshev como uma técnica 

de controle robusta considerando o teorema de Kharitonov que garante a minimização do 

desvio total do desempenho desejado em um sistema de malha fechada, especificado por uma 

família de polinômios característicos. O objetivo do controlador proposto é regular 

firmemente a tensão do barramento CC, garantindo a estabilidade de uma Microrrede diante 

dos efeitos da variação de potência nas cargas de potência constante (CPC). 

Em DE BESSA, I. V. de, et. al. (2020), é proposto a avaliação através de índices de 

desempenho e margens de ganho de estratégias de controle em malha fechada na estabilização 

de microrredes CC. É realizada a verificação das margens de ganho de diferentes tipos de 

cargas operando como carga de potência constante. 

Em ROCHA, E. M. et. al. (2020), apresenta-se um estudo composto pelo projeto e 

avaliação de um controlador robusto, baseado no domínio da frequência, com o objetivo de 

aprimorar o desempenho dos conversores de potência CC-CC sob incertezas paramétricas. 

Em AYRES JUNIOR, F. A. DE C. et. al. (2020), o autor propõe uma nova 

metodologia de projeto de controlador fracionário por alocação de polos, e compara o 

desempenho deste com outros controladores clássicos na regulação de tensão de saída de um 

conversor Buck, utilizando-se de índices integrais de desempenho com as mesmas variações 

de carga para diferentes valores de referência. 

Portanto, percebe-se por este breve histórico a vasta gama de possibilidades de 

pesquisa que envolve este tipo de sistema. Assim, utilizou-se de um sistema Multiconversor 

em bancada, já existente no laboratório de controle e automação de sistemas de potência da 

UFPA (LACSPOT-UFPA), o qual é resultado de um trabalho de mestrado do aluno Fernando 

J. Costa Junior sob a orientação do Dr. Professor Walter Junior. Este sistema encontrava-se 

com alguns problemas de instrumentação, os quais foram sanados por este trabalho e recebeu 

pequena modificações apresentadas no decorrer do trabalho. 

 

1.2 Importância e justificativa 

 

A necessita de acoplar circuitos de CC com circuitos CA implica na realização de 

circuitos multiconversores, os quais podem interligar-se através de um ou mais Elos de tensão 

em CC e/ou CA, um exemplo deste tipo aplicação são os circuitos utilizados em redes de 

energia solar. Estes acoplamentos de conversores em cascata podem causar perturbações nos 
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Elos de tensão devido variações de carga, variações de alimentação ou situações que levam o 

sistema para uma condição de carga de potência constante (COSTA JUNIOR, 2015).  

Desta forma, faz-se necessário a aplicação de sistemas de controle em uma 

metodologia que garanta o desempenho satisfatório do controlador e a estabilidade robusta 

destes Elos de tensão. Além disso, possibilite a realização de testes em ambiente simulado e 

experimental, de metodologias de identificação e modelagem de sistemas, projeto de 

controladores digitais e investigação dos fenômenos pertinentes e inerentes ao acoplamento 

destes conversores. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor e avaliar experimentalmente técnicas de controle digital que permitam a 

regulação de tensão do Elo CC principal do multiconversor em questão com desempenho 

satisfatório e a estabilidade robusta.  

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 

 Sanar os problemas de instrumentação do sistema que impossibilitavam o 

funcionamento do Elo CC Secundário sistema; 

 Desenvolver um modelo matemático médio do subsistema SISO que descreva 

adequadamente a dinâmica deste através de uma função de transferência; 

 Construir um ambiente de simulação computacional não linear do conversor SISO 

Buck, com o intuito de levantar um modelo por resposta ao degrau e assim, selecionar o 

modelo que melhor possibilite o projeto e implementação dos controladores digitais para fins 

de regulação de tensão; 

 Realização de ensaios de desempenho dos controladores ainda em ambiente de 

simulação computacional não linear antes de qualquer implementação prática; 

 Realização de testes práticos dos controladores digitais, para fins de regulação de 

tensão de saída de um conversor CC Buck, presente na bancada; 

 Realizar comparações quantitativas utilizando-se de índices integrais e 

comparações qualitativas através de análises gráficas e sobreposição das respostas. 



21 
 

 Incrementar por meio da dissertação, a documentação da bancada, para que outros 

pesquisadores possam realizar ensaios de forma rápida e prática. Para isso, descreve-se a 

configuração da bancada de conversores. 

 Guia passo a passo das etapas de operação da bancada, desde a pré-carga até o 

fechamento da malha de controle, incluindo a comunicação de dados da bancada com o 

microcomputador, para fins de aquisição de dados e monitoramento do controle. 

 

1.4 Materiais e Métodos 

 

Neste trabalho realiza-se a regulação de um Elo de tensão CC através de dois 

controladores PID digitais diferentes. Para tal, levantou-se um modelo matemático médio 

considerando uma análise do circuito do esquema elétrico padrão do Buck, assim como a 

elaboração de um ambiente de simulação computacional não linear que possibilite a execução 

de diversos testes em segurança. A partir da escolha de um modelo em função de 

transferência, realizou-se o projeto dos controladores. 

O controlador PID digital foi sintonizado pelo método de controle de modelo interno 

(do inglês IMC), o qual foi projetado ainda no domínio de tempo contínuo com sintonia de 

filtro derivativo de primeira ordem e na sequência aproximado pelo método de Tustin para o 

domínio de tempo discreto. Enquanto que o PID digital sintonizado por posicionamento de 

polos foi projetado já no domínio de tempo discreto e implementado numa estrutura canônica 

RST. Ambos os controladores são projetados realizando-se escolhas nos projetos a fim de 

alcançar boas margens de ganho e de fase. 

As formas de comparação dos métodos são realizadas de forma qualitativa através da 

sobreposição dos resultados gráficos. Enquanto que a comparação quantitativa dos resultados 

utiliza-se de índices integrais. 
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2  APRESENTAÇÃO DO SISTEMA MULTICONVERSOR 

 

2.1 Microrrede CC 

 

O Sistema Multiconversor foi implementado a partir de um conjunto de módulos 

conversores da empresa Semikron, manipulados para apresentar a estrutura de uma 

Microrrede CC como apresentado na Figura 1. Esta estrutura permite os testes de diferentes 

condições de operação para cada um dos conversores empregados e ao mesmo tempo emular 

um Elo CC de tensão regulada por controlador digital. 

 

 
Figura 1- Microrrede CC, adaptado de (Costa Junior, 2015), (TSAI-FU, 2012) 

 

Na Figura 1, as setas vermelhas representam o fluxo de potência, enquanto que as 

setas em azul representam o fluxo de dados necessário para realizar as medições e o controle 

dos atuadores. Além disso, este sistema de gestão comunica-se com uma IHM, o que permite 

a monitoração dos dados e a atuação do sistema por um operador. 

O conjunto composto pela “FONTE CA” mais “CONVERSOR NÃO 

CONTROLADO CA/CC”, podem ser considerados como a emulação de uma fonte de energia 

CC de tensão não controlada (Elo CC Primário), e assim este valor de tensão é convertido 

para um valor regulado e desejado de nível de tensão através do “CONVERSOR 

CONTROLADOR DE TENSÃO”. Este bloco, por sua vez, é caracterizado por ser um 

conversor abaixador de tensão na topologia Buck, o objeto de estudo deste trabalho. 
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O conversor Buck tem a importante função de manter a estabilidade e a correta 

regulação de tensão deste Elo CC (Elo CC secundário), utilizando-se de um controlador que 

permita o seu bom desempenho e estabilidade robusta. Realizando assim, a alimentação do 

“CONVERSOR CONTROLADO” e do “INVERSOR BI-DIRECIONAL”. 

Para que tudo isso aconteça é necessário um sistema que gerencie estes processos 

particulares, o qual é nomeado na Figura 1 como “SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA”. 

O mesmo verifica através de um sistema de sensoriamento os valores de corrente e tensão 

instantâneos de cada conversor, estes valores são processados e utilizados pelo controlador 

digital embarcado para realizar a atuação das chaves estáticas de cada conversor a partir de 

uma sequência de pulsos, através de um processo conhecido como modulação por largura de 

pulso (PWM) 

 

2.2 Circuito de Força e derivados: 

 

2.2.1 Circuito de Pré - Carga 

 

Partindo de uma apresentação didática da Figura 1, para o diagrama uni filar de força 

do sistema Multiconversor. Encontram-se de forma mais detalhada na Figura 2, todos os 

sistemas já mencionados anteriormente, com exceção do sistema de gerenciamento de 

energia, o qual será apresentado posteriormente. 

A alimentação de força do circuito é realizada a partir da conexão com a rede da 

concessionária por meio de um Quadro de Distribuição de Força (QDF), onde encontra-se o 

disjuntor DJ1, também identificado no painel como “CC-CC ENTRADA”. Os cabos de 

alimentação vêm por meio de um cabo 푃푃 3푥2,5푚푚  que é conectado no QUADRO 

ARMÁRIO MODULAR DE COMANDO, por meio de uma tomada industrial ퟑ푷 + 푻 

padrão ퟐퟐퟎ푽 trifásico. Dentro do armário de comando, o qual contém o sistema 

Multiconversor, a alimentação continua e conecta-se na chave fusível trifásica 푭ퟏ e na 

sequência no contator 푲ퟏ. O contator 푲ퟏ é acionado por um relé finder, o qual faz parte do 

circuito de comando que será apresentado posteriormente. 

Os componentes 푹ퟏ,푹ퟐ e 푹ퟑ na Figura 2, em paralelo com 푲ퟐ, são os resistores de 

“Pré-carga”. Este circuito em particular é necessário para evitar as correntes existentes na 

energização do transformador, correntes de in rush, as quais podem diminuir a vida útil do 

transformador, dos fusíveis de alimentação e desarmar o disjuntor de proteção da entrada. 
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Figura 2- Diagrama unifilar de Força do Multiconversor. Adaptado de (Leão, 2018) 



25 
 

Ainda sobre o circuito de Pré – Carga, o mesmo foi projetado considerando a 

seguinte equação: 

 

 퐼 =
푆

푉 ∗ √3
=

5000
220 ∗ √3

= 13,12퐴 (2.1) 

 

Onde 퐼  é a corrente nominal do transformador, 푆 é a potência nominal e 푉 ∗ √3 é 

a corrente de linha (Costa Junior, 2015).  

De posse deste valor de corrente, calcula-se o valor da resistência de pré-carga 

necessário para limitar a corrente do transformador por um determinado período de tempo. 

Este cálculo é realizado considerando que o transformador é uma carga trifásica como se 

segue: 

 

 푅 , , =
푉

퐼 ∗ √2
=

220
13,12 ∗ √2

= 11,86Ω (2.2) 

 

Assim encontra-se a resistência necessária em cada fase para limitar as correntes 

correspondentes.  

Com os resistores de 5푊 e 2,2Ω existentes no laboratório realizou-se um equivalente 

para chegar próximo do valor calculado de resistência. Montando o circuito de Pré – Carga 

como é apresentado na Figura 2. Onde 푹ퟏ = 푹ퟐ = 푹ퟑ ≅ 13,2Ω . 

O microcontrolador monitora o Elo CC Primário e envia um comando para o 

contator 퐾2 realizar um “by pass” no circuito de Pré – Carga assim que o valor de tensão 

deste Elo alcançar o valor de 500푉 . Isto permite o carregamento adequado dos circuitos e 

componentes já mencionados. Finalizando assim a participação do circuito de Pré – Carga. 

Além disso, o transformador ퟐퟐퟎ푽/ퟑퟖퟎ푽 푻푹푰푭Á푺푰푪푶 퐘퐘  ퟓퟎퟎퟎ푽푨 energiza o 

primeiro conversor, um retificador trifásico por ponte de diodo (SK 70 D SEMITOP 2), 

consequentemente não controlado, o qual alimenta o primeiro Elo CC (Elo CC Primário) e 

neste momento carrega o primeiro banco capacitivo (푪ퟏ). 

A seguir apresenta-se um conjunto de especificações e documentações em foto dos 

equipamentos e dispositivos mencionados até então. 
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Tabela 1-Especificações dos elementos do circuito de alimentação do Multiconversor 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 TRANSFORMADOR 

5000VA 
PRIM.: 220푉 ( 1퐻1,1퐻2,1퐻3) (퐷) 

SECOND.: 220푉 ( 2퐻1,2퐻2,1퐻3) (푌) 
MOD.: TR 60X90 

0.6KV 
105°C 

09/11/76 

 MODIFICADO 
PARA 220V/380V. 
 Configuração 푌 − 푌. 

2 R1,R2,R3 

Conjunto de Resistores por fase 
Em série 13,2Ω 

6 Unidades de ±2,2Ω 
5W 

 Circuito de Pré – 
Carga 

3 K1 e K2 MOD. CWCB016.10E  16퐴 
 Bobina 220푉  

4 RETIFICADOR SEMIKRON 
MOD.: SK 70 16 D SEMITOP 2  Não controlado 

  
   

 
Figura 3- Quadro de Distribuição de Força (QDF) 

 
Figura 4- Transformador 220V-380V Trifásico 5000VA 

  

 
Figura 5- Frente do Painel Armário Modular de 

Comando 

 
Figura 6- Parte interna do Painel 
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2.2.2 Elo CC Primário 

 

A tensão do Elo CC Primário é dependente da tensão de alimentação. Desta forma, 

se a tensão de alimentação sofrer alguma variação para mais ou para menos, a tensão de saída 

do retificador também sofrerá uma variação na mesma proporção, consequentemente, isto 

causa mais uma incerteza no modelo do sistema (Leão, 2018).  

O valor de tensão deste Elo para uma situação onde a tensão do secundário do 

transformador é 380푉, é como apresenta-se na Equação 1, devido as características da 

retificação deste tipo de retificador: 

 
 푉푐푐 =  √2 ∗ 380푉 =  537,4푉  (2.3) 

 

Neste Elo encontram-se o capacitor e o resistor de filtro 푪ퟏ e 푹ퟒ, respectivamente. 

Este primeiro banco capacitivo do circuito também é carregado pelo circuito de Pré – Carga, 

permitindo que o Elo CC Primário seja energizado com segurança.  

Na Tabela 2 a seguir, apresenta as especificações dos dispositivos inerentes a este 

subsistema. 

 
Tabela 2- Especificações dos elementos do Elo CC Primário 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 푪ퟏ 

Banco de Capacitores Eletrolíticos 
푪ퟏ = 2040휇퐹 

(6 ∗ 680휇퐹)//(6 ∗ 680휇퐹) 
MOD.: EPCOS B43303 

400V 

 Conjunto equivalente de 
capacitores.  

2 푹ퟒ 
Banco de Resistores associados 

22,4퐾Ω 
10 unidades de 56퐾Ω 

5W 

 16퐴 
 Bobina 220푉  

 

 

2.2.3 Circuito de Regulação de Tensão (Conversor Buck Primário) 

 

O Elo CC Primário não é controlado, o que faz necessário a existência de um 

controlador de tensão, para regular a tensão do Elo CC Secundário (Elo principal), no valor de 

referência desejado. 

Como o objetivo de regulação é estabilizar a tensão do Elo CC Secundário em um 

valor menor do que a tensão do Elo CC Primário, optou-se pela realização de um conversor 
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abaixador de tensão do tipo Buck. Trata-se de um dos subsistemas mais importantes do 

Multiconversor, pois regula a tensão do Elo CC que alimenta o Buck Secundário funcionando 

como carga resistiva e o Inversor Trifásico.  

Este conversor Buck Primário é composto por uma chave estática do tipo IGBT, 

chamada no projeto de 푸ퟏ, é o atuador do circuito de conversão, acionado por PWM através 

de um controlador digital embarcado no microcontrolador. Sua composição é o resultado de 

um rearranjo deste módulo conversor, pois o mesmo funciona originalmente como um 

inversor trifásico. Assim utilizou-se apenas uma das três chaves estáticas do conversor 

original para a realização do Buck Primário. 

Na sequência tem-se o 푭ퟐ, fusível de proteção monofásico do Elo CC Secundário, 

impedindo que a corrente requerida pelo Elo ultrapasse o valor 25퐴. Ainda nesta malha, em 

série com o 푭ퟐ, encontra-se o indutor 푳ퟏ, componente característico de um controlador Buck. 

Finalmente, fechando a malha com os componentes do Elo CC Secundário 푪ퟐ e 푹ퟓ. O 

indutor 푳ퟏ é uma composição equivalente de dois indutores em série que se localizam na 

parte interior do painel, atrás do fundo laranja, indutores 푳푩 e 푳푪, respectivamente. 

O resistor 푹ퟓ é um equivalente paralelo de um resistor de potência 푅  com o 

banco de resistores de descarga inerente ao módulo converso (푅 )r. 

A seguir apresenta-se um esquema detalhado do circuito conversor Buck Primário, 

onde pode-se perceber a configuração dos pinos de conexão do IGBT SK 60 GB 128 com o 

circuito do conversor, aproveitando-se de um IGBT para realizar o chaveamento e do diodo 

de outro para completar o circuito do Buck. 

 

 
Figura 7- Diagrama descritivo das conexões da chave estática do conversor Buck Primário 
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Tabela 3 - Especificações dos elementos constituintes do Buck Primário 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 푸ퟏ IGBT SEMIKRON 
MOD.: SK 60 GB 128 

 Chave estática do Buck 
Primário 
 Localizada na Placa do 
Banco 푪ퟐ 

2 푭ퟐ 
FUSÍVEL MONO 

25A 
MOD.: 

 Fusível da malha do 
Buck Primário0 

3 푳ퟏ 
INDUTOR 

퐿퐵 ≅ 퐿퐶 ≅ 3,5푚퐻 
퐿1 ≅ 7푚퐻 

- 

4 푪ퟐ 

Capacitor do Elo CC Secundário 
퐶2 =  2040휇퐹 

(3 ∗ 680휇퐹)//(3 ∗ 680휇퐹) 
MOD.: EPCOS B43303 

400V  

 Banco capacitivo 
equivalente paralelo 

5 푹ퟓ 
Resistor de Potência 

1퐾푊 
푅5 = 푅 //푅 =  211 

푅 = 22,4퐾Ω,푅 = 213Ω 

 Valor medido 

 

Uma pequena observação que pode responder possíveis questionamentos, dar-se 

sobre o fato de existirem 4 capacitores de poliéster de 0,22휇퐹 1000푉 TIPO K em paralelo 

com o Elo CC Secundário. Estes dispositivos nada mais são do que um tipo de proteção 

contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas ou outras condições de rápida 

oscilação, protegendo assim cada uma das 4 chaves estáticas diretamente alimentadas por este 

Elo CC. Do ponto de vista dinâmico, a influência de tal capacitância equivalente pode ser 

desconsidera, pois esta é da ordem de 푛퐹 enquanto que capacitância de 푪ퟐ está na ordem de 

휇퐹. Consequentemente seria uma capacitância resultante de 푪ퟐ풆풒 = 2040,88 휇퐹. 

 

2.2.4 Circuito de Acoplamento com a Carga CC (Conversor Buck Secundário) 

 

Este conversor é projetado para fornecer energia para uma carga CC resistiva quando 

estiver funcionando em malha aberta, ou seja, sem controle de tensão, podendo variar-se o 

valor de referência desejado de acordo com o operador do sistema. Nos casos em que há 

controle de tensão, a carga pode funcionar como uma carga de potência constante (CPC), o 

que exigirá mais do Buck Primário (Costa Junior, 2015). 
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O Buck Secundário é composto por uma chave estática do tipo IGBT chamada no 

projeto de 푸ퟐ, foi adaptada para operar como um conversor Buck, porém originalmente poderia 

ser utilizada para promover a descarga do banco de capacitores do Elo CC Secundário em casos 

emergenciais. Por isso, está chave encontra-se na perna negativa da alimentação deste Buck, 

devido a impossibilidade de modificação da mesma, já que os caminhos do módulo onde a chave 

está soldada são feitos de trilha. Porém, esta disposição não afeta o funcionamento do conversor. 

Na sequência tem-se o 푭ퟑ, fusível de proteção monofásico do Elo CC Terciário, 

impedindo que a corrente requerida pelo Elo ultrapasse o valor 25퐴. Ainda nesta malha, em 

série com o 푭ퟑ, encontra-se o indutor 푳ퟐ, localizado na parte interior do painel, atrás do 

fundo laranja. Finalmente, fechando a malha com os componentes do Elo CC Terciário 푪ퟑ e 

푹ퟔ, onde 푪ퟑ é uma composição equivalente entre banco de capacitores em paralelo 푪ퟑퟏem 

paralelo com o capacitor de filtro soldado na placa 푪ퟑퟐ, como apresenta a Figura a seguir. 

 

 
Figura 8- Diagrama do Buck Secundário apresentando os respectivos pontos de ligação com o IGBT 

 

O resistor 푹ퟔ é um equivalente paralelo de três resistores de potência 푅 , 푅 , 

푅  em série com outros dois resistores de potência 푅 , 푅 .  

A seguir apresentam-se as especificações de cada dispositivo mencionado neste 

circuito, seguido de uma documentação em foto das partes. 
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Tabela 4 - Especificações dos elementos do Buck Secundário 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 푸ퟐ IGBT SEMIKRON 
MOD.: SK 30 GAL 123 

 Chave estática do Buck 
Secundário 
 Localizada na Placa do 
Banco 푪ퟐ 

2 푭ퟑ 
FUSÍVEL MONO 

25A 
MOD.: 

 Fusível da malha do 
Buck Secundário 

3 푳ퟐ INDUTOR 
퐿1 = 퐿퐴 ≅ 3푚퐻 - 

4 푪ퟑ 

Capacitor do Elo CC Secundário 
퐶2 =  1020휇퐹 

10 ∗ (10휇퐹)//(10휇퐹) 
MOD.: EPCOS B43303 

400V  

 Banco capacitivo 
equivalente paralelo 

5 푹ퟔ 

Resistor de Potência 
1퐾푊 

푅 = 푅 = 푅 = 50Ω  
푅 = 5Ω,푅 = 5Ω 

푹ퟔ = ퟐퟔ,ퟔퟕ훀 

 Valor medido 

 

 

2.2.5 Inversor Trifásico 

 

O segundo conversor que drena energia do Elo CC Secundário é o Inversor Trifásico 

em ponte completa. Desta forma, o mesmo tem a capacidade de injetar tensão alternada 

trifásica na rede da concessionária a partir do controle do ciclo de trabalho de cada chave 

estática. 

Desde que a tensão do Elo CC Secundário esteja acima de 320V, o microcontrolador 

emite um sinal para o contator 푲ퟒ atuar, acoplando assim o inversor a rede através do filtro 

indutivo 푳ퟑ,푳ퟒ,푳ퟓ, em série com o fusível trifásico 푭ퟒ e o disjuntor trifásico 푫푱ퟐ (este 

último encontra-se no QDF já mencionado). Tal procedimento de acoplamento deve ser 

levado rigorosamente em consideração, caso contrário o inversor funcionará como um 

circuito retificador não controlado, o qual injetará energia no Elo CC Secundário e 

consequentemente ocasionará situações indesejadas, desde mal funcionamento do Elo até 

danificação de componentes. Mais detalhes deste procedimento serão explicados 

posteriormente. 

As chaves estáticas utilizadas para o chaveamento deste conversor encontram-se no 

módulo do banco 푪ퟐ, sendo denominadas na placa de Q1, Q2, Q3, porém para facilitar a 

nomenclatura já proposta neste e em trabalhos anteriores, optou-se por manter a figura 
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representativa destas três chaves estáticas como 푸ퟑ, assim como apresenta-se no diagrama 

unifilar. 

Este subsistema tem os seus circuitos de proteção, filtragem e alimentação 

implementados. Porém, não sendo o foco principal deste e de trabalhos anteriores, os circuitos 

eletrônicos de acionamento não foram implementados. Por isso, restringe-se até aqui, apenas a 

especificação de seus componentes com o intuito de facilitar pesquisas futuras. 

 

 
Figura 9 - Diagrama de Força do inversor trifásico 

 

Tabela 5 - Especificações do Inversor Trifásico 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 푳ퟑ INDUTOR 
4Mh - 

2 푳ퟒ INDUTOR 
4Mh - 

3 푳ퟓ INDUTOR 
4Mh - 

4 푭ퟒ 
FUSÍVEL TRIFÁSICO 

퐹4 =  14퐴 
MOD.: 

 Parte frontal inferior 
do Painel 

5 푫푱ퟐ Disjuntor de saída 
16퐴 

 Local: QDF 
 Nomenclatura no 
painel: CC-CC SAÍDA 

6 푸ퟑ Chave estática IGBT 
MOD.:SK 30 GB 128 

 Composição de 3 
chaves estáticas, na placa 
chamadas de Q1, Q2, Q3 
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Figura 10- Foto indicativa das chaves estáticas da planta deste trabalho 

 

2.3 Circuito de Comando 

 

Na Figura a seguir apresenta-se o Diagrama do Circuito de Comando dos contatores 

do Multiconversor. Compondo-se de quatro contatores já mencionados anteriormente 

푲ퟏ,푲ퟐ,푲ퟑ,푲ퟒ,  de forma que a disposição de seus contatos garante um inter travamento e 

uma sequência de acionamento. Esta sequência é gerenciada diretamente pela lógica de 

programação implementada no microcontrolador, a qual aciona os relés de bobina 12푉  

(푹푳ퟏ,푹푳ퟐ,푹푳ퟑ,푹푳ퟒ), que por sua vez são configurados de forma que seus contatos servem 

de interface para o acionamento das bobinas de 220푉  dos contatores. 

Este circuito é protegido pelo disjuntor 푫푱ퟑ, que se encontra no QDF já mencionado 

e alimenta através de um cabo 푷푷 ퟑ풙ퟐ,ퟓ풎풎ퟐ o circuito de comando composto por uma 

fonte CC de +15푉 ,−15푉 , 5푉 , em série com um contato normalmente fechado 푺ퟏ 

(Botoeira de Emergência do painel).  

Pode-se perceber pelo diagrama unifilar de comando que quando 푺ퟏ é acionado, o 

mesmo desconecta todos os contatores e dispositivos atuadores de comando em caso do 

mesmo ser acionado devido à ocorrência de uma possível pane. 

Outro dispositivo importante neste diagrama, é o conjunto de exaustores que 

operando realizando a exaustão forçada do painel. Percebe-se que o mesmo é acionado junto 

com o “by pass” realizado através do contator K2 após o final da pré – carga. 
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A seguir apresentam-se as especificações de cada dispositivo mencionado neste 

circuito: 

 

 
Figura 11- Diagrama unifilar de Comando 

 
Tabela 6- Especificações do Circuito de Comando 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 푹푳′풔 
푅퐿1 = 푅퐿2 = 푅퐿3 = 푅퐿4 

MOD.: finder 41.61.9.012.0010 
BOBINA 12VCC 

 Acionadores das 
Contatoras 

2 푲′풔 CWC016.10E  Comando 

3 푴ퟏ 
SEMIKRON 
SK 2120-AC 

220-240V - 50/60Hz - 0,14ª 
Impedance Protected 

 Cooler de exaustão 
forçada. Conjunto de 6 
unidades. 

4 푭푶푵푻푬 푬푳푬푻푹Ô푵푰푪푨 
INPUT 100-240 푉  

OUTPUT: +15푉 /−15푉 /+5푉    
1,5퐴/0,5퐴/4퐴 

 Parte traseira interior 
do Painel 

5 푺ퟏ Chave de Emergência 
NA + NF 

 Localizada na Porta 
do Painel 

6 푫푱ퟑ 
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DO 

COMANDO 
MOD.: SD C6 

 Local: QDF 
 Nomenclatura no 
painel: CC-CC 
COMANDO 

 

  



35 
 

2.4 Interface Homem Máquina (IHM) 

 

Finalmente, após o entendimento do circuito de força e o circuito de comando, aqui 

apresenta-se um apanhado explicativo sobre a IHM do sistema Multiconversor. A qual é parte 

fundamental na operação do sistema. 

Projetada em ambiente LabView 2013, da National Instruments, é necessária a 

instalação de alguns drives para o seu correto funcionamento, o que será explicitado 

posteriormente na seção Procedimentos de Operação do Multiconversor. 

A IHM é constituída por um computador, onde foi desenvolvida uma interface gráfica 

responsável por processar e enviar comandos ao microcontrolador através do canal serial RS-232. 

O operador pode acionar o Sistema Multiconversor e efetuar testes de desempenho dos 

conversores visualizando através de alguns mostradores em barras, gauges e um monitor. Os 

valores de tensão, corrente, potência e sinal de controle de cada subsistema podem ser 

visualizados através de um monitor no centro da interface que apresenta valores instantâneos 

através de curvas gráficas. 

Garantindo-se as proteções, as condições e procedimentos necessários para os 

subsistemas, a IHM pode acionar o Multiconversor como apresenta-se nos Procedimentos de 

Operação do Multiconversor, no final do texto. 

 

2.5 Conclusão 

 

Neste capítulo apresentou-se as especificações dos principais componentes dos 

módulos do multiconversor. Isso permitirá uma fácil substituição dos componentes em caso 

de troca e a documentação das especificações antes que estas possam sumir dos respectivos 

componentes.  

Apresentou-se diagramas ainda não explorados mais a fundo anteriormente, 

possibilitando o melhor entendimento do funcionamento dos módulos. Desta forma, 

pesquisadores futuros poderão absorver mais rápido o funcionamento dos subsistemas. 

Evidenciando-se a localização de cada dispositivo, para que assim, exista a 

possibilidade rápido rearranjo dos módulos caso necessário em pesquisas futuras. 
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3  DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS DE AQUISIÇÃO DOS SINAIS, COMUNICAÇÃO 

E CONTROLE 

 

3.1 Introdução 

 

Considera-se até aqui que este trabalho é uma continuação da documentação desta 

bancada conversora. Assim busca-se neste capítulo apresentar especificações dos circuitos em 

loco que ainda não foram catalogadas ou contempladas por trabalhos anteriores. 

A fim de fechar esta malha de aquisição dos sinais, é necessário discorrer sobre os 

transdutores, o condicionamento de sinal e os protocolos de comunicação utilizados para a 

transmissão de dados entre microcontrolador e o computador de bancada.  

 

3.2 Circuitos de medição e condicionamento 

 

3.2.1 Transdutor de Tensão  

 

Neste trabalho entende-se a importante de citar este circuito, pois o mesmo é um 

componente fundamental no controle do Elo CC Secundário. Um mal funcionamento deste 

sistema ou até mesmo a queima dele, pode instabilizar por completo a tensão do Elo medido, 

visto que a metodologias de controle aplicadas até aqui não trabalham com uma estimativa do 

valor de resposta esperado para uma determinada ação de controle. Desta forma, no caso de 

um mal funcionamento ou falta de medição deste circuito, quando o controlador for aplicado, 

o mesmo aumentará o valor do sinal de controle até o nível de saturação deste, 

consequentemente instabilizando o Elo CC. 

Este circuito é voltado para medições CC, AC e pulsadas. Realizando uma a 

aquisição do sinal de tensão através de um Transdutor de Potencial (TP) LEM LV 25-P, o 

qual possibilita medição por separação galvânica entre o primário e o secundário do 

transdutor, protegendo assim os circuitos de controle. 
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Figura 12- Esquema do Transdutor de Potencial 

 

O circuito de condicionamento apresentado nas próximas seções tem a sua entrada conectado 

no ponto 푴 do diagrama unifilar acima. No ponto +푈  e −푈  são conectados respectivamente a fonte 

de alimentação de +15푉  e −15푉 . 

Considerando o transdutor como um transformador ideal com um fator de 

transformação 퐾 , tem-se as seguintes equações: 

 

 
푖
푖

=
1
퐾

 (3.1) 

 

 푖 =
푉
푅

 (3.2) 

 

 푖 =
푉
푅

 (3.3) 

 

Onde 푖  é a corrente do primário, 푖  é a corrente do secundário, 푉  é a tensão de 

entrada no primário, 푅  é a resistência em série com o primário, 푉  é a tensão medida no 

secundário e 푅  é a resistência de medição no secundário. 

Assim, após as devidas manipulações, a equação seguinte descreve o valor de tensão 

eficaz medido no secundário 푉 , em função do valor eficaz de tensão medida no primário 

do transdutor 푉 . 

 

 푉 = 퐾 ∗ 푉 ∗
푅
푅

 (3.4) 

 

Outra especificação requerida pelo datasheet deste transdutor é a condição de 

encontrar um valor para 푅  que dependendo da máxima tensão medida no primário, a 
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corrente a passar por essa resistência seja no máximo 10푚퐴. Isto garante uma precisão de 

torno de ±0,9% de 푉 . 

No Multiconversor, existem dois circuitos deste tipo, os quais realizam a medição do 

Elo CC Primário e Elo CC Secundário. Como cada Elo tem um nível de tensão máxima 

diferente, os valores de resistência 푅  e 푅  variam para cada Elo. Por isso, neste trabalho 

tomou-se a liberdade de apresentar as resistências do transdutor do Elo CC Primário como 

푅  e 푅 , assim como as resistências do transdutor do Elo CC Secundário como 푅  e 

푅 . 

 

3.2.2 Transdutor de Corrente (TC) 

 

Este transdutor funciona de forma similar ao TP, pois continua realizando medição 

baseada em efeito hall. Da mesma forma que a já descrita, o circuito de aquisição de sinal 

encontra-se conectado no ponto 푴 deste transdutor. A alimentação é realizada em +푈  e −푈  

por ±15푉  respectivamente. 

 

 
Figura 13- Esquema do Transdutor de Corrente 

 

De forma similar ao TP, considera-se o TC como um conversor ideal de fator de 

transformação 퐾  e relacionado com as seguintes equações: 

 

 
푖
푖

= 퐾  (3.5) 

 

 푖 =
푉
푅

 (3.6) 
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Onde a equação a seguir apresenta o valor de tensão medida no secundário do 

transdutor (푉 ) para um determinado valor de corrente no primário (퐼 ) e resistência de 

medição (푅 ) (COSTA JR, 2015). 

 

 푉 = 퐼 ∗ 퐾 ∗ 푅  (3.7) 

 

Outra informação importante na hora de operar este circuito é verificar o valor 

máximo de corrente que pode ser medido. Para um valor máximo de corrente no primário de 

50퐴, indica-se escolher um valor de resistência de medição dentro da faixa de 50Ω à 160Ω. 

Enquanto que para uma corrente máxima de 70퐴 no primário, indica-se um valor de 50Ω ≤

푅 ≤ 90Ω. Todas as situações para uma temperatura ambiente até 70 퐶. 

A seguir apresenta-se uma tabela com as especificações de cada componente e um 

registro indicativo em imagem das partes. Na qual o primeiro item da tabela sofreu uma 

modificação na resistência 푅  com o intuito alcançar um nível maior de precisão na medição 

e menos aquecimento neste dispositivo devido à baixa capacidade de potência do anterior. 

 

 
Figura 14- Foto indicativa do local dos transdutores, seguindo na mesma sequência o restante. 
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Tabela 7- Especificações dos Circuitos dos Transdutores 

N DISPOSITIVOS ESPECIFICAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 TP 1 (푽ퟏ) LEM LV25-P 
푅 = 331,5Ω  ;푅 = 61,6 퐾  

 Transdutor de Potencial da Tensão 
de saída do Retificador não 
controlado 

2 TP 2 (푽ퟐ) LEM LV25-P 
푅 = 327,3Ω  ;  푅 = 54,1 퐾  

 Transdutor de Potencial da Tensão 
de saída do Buck Primário 

3 TP 3 (푽ퟑ) LEM LV25-P 
푅 =  330,4Ω ;푅 = 37,4 퐾  

 Transdutor de Potencial da Tensão 
de saída do Buck Secundário 

4 TC 1 (푰ퟏ) LEM LA 55-P/SP1 
푅 =  296,4Ω 

 Transdutor de Corrente do Indutor 
do Buck Primário 

 

3.2.3 Circuito de Condicionamento de Sinal 

 

Finalmente, o ponto fundamental da aquisição de sinais de tensão e corrente é o 

condicionamento destes sinais. Para que o microcontrolador processe os valores medidos, é 

necessária uma compatibilidade dos níveis de tensão e corrente entre os transdutores e o 

microcontrolador. Para tanto, a placa de controle, denominada como Placa de Circuito 

Impresso (PCI), detém os circuitos de condicionamento de sinal necessários para o correto 

funcionamento da aquisição de sinais e a proteção do microcontrolador. 

Sabendo-se que em trabalhos já realizados neste mesmo sistema já existe uma 

apresentação de cada parte do circuito de condicionamento, neste trabalho a abordagem dos 

sistemas de condicionamento será realizada através do detalhamento dos dispositivos 

constituintes deste sistema que ainda não foram catalogados. Isso permitirá, em trabalhos 

futuros, a realização de ambientes de simulação mais próximos do real, viabilizando modelos 

matemáticos mais complexos, os quais poderão considerar as contribuições dinâmicas dos 

filtros ativos inerentes ao processo de condicionamento. 

A PCI apresenta, até então, quatro circuitos de aquisição de sinal com as suas 

conexões identificadas na placa, sendo estes o 푉 como tensão do Elo CC Primário, 푉  como 

tensão do Elo CC Secundário, 퐼  como corrente do Buck Primário e 푉  como tensão do Elo 

CC Terciário. Respectivamente ligados nos pinos 푃 ,푃 ,푃  e 푃 .do microcontrolador. 

Estes circuitos tem todos as mesmas especificações, com uma pequena exceção no 

circuito de aquisição do sinal 퐼 , pois sendo as proporções do sinal de corrente diferente do 

sinal de tensão, faz-se necessário modificar o ganho do pré-amplificador 

Desta forma, a seguir apresenta-se o circuito de condicionamento utilizado para a 

captura de sinal de cada transdutor e as respectivas especificações de seus dispositivos. 
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Figura 15- Esquema dos Circuitos de Condicionamento de Sinal proveniente dos Transdutores 

 

3.3 Padrão de Comunicação 

 

De acordo com a Associação de Industrias de Eletrônica (Eletronic Industries 

Association - EIA), o padrão de comunicação RS-232 realiza-se entre o Equipamento de 

Terminal de Dados (Data Terminal Equipament - DTE) e o Equipamento de Terminação de 

Circuito de Dados (Data Circuit-Terminating Equipment - DCE). Nesta bancada, o DTE 

define-se como o computador de mesa, onde encontra-se a IHM transmitindo comandos 

decisivos para o DCE, o qual define-se nesta bancada como a PCI. 

Este padrão permite uma comunicação assíncrona, a qual não necessita de uma linha 

específica para referência de clock, o que deixa a comunicação mais simples dentro de uma 

boa prática de projeto de até 15푚 de cabeamento. 

Para a correta comunicação entre o microcontrolador e o computador de mesa (PC), 

é necessário um circuito de interface entre os padrões TTL e RS232. Entende-se aqui padrão 

TTL (Transistor-Transistor Logic), como o padrão de níveis de tensão gerados pela UART do 

microcontrolador, onde os valores de tensão destes sinais encontram-se em 5푉  para o nível 

lógico 1 (um) e em 0푉  para o nível lógico 0 (zero). Porém, o PC está utilizando uma 

entrada RS232 on board adaptada, a qual nesta aplicação interpreta sinais de −10푉  para o 

nível lógico 1 (um) e +10푉  para o nível lógico 0 (zero). Por isso, atualmente na PCI 

encontra-se instalado o circuito integrado de conversão MAX232, o qual converte sinais de 

padrão TTL para sinais de padrão RS-232 através do circuito apresentado em figura 

posteriormente (Costa Junior, 2015). 
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Figura 16- Retirado de datasheet de Max233 

 

Através da figura, pode-se perceber que os RX e TX estão conectados nos pinos 8 e 7 

do MAX232, respectivamente, os quais fazem a comunicação com a porta serial do PC. 

Enquanto os pinos 9 e 10 recebem respectivamente os U2RX e U2TX do microcontrolador. 

 

3.4 Conversor de Tensão 

 

Para sensibilizar os circuitos de Gate Driver, os quais atuam sobre as chaves 

estáticas, é necessário elevar o nível máximo de tensão TTL de 5푉  para 15푉 . Para isso 

usa-se na PCI o circuito integrado CD40109BE para acionar o Buck Primário e o Secundário, 

instalado como apresenta-se na figura a seguir. 

 

 
Figura 17- Adaptado de (Costa Junior, 2015) 
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3.5 Circuito de Interface de Acionamento de Relés  

 

Com o intuito de proteger o microcontrolador de possíveis correntes transitórias 

geradas pela atuação dos relés, instalou-se o circuito integrado ULN2003A, o qual é uma 

matriz de sete DARLINGTON’s associados para servir de driver de acionamento. 

Assim, os pinos do microcontrolador ligados neste CI são os 푃 ,푃 ,푃  e 푃 , 

respectivamente nos pinos 1, 3 5 e 7 do CI. Já a saída deste está ligada nos pinos 9, 11, 13 e 

15, interligada ao conector JPC através de um resistor de 47Ω. 

 

3.6 Placa de Circuito Impresso (PCI) 

 

Contém todos os circuitos já mencionados anteriormente além de comportar o 

circuito de processamento de dados. Este em especial é uma das partes mais importes da PCI, 

o qual realiza a comunicação e comando com os diversos subsistemas do Multiconversor 

através do microcontrolador DSPIC30F4013 da Microchip. 

A PCI contém dois osciladores TMR 7.3728, um para uma possível extensão da 

aplicação através de outro DSPIC e outro para ampliar a frequência de clock do 

DSPIC30F4013. Contém um jump para JPC, o qual deve ser retirado sempre que for realizado 

o procedimento de gravação do microcontrolador, como apresenta-se no apêndice de 

procedimentos. Além disso a PCI também inclui a possibilidade de realizar programação do 

tipo in circuit debugger. 

A figura a seguir apresenta uma descrição da parte frontal da PCI, onde pode-se 

perceber a utilização do barramento de terra predominantemente nesta face com o intuito de 

atenuar ruídos de alta frequência provenientes das chaves estáticas. 

O LED AMARELO presente neste perfil da placa, tem a função de demonstrar 

visualmente o bom funcionamento da mesma. Quando microcontrolador é programado com 

sucesso, este sinalizador se mantém piscando periodicamente. 

O LED VERMELHO é acionado quando a lógica de falha do sistema entra em 

operação por qualquer um dos motivos programados na arvore de falhas do microcontrolador. 
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Figura 18- PCI parte frontal. 

 

3.7 Conclusões 

 

Neste capítulo preocupou-se em realizar um levantamento de todos os elementos 

relacionados a aquisição dos sinais de corrente e tensão. Assim como, verificou-se um 

apanhado a respeito dos elementos necessários para o acionamento de componentes do 

circuito de força e sobre os elementos da placa de circuito impresso (PCI). 

Um dos objetivos deste capítulo é fornecer um conjunto de especificações 

importantes dos elementos a fim de somar uma documentação das partes para o bom 

entendimento deste sistema. 
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4  DESCRIÇÃO, MODELAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO SUBSISTEMA DE 

CONVERSÃO CC-CC DE TOPOLOGIA BUCK (BUCK PRIMÁRIO)  

 

4.1 Introdução 

 

Nesta seção, o foco principal é a descrição do subsistema Buck Primário e 

possibilitar condições de modelagem e identificação deste sistema, afim de se obter modelos 

que possibilitem o projeto de controladores digitais voltados para regular o Elo CC Primário. 

Na indústria, existem sistemas em determinadas condições de processo que não 

podem parar, sob o risco de se perder a matéria prima do processo ou até mesmo causar 

grandes danos como consequência, acarretando-se em custos das mais variadas formas. 

Pensando nisso, existe até uma dificuldade por parte de gestores de permitir métodos de 

identificação que sejam realizados de forma “on line” com o processo em funcionamento. 

Considerando a situação de impossibilidade de realização de uma identificação deste tipo, o 

primeiro passo tomado na direção de se encontrar um modelo para este sistema é realizar a 

modelagem fenomenológica do mesmo. 

 

4.2 Modelo Matemático Médio 

 

O conversor permite a transferência de potência do Elo CC Primário para o 

Secundário a partir do acionamento do IGBT por modulação de largura de pulso (do inglês 

PWM). Assim a relação de transferência da entrada para a saída depende do ciclo de trabalho 

desta modulação. Isto impõe duas condições de operação ao conversor, a primeira é a 

operação com a chave estática no modo fechado durante um período de tempo 푇 , instante 

de tempo onde o PWM está em nível alto. A segunda condição de operação ocorre com a 

chave estática no modo aberto durante um período de tempo 푇 , instante de tempo onde o 

PWM está em nível baixo. Estas duas condições ocorrem dentro de um período de tempo 푇 

que depende da frequência do sinal modulado, onde 푇 = 푇 + 푇  (Barbi, 2015).  

Sabendo disso, pode-se regular a tensão de saída do conversor através da variação do 

ciclo de trabalho do PWM (푫), de 0 à 100%. Isto pode ser expressado pelas seguintes 

equações: 

 

 퐷 =
푇
푇

=
푇

푇 + 푇
= 푇 ∗ 퐹  (4.1) 
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Onde 퐹  é a frequência do PWM e consequentemente a frequência de 

chaveamento da chave estática. Desta forma, injetar um PWM no gate da chave estática com 

50% de 푫 é idealmente equivalente a transferir 50% da tensão de entrada do conversor para a 

saída do mesmo. Assim, pode-se realizar um controle de largura de pulso, para regular a 

tensão do Elo CC Secundário. 

Através da figura seguinte é possível verificar o momento em que a chave IGBT está 

fechada no período de tempo 푇 , permitindo a passagem de corrente 풊풒ퟏ através da chave 

estática para o circuito, carregando assim o indutor e o capacitor.  

No período de tempo 푇 , instante onde o PWM está em nível baixo e portanto a 

chave estática encontra-se aberta, a corrente 풊풒ퟏ é zerada, fechando-se o circuito através do 

diodo e consequentemente descarregando o indutor e o capacitor, por isso a corrente do diodo 

풊푫ퟏ é diferente de zero. Percebe-se ainda que na transição de um período para o outro, a 

corrente 풊푳 se mantem positiva sem encostar no zero, caracterizando-se assim o modo de 

condução do Buck como Modo de Condução Contínua (MCC). 

Em casos onde a corrente 풊푳 alcança o valor zero sem tornar-se negativa, o modo de 

condução caracteriza como Modo de Condução Crítico (MCCr). E onde a corrente do indutor 

ultrapassa o limiar zero, tornando-se em algum momento negativa, isso caracteriza-se como 

um Modo de Condução Descontínuo (MCD) (Barbi, 2015). 

 

 
Figura 19- Adaptado de (Marcillo, 2018) 
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Para considerar que o subsistema em questão mantém as mesmas características 

explicadas acima, é necessário utilizar-se das equações seguintes, as quais embasam e 

garantem que o Buck Primário opere em MCC (HART, 2012). 

 

 2 ∗ 퐿 ∗ 퐹 = 201,6Ω > 푅 = 198,23Ω (4.2) 

 

Considerando que 퐿  é a indutância que havia disponível em laboratório, como já 

explicitado anteriormente, a equação 11 garante que uma resistência de carga menor que 

201,6Ω condiciona o conversor ao MCC. 

 

4.2.1 Equacionamento no momento de chave fechada 

 

Com o exposto na seção anterior garantido, apresenta-se as equações de malha do 

circuito a partir de sua análise com a chave em modo fechado, de acordo com a Figura que se 

segue. Desta forma a equação que representa a dinâmica desta condição de operação é a 

Equação 4.3. 

 

 
Figura 20- Circuito Buck em chave estática fechada 
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A consideração tomada aqui é de que a resistência inerente ao indutor tem uma 

influência desprezível na dinâmica dominante do sistema. 

Continuando o desenvolvimento através de análise nodal encontra-se a seguinte 

equação: 

 

 
522

)()()(
212

RC
tv

C
ti

dt
tdv CLC   (4.6) 

 

Sabe-se que 푉 = 푉 , pode-se escrever as equações de forma matricial como se 

segue: 
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 (4.7) 

 

4.2.2 Equacionamento no momento de chave aberta 

 

 
Figura 21 - Circuito operando na situação de chave aberta 

A Figura a cima apresenta a condição de operação com chave aberta, ou seja, no 

período de tempo 푇 , onde o PWM está em nível zero e consequentemente a chave estática 

funciona como um circuito aberto. A energia já acumulada no indutor e capacitor descarrega 

sobre a carga em malha mechada com o diodo. 

As análises de malha e nodal, apresentam respectivamente as seguintes equações 

como resultado:  
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A seguir encontra-se a forma matricial destas duas equações: 
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 (4.10) 

 
 
4.2.3 Superposição dos Efeitos 

 

O teorema da superposição de efeitos, combina a contribuição média em cada uma das 

duas condições de operação do sistema já mencionadas. Assim as equações matriciais 

encontradas somam-se ponderadas pelo respectivo período de tempo de análise de cada uma 

(푑푇 e (1 − 푑)푇), resultando em uma matriz de variáveis de estados que representa a 

contribuição total em um período inteiro do PWM (푇). 
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Substituindo as Eq. (2.9) - (2.16) na Eq. (2.17) tem-se: 
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 (4.12) 

 
Assim esta equação, representa o modelo matemático médio do conversor, levantado a 

partir das considerações tomadas até aqui. 
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Aplica-se a Transformada de Laplace a fim de se obter a função de transferência em 

tensão entre a entrada e saída do conversor: 
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Desta forma, encontra-se a partir da equação anterior a seguinte representação por 

função de transferência: 
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4.4 Conclusões 

 

Neste capítulo realiza-se o levantamento fenomenológico do subsistema em estudo. 

Tal procedimento considerou duas condições de operação diferentes, encontrando assim duas 

dinâmicas diferentes para o mesmo sistema dependendo da condição da chave estática. De 

posse deste modelo matemático médio é possível, nas próximas seções, verificar a dinâmica 

deste modelo em comparação com a dinâmica do subsistema em questão através de testes de 

malha aberta.  
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5  APRESENTAÇÃO DOS AMBIENTES DE SIMULAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

 

5.1 Introdução 

 

Ainda em vistas de sistematicamente levantar um modelo linear sem a necessidade 

de utilizar-se de resultados medidos diretamente na planta, ou seja, sem contato com a 

bancada real. Montou-se em ambiente de simulação computacional o circuito do conversor 

Buck, aproximando-se de um modelo com dinâmicas similares ao sistema encontrado em 

bancada real. 

Além disso, nesta seção também se aborda a resposta do modelo matemático 

levantado na seção anterior, de forma a tratar-se aqui de dois ambientes de simulação, um 

linear e outro não linear. Onde no final deste capítulo serão comparadas as respostas dos dois 

sistemas para uma excitação do tipo degrau. 

 

5.2 Sistema de simulação não linear 

 

Este sistema é composto por onze blocos desenvolvidos em ambiente do Simulink, 

que juntos emulam o funcionamento real de um conversor Buck. Através desse ambiente de 

simulação computacional é possível configurar os valores de resistência, capacitância e 

indutância inerentes as características individuais de cada componente. 

Há várias vantagens de se implementar uma simulação deste tipo, pois existe a 

possibilidade de expor a planta simulada a diversas condições de excitação do sistema, 

diversas condições de controle, de verificação das variáveis desejadas, verificação do MCC 

do conversor, entre outras. Tudo isso permite operar o sistema sem nenhum tipo de risco de 

danificação dos componentes ou de erros de operação. 

Nas subseções a seguir, serão expostos os subsistemas deste ambiente e as suas 

respectivas funcionalidades. 

Assim, a figura a seguir apresenta o ambiente de simulação computacional não linear 

utilizado para testes de regulação de tensão do Elo CC e para levantar um modelo linear 

adequado. 
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Figura 22- Ambiente de Simulação Computacional Não Linear 
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5.2.1 Sistema denominado “PLANTA” 

 

 
Figura 23- Bloco representativo da planta real 

 

O bloco acima contém o conjunto de blocos representativos ao sistema controlador, 

ao atuador e as aquisições de sinal, como se apresenta a seguir. 

 

 
Figura 24- Subsistema interno do bloco "PLANTA" 

 

Desta forma, nas seções seguintes apresentam-se os subsistemas particulares deste 

bloco. 

 

5.2.1.1 Buck e parâmetros de configuração 

 

Aqui se apresentam as partes constitutivas do bloco denominado como “PLANTA”. 

Desta forma, a figura a seguir é uma representação em ambiente de simulação computacional 

do Buck, onde o TC1 é uma alusão representativa ao transdutor de corrente, o TP2 é o 

representativo do transdutor de potencial e suas respectivas saídas estão em verde como saída 

destes blocos. 

Em azul é a entrada do bloco e os demais são componentes inerentes ao Buck, já 

comentados anteriormente. 
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Neste emulador, optou-se por utilizar uma fonte de tensão CC de 537,5푉  para 

realizar o papel de Elo CC Primário. 

 

 
Figura 25- Bloco representativo do Buck Secundário 

 

 
Figura 26- Buck Secundário parte interna do bloco "BUCK1" 

 

5.2.1.2 Gerador de Sinal PWM 

 

O subsistema mencionado na seção anterior tem a sua chave estática acionada pelo 

seguinte sistema de geração de PWM: 

 

 
Figura 27- Bloco representativo do gerador de PWM 
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Onde a parte interior deste sistema encontra-se da seguinte forma: 

 

 
Figura 28- Esquema que simula um gerador de PWM em conjunto com sistema de elevação de tensão e gate driver. 

Parte interna do bloco "GERADOR PWM" 

 

O bloco de “CONVERSOR DE TENSÃO” representa o condicionador de tensão 

CD40109BE encontrado na PCI, elevando a tensão de 5 V da UART para 15V , e assim, 

realizando a correta excitação do gate do IGBT do Buck.  

O bloco de constante denominado “Fsw Freq Chav PWM (Hz)”, é o bloco que 

permitirá a geração de um sinal PWM com a frequência de chaveamento de 14400퐻푧 para 

uma entrada em resolução de bits de 2047, ou seja, a escala da entrada “In1 (1)” varia em 

valores de 0 até 2047. Além disso, a parte mais interior deste bloco expõe-se na seguinte 

figura: 

 

 
Figura 29- Parte do bloco que efetivamente gera o PWM de acordo com a entrada "1" . 

 

Na figura acima, através da entrada “(2)” aplica-se um valor constante (14400 ∗

2047) no bloco integrador, este último por sua vez está configurado para reiniciar a sua 

integração quando o valor da sua saída alcançar o valor de 2047, gerando desta forma um 

sinal “dente de serra” com a inclinação 퐹 ∗ 푉  e representado por uma função 퐹(푡) =

퐹 ∗ 푉 ∗ 푡. Esta configuração é apresentada na seguinte figura: 
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Figura 30- Configurações dos parâmetros do bloco integrador. 

 

A saída do bloco integrador será subtraída com o valor que está na entrada “(1)”. 

Resultando em uma onda quadrada periódica com valor máximo positivo e valor mínimo 

negativo. Esta onda ao passar pelo próximo bloco, “Sign”, é condicionada uma onda quadrada 

de valor 1 para valores positivos de entrada e −1 para valores negativos de entrada, restando 

apenas condicionar este sinal através de uma soma e uma multiplicação para que o mesmo 

apresente obrigatoriamente valores entre 0 e 1, gerando-se assim um sinal PWM na saída 

“(1)”. 

 

5.2.1.3 Bloco “TESTE MALHA ABERTA” 

 

Este bloco contém o arranjo necessária para fornecer condições de teste em malha 

aberta e uma inicialização do sistema com um baixo pico de corrente garantido, pois o mesmo 

pode iniciar o sistema através de uma referência em rampa. A figura seguinte apresenta a 

parte interna e externa deste bloco: 

 

 
Figura 31- Bloco responsável por realizar a geração da referência em testes de malha aberta. 
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Figura 32- Parte interior do bloco "TESTE MALHA ABERTA" 

 

O braço superior inicia o sistema através de uma rampa que é saturada no valor de 

regime desejado para que no instante desejado, aplica-se um degrau através de “Out1”, o qual 

possibilitará a análise da resposta ao degrau em um determinado valor de referência de 

operação. Neste modelo optou-se por condicionar os valores de saída deste bloco para a 

mesma escala da entrada do PWM. 

 

5.2.1.4 Verificação do Sinal de controle 

 

Como citado anteriormente, a escala do sinal de controle encontra-se entre 0 a 500, 

desta forma, para armazenar o sinal de controle normalizado basta aplicar este sinal ao bloco 

denominado “U”.  

 

 
Figura 33- Bloco interno no bloco "PLANTA" 

 

5.2.2 Bloco “CONTROLE DIGITAL PID RST ou IMC” 

 

 
Figura 34- Bloco que contém todos os subsistemas referentes ao condicionamento digital e analógico da planta 



58 
 

Este bloco compõe os blocos representativos dos condicionamentos realizados no 

sinal após sua aquisição, assim como compõe o bloco referente ao controlador digital. Abaixo 

apresenta-se a os sub-blocos do citado. 

 

 

5.2.2.1 Bloco “ADC” 

 

Para tornar possível a simulação do subsistema controlado por um controlador 

digital, foi necessária a realização de um conversor analógico digital simples, porém que 

permitisse ao bloco de transferência discreto a correta leitura dos valores analógicos da planta. 

Além disso, outro fator que implica na realização deste bloco é a tentativa de deixar 

o sistema mais próximo do real, o qual trabalho com um microcontrolador que também realiza 

a mesma conversão. 

Para tanto, realizou-se a aquisição do sinal de tensão analógico da saída do Buck 

através do transdutor 푇푃2. Em seguida, como apresenta a figura, o primeiro estágio é a 

Amostragem deste sinal, a qual foi realizada através de uma multiplicação simples com um 

sinal PWM de largura de pulso muito pequena em relação ao período de amostragem utilizado 

como referência no Amostrador.  

Após este bloco de amostragem, o sinal passa pelo bloco Quantizador, o qual 

considera não apenas o mesmo período de amostragem utilizado no microcontrolador como 

referência, mas também a resolução de bits do ADC do DSPIC, a qual é de 12bits, o que 

corresponde a (4096 − 1) níveis de resolução em amplitude. 

A seguir apresenta-se a figura da parte externa e interna deste bloco. 

Figura 35- Sistema interno ao  bloco "CONTROLE DIGITAL PID RST" 
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Figura 36- Sistema interno ao bloco "ADC" 

 

A seguir expõem-se as configurações dos blocos apresentados acima. Onde o valor 

de 3.9282 é o valor máximo escalar da tensão em volts esperada na entrada do ADC. 

 

 
Figura 37- Configurações dos blocos do sistema ADC 

 

5.2.2.2 Bloco “CONDICIONAMENTO ANALÓGICO” 

 

A Figura 38 apresenta-se um bloco muito importante na modelagem deste sistema, 

sendo o bloco que representa o conjunto de dinâmicas referentes ao circuito de 

condicionamento (Costa Junior, 2015).  

Nesta malha de processamento existe o circuito analógico seguidor de tensão que 

aplica um ganho ao sinal e o amplificador operacional que tem sua própria banda passante, 

porém está aqui para fins didáticos, pois a frequência de corte deste OPAMP é muito alta.  
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Na sequência, estão os blocos correspondentes à função de transferência do filtro 

ativo empregado no condicionamento e finalmente o divisor de tensão que aplica um ganho. 

 

 
Figura 38 - Bloco de condicionamento de sinal 

 

5.3 Ambiente de simulação computacional linear 

 

Neste trabalho são levantados dois modelos, o modelo correspondente ao ambiente 

de simulação computacional não linear, MODELO 01, e o modelo encontrado no capítulo 4, 

MODELO 02. Realiza-se através de diagrama de blocos de função de transferência os testes 

de comparação destes modelos em malha aberta, considerando a seguinte estrutura linear para 

co: 

 

 
Figura 39- Bloco do modelo linear 

 

5.4 Análise e comparação das respostas à excitação degrau 

 

O intuito de comparar as duas repostas é analisar se existe coerência entre a duas. 

Pois apesar de o modelo matemático médio do Buck considerar as dinâmicas das duas 

condições de operação do Buck, o mesmo não consegue compor todas a possíveis não 

linearidades da planta da mesma forma que o modelo não linear apresenta. 

Assim, realizou-se o levantamento de um modelo linear gerado a partir da resposta 

ao degrau do ambiente de simulação computacional não linear. Para tal, estabilizou-se a 
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tensão de saída do Buck em 250푉 e aplicou-se um degrau de 50푉 a fim de se analisar a 

dinâmica de segunda ordem deste sistema. Considerando-se a seguinte resposta: 

 

 
Figura 40- Resposta ao degrau no ambiente de simulação computacional não linear do Buck 

 
Onde o modelo linear levantado a partir desta resposta é denotado como MODELO 

01 (MOD 01), com a seguinte função de transferência: 
 

      푀푂퐷01(푠)  =  
3879000

s  + 100 s +  3903000
 (5.1) 

 
Tabela 8- Parâmetros do modelo MODELO 01 

Parâmetros Valores 

Mp 0.9235 
Tass 0,082 
휉 0.0253 
푊푛 1975.45 
퐾 0.994 

 

Como já mencionado, denota-se como MODELO 02 (MOD 02), o modelo 

matemático encontrado no capítulo 4, o qual apresenta a seguinte função de transferência: 

 
 푀푂퐷02(푠) ≅

70028
푠  +  2,3232 푠 +  70028

 (5.2) 

 

De posse destes dados, realizou-se a comparação da resposta dos modelos através de 

superposição gráfica da seguinte forma:  
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Figura 41- Comparação das respostas ao degrau dos MODELO 01 e MODELO 02[ 

 

A resposta denotada na figura como “MOD 01” é referente ao modelo linear 

levantado a partir da resposta do ambiente de simulação computacional não linear. Enquanto 

que o “MOD 02” refere-se à resposta do modelo linear matemático médio. 

Assim, decidiu-se optar por realizar o projeto de controladores digitais a partir do 

MOD 01, pois se considera que por este ser resultado de uma simulação em ambiente não 

linear, o mesmo provavelmente encontra-se mais próximo da resposta do sistema real. 

 

5.6 Conclusão 

 

Nesta parte do trabalho elaborou-se um conjunto de sistemas que representam toda a 

malha fechada do processo com os controladores empregados. Por isso, buscou-se aqui, 

apresentar as especificações e configurações de cada elemento deste sistema. 

 De posse desta estrutura, realizou-se um teste de malha aberta com o intuito de 

modelar esta dinâmica não linear e na sequencia comparar as respostas do modelo matemático 

com a do modelo levantado a partir do ambiente de simulação computacional não linear. 

 A importância deste capítulo encontra-se em realizar testes no sistema e na 

implementação dos controladores sem a necessidade de utilizar-se da planta real. Isto 

possibilita mais liberdade nos testes e menores riscos em casos de erros de projeto. 
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6  PROJETO DE CONTROLADOR DIGITAL PID SINTONIZADO POR 

POSICIONAMENTO DE POLOS NA TOPOLOGIA CANÔNICA RST  

 

6.1 - Introdução 

 

Este método de projeto de controlador digital é realizado totalmente no domínio de 

tempo discreto, por isso também é conhecido como método direto de projeto de controladores 

digitais. Neste trabalho, o método de alocação ocorre considerando a implementação do 

controlador em uma estrutura canônica RST, seguindo uma sequência de passo disposta em 

(Landau & Zito, 2005). 

 

6.2 – Estrutura RST utilizada 

 

6.2.1 – Das Partes do Controlador 

 

Tratando-se desta estrutura canônica de implementação do controlador, considerou-

se neste projeto os procedimentos apresentados na literatura com base em (Landau & Zito et 

al, 2005). Desta forma, utiliza-se da estrutura e nomenclatura apresentada na Figura a seguir: 

O que resulta nas seguintes equações de malha fechada: 

 
 

푢(푘 ∙ 푇  ) =
푇(푞 )푟푒푓(푘 ∙ 푇  ) − 푅(푞 )푦(푘 ∙ 푇  )

푆(푞 )
 (6.1) 

 
 

퐻 (푞 ) =
푇(푞 )퐵(푞 )

푆(푞 )퐴(푞 ) + 푅(푞 )퐵(푞 )
 (6.2) 

 

Onde 푞  é o operador de atraso, 푘 é o índice de um elemento de amostra, 푇  é o 

período de amostragem utilizado na captura de cada elemento, 푢(푘 ∙ 푇  ) é o sinal de controle 

discretizado, 푟푒푓(푘 ∙ 푇  ) é o sinal de referencia discretizado, 푦(푘 ∙ 푇  ) é a saída do sistema 

discretizada, 푇(푞 ) é o polinômio que realiza um tratamento digital no sinal de referencia, 

푅(푞 ) é o polinômio que influencia no erro do sistema através da malha direta e finalmente, 

푆(푞 ) é o polinômio que realiza um tratamento digital no sinal de saída realimentado 

(Landau & Zito, 2005). 
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Observando-se o polinômio da função de transferência de malha fechada 퐻 (푞 ), 

o mesmo é constituído de partes de conhecimento do projetista, de partes prefixadas e de 

partes desconhecidas. As partes conhecidas são compostas pelos polinômios do modelo 

discreto, 퐵(푞 ) e 퐴(푞 ). Onde 퐵(푞 ) já constitui o atraso de uma amostra inerente ao 

método de discretização de ZOH. 

O polinômio encontrado no denominador de 퐻 (푞 ) é denominado de polinômio 

característico 푃 (푞 ), pois contém as características do modelo e do controlador. Compondo 

este denominador, encontram-se os polinômios 푅(푞 ) e 푆(푞 ), os quais podem ser 

descritos da seguinte forma: 

 
 푅(푞 ) = 퐻 (푞 )푅 (푞 ) (6.3) 

 
 푆(푞 ) = 퐻 (푞 )푆 (푞 ) (6.4) 

 

Sendo 퐻 (푞 ) e 퐻 (푞 ) os polinômios referentes as partes prefixadas, as quais o 

projetista pode escolher afim de acrescentar características de desempenho e robustez ao 

sistema. Enquanto 푅 (푞 ) e 푆 (푞 ) são os polinômios que compõe a parte desconhecida, a 

qual será encontrada através dos cálculos inerentes ao projeto do controlador por 

posicionamento de polos. 

Para encontrar a ordem do polinômio característico 푃 (푞 ), realizou-se de acordo 

com a literatura, um conjunto de condições como apresenta-se a seguir: 

 
 푛 = 푛 + 푛 + 푛 + 푛 + 푑 − 1

푛 = 푛 + 푛 + 푑 − 1
푛 = 푛 + 푛 − 1

 (6.5) 

 

Sendo 푛  a ordem do polinômio 푃  e intuitivamente as 푛 ordens correspondentes a 

cada um dos polinômios já mencionados. Tendo como consequência as seguintes ordens: 

 
 푛 =  푛 +  푛  

푛 = 푛 + 2푛 − 1 
(6.6) 

 
 푛 =  푛 +  푛  

푛 = 푛 + 2푛 + 푑 − 1 
(6.7) 
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Desta forma, encontra-se um polinômio característico de malha fechada de ordem 

푛  e os respectivos polinômios referentes as porções da estrutura RST de acordo com as 

seguintes equações: 

 
 푃 (푞 ) = 1 + 퐶 푞 + ⋯+ 퐶 푞  (6.8) 

 
 푅(푞 ) =  푟 + 푞 푟 + 푞 푟 … 푞 푟  (6.9) 

 
 푆(푞 ) =  푠  +  푞 푠 + 푞 푠 … 푞 푠  (6.10) 

 
 푇(푞 ) =  푡  +  푞 푡 + 푞 푡 … 푞 푡  (6.11) 

 

Os critérios de seleção das partes do polinômio 푇(푧 ) de ordem 푛  serão 

apresentadas na seção de projeto. 

 

6.2.2 – Das partes desejadas  

 

Para dar sequência no projeto do controlador digital, é necessário realizar a escolha 

da dinâmica desejada para o sistema cujo qual se deseja controlar ainda no domínio de tempo 

contínuo para posterior discretização por ZOH. Neste caso, esta escolha baseia-se no fato de o 

sistema ter sido modelado como um sistema de segunda ordem. Isto leva o projetista a 

considerar um comportamento desejado de segunda ordem, selecionando-se assim os polos 

dominantes desejados a partir de especificações de desempenho desejadas, como tempo de 

assentamento desejado e sobressinal desejado, 푇  e 푀  respectivamente, resultando nas 

seguintes equações: 

 
 

휉 =
(−푙푛푀 )

휋 + 푙푛 푀
 (6.12) 

 
 푤 =

4
휉 푇

 (6.13) 
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Sendo o 휉  o coeficiente de amortecimento desejado e 푤  a frequência natural do 

sistema desejada. Escrevendo-se a função de transferência desejada no domínio de tempo 

contínuo da seguinte forma: 

 
 

퐺 (푠) =
퐾푊

푠 +  2휉 푤 푠 +  푤
 (6.14) 

 

O objetivo desta escolha é a partir de um polinômio desejado 푃 (푧 ), comparado 

com o polinômio 푃 (푧 ), encontrar os coeficientes desconhecidos do controlador. Porém, é 

possível observar que o polinômio 푃 , possui até então, apenas dois graus de ordem. Faz-se 

necessário por isso, acrescentar mais dois graus de ordem, o que pode ser realizado através do 

acréscimo de um polinômio dito auxiliar ou observador de segunda ordem. Desta forma o 

polinômio desejado apresenta a seguinte forma generalizada: 

 

 푃 (푧) = 푧 − 훿 푧 − 훿 푧 − 훼 (… ) 푧 − 훼  (6.15) 

 

Onde 훼  é o polo auxiliar do polinômio auxiliar de ordem 푛 , o que pode variar de 

acordo com as escolhas realizadas no polinômio característico, e 훿  é o polo dominante 

desejado do polinômio de ordem 푛 . 

É pertinente realizar algumas considerações de acordo com a literatura, as quais 

referem-se a escolha dos polos auxiliares. Onde valores e faixas sugeridas por referencial 

teórico no domínio de tempo discreto são as seguintes: 

 
 훼 = 훼 = 0 

Ou 

0,05 ≤ 훼 ,훼 ≤ 0,5 

Ou 

훼 = 훼  

 

(6.16) 

Pode-se perceber, pelos valores apresentados, que se escolhem polos reais rápidos o 

suficiente para não influenciar consideravelmente na dinâmica deseja. Porém, as escolhas dos 
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polos auxiliares não periódicos podem ser usadas para acrescentar características de robustez 

do controlador, o que pode acabar influenciando na dinâmica do sistema. 

Finalmente, após as devidas considerações sobre o polinômio desejado, realiza-se a 

igualdade entre 푃  e 푃 , sabendo que os dois possuem a mesma ordem e que isto permite 

encontrar os termos desconhecidos desta equação através da resolução de uma equação 

matricial que compõe uma matriz de Silvestre 푴 que contém os coeficientes relacionados ao 

modelo, uma matriz 풙 com as icógnitas referentes aos parâmetros do controlador e uma 

matriz 푷 contendo os valores conhecidos pelo projetista referentes ao polinômio 푃  e ao 

modelo. Apresentada da seguinte forma: 

 
 푷풏푷푫 ,ퟏ = 푴풏푷푫 ,풏푷푫

∙ 풙풏 (6.17) 

 

Onde 푛 é o número de incógnitas, o qual depende das escolhas realizadas na hora do 

cálculo. E na sequência, se a matriz 푴 possui determinante diferente de zero realiza-se a 

inversão desta, resultando na seguinte equação matricial que fornece os parâmetros do 

controlador: 

 
 풙풏 = 푷풏푷푫 ,ퟏ ∙ 풊풏풗(푴풏푷푫 ,풏푷푫

) (6.18) 

 

 

6.3 – Projeto de controlador PID por Posicionamento de Polos na estrutura 

RST 

 

6.3.1 – Procedimentos de Projeto 

 

A seguir apresenta-se o conjunto de procedimentos utilizados para o projeto deste 

controlador neste trabalho. A nomenclatura utilizada será A- para os procedimentos deste 

controlador e B- para os procedimentos do segundo controlador. 
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Procedimento A-01: Modelo utilizado para o projeto 

 

Considerando o já exposto na seção anterior, seleciona-se o modelo que melhor 

represente as dinâmicas do sistema em estudo em malha aberta. Para isto utilizou-se do 

seguinte modelo em função de transferência: 

 
 퐺 (푠) ≅

40664976.444
푠  +  86.96 푠 +  42271285.3

 (6.19) 

 

 

Procedimento A-02: Verificar se os polinômios do modelo são co-primos 

 

O método de alocação de polos ou alocação polinomial de polos ou ainda, 

posicionamento de polos, é um método de sintonia muito versátil. Pois possui poucas 

restrições para seu uso. Uma destas é a necessidade de os polinômios do numerador e do 

denominador serem co-primos. Assim, verifica-se o modelo selecionado de acordo com esta 

restrição, o que implica basicamente em garantir que estes polinômios não possuam um 

múltiplo comum, e se caso possuam, este seja minimizado. 

 

 

Procedimento A-03: Especificações desejadas de malha fechada e escolha da 

frequência de amostragem 

 

Neste procedimento, realiza-se a escolha da frequência de amostragem para a devida 

discretização do modelo. Pra isso, baseia-se a escolha da frequência de amostragem 퐹  na 

frequência natural desejada do sistema em malha fechada 푊 . Então se faz necessário 

descrever a dinâmica desejada do sistema.  

Assim, sabendo-se que o sistema possui um grande sobressinal, cujo qual implica em 

um pico de corrente indesejado para o sistema, isto pode ser mitigado por uma forte restrição 

de sobressinal nas especificações do controlador, assim como a escolha de um tempo de 

assentamento desejado 푇 ≥ 푇 . Desta forma, sabendo-se das características transitórias 

do sistema, desejam-se as seguintes características de desempenho: 

 
 푀 ≤ 0.02 (6.20) 
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 푇 ≤ 0.09 (6.21) 

 

Resultando em: 

 
 

휉 =
−ln (푀 )
휋 + 푙푛 (푀 )

=  0.7797 (6.22) 

 
푤 =

4
휉 푇 =

256.508푟푎푑
푠푒푔  (6.23) 

 
 퐹 ≅ 40,8 퐻  (6.24) 

 

Desta forma, escolhe-se a frequência de amostragem de acordo com a seguinte 

condição: 

 
 퐹 ≥ 20 ∗ 퐹 ≅ 783.84퐻  (6.25) 

 

Onde 퐹  é a frequência natural desejada de malha fechada em 퐻푒푟푡푧. Porém, para 

facilitar a simulação através da obtenção de um período de amostragem 푇  sendo um múltiplo 

da frequência fundamental da simulação, escolheu-se: 

 
 퐹 = 800퐻  (6.26) 

 
 푇 = 0.00125푠푒푔 (6.27) 

 

Encaixando-se também na seguinte sugestão (Landau & Zito, 2004): 

 
 6퐹 ≤ 퐹 ≤ 25퐹  (6.28) 

 

 

Procedimento A-04: Discretizarão do modelo 

 

O modelo discretizado já contém o atraso de uma amostra de tempo inerente ao 

método de aproximação ZOH. Após a discretização do modelo o mesmo encontra-se na 

seguinte forma 
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퐺 (푧 ) ≅

1.202 z  +  1.114 z
1 +  0.5105 z  +  0.897z

 (6.29) 

 

Sendo 퐵(푧 ) o polinômio do numerador e 퐴(푧 ) o polinômio do denominador de  

퐺 (푧 ), como apresenta-se nas seguintes equações: 

 
 퐵(푧 ) = 푏 푧 + 푏 푧 = 1.202 z  +  1.114 z  (6.30) 

   

 퐴(푧 ) =  1 + 푎 푧 + 푎 푧 = 1 +  0.5105 z  +  0.897z  (6.31) 

 
 
Procedimento A-05: Polinômio característico 

 

Neste procedimento apresentam-se as considerações realizadas para construir o 

polinômio característico 푃 , para isso faz-se necessário determinar os parâmetros prefixados 

do controlador da seguinte forma: 

 
 퐻 (푧 ) =  (1 − 푧 ) (6.32) 

 
 퐻 (푧 ) = 1 (6.33) 

 

A escolha de 퐻 (푧 ) dá-se a fim de buscar diminuir a complexidade dos cálculos, 

enquanto que a escolha 퐻 (푧 ) busca minimizar a influência de ruídos constantes. Sendo 

estas considerações suficientes para o bom funcionamento do sistema. Assim: 

 
 푛 = 0 

푛 = 1 

푛 = 2 

푛 = 2 

(6.34) 

 

De posse destes valores, pode-se encontrar a ordem dos próximos polinômios 

referentes ao controlador, considerando 푑 = 0, tem-se: 

 
 푛 = 푛 + 푛 + 푛 + 푛 + 푑 − 1 = 4

푛 = 푛 + 푛 + 푑 − 1 = 1
푛 = 푛 + 푛 − 1 = 2

 (6.35) 
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Resultando nos seguintes polinômios: 

 
 푅 (푧 ) =  푟 + 푟 푧 + 푟 푧  (6.36) 

 
 푆 (푧 ) =  1  +  푠 푧  (6.37) 

 
 푅(푞 ) = 1 ∗ (푟 + 푟 푧 + 푟 푧 ) (6.38) 

 
 푆(푞 ) = (1 + 푧 )(1  +  푠 푧 ) = 1 +  (1 + 푠 )푧 + 푠 푧  (6.39) 

 

Assim, tem-se: 

 
 푅(푞 ) = 푟 + 푟 푧 + 푟 푧  (6.40) 

 
 푆(푞 ) = 1 + 푠 푧 + 푠 푧  (6.41) 

 

Onde a tabela seguinte apresenta os coeficientes de cada polinômio 

 
Tabela 9- Parâmetros do polinômio 푹(풒 ퟏ) 

푅(푞 ) 푆(푞 ) 

푟 = 푟′  1 

푟 = 푟′  푠 = (1 + 푠 ) 

푟 = 푟′  푠 = 푠  

 

E assim organizam-se estas partes no polinômio característico e realizam-se as 

devidas manipulações para chegar ao seguinte polinômio 푃  de forma literal: 

 
 푃 (푞 ) = 1 + 퐶 푞 + 퐶 푞 + 퐶 푞 + 퐶 푞  (6.42) 

 

Onde a tabela seguinte apresenta os coeficientes de 푃 : 

 
Tabela 10- Coeficientes do polinômio característico 

 

 

 

 

푃 (푞 ) 

퐶  푏 푟 + 푠′ + 푎 − 1 

퐶  푏 푟 + 푏 푟 + 푠′ (푎 − 1) − 푎 + 푎  

퐶  푟 푏 + 푏 푟 + (푎 − 푎 )푠′ − 푎  

퐶  푟 푏 + (−푎 )푠′  



72 
 

Procedimento A-06: Discretização da dinâmica desejada 

 

De posse do polinômio característico de malha fechada, busca-se agora o polinômio 

desejado de malha fechada (푃 (푧 )). Para isso, utiliza-se do seguinte modelo desejado já 

citado anteriormente através de 푊 , 휉  e 퐾 = 1, resultando nos polos dominantes 

desejados: 

 
 훿 , ≅ −200 ± 푗160,6122 (6.43) 

 

Com a respectiva função de transferência no domínio de tempo contínuo: 

 

 퐺 (푠) ≅
65796.27

푠  +  400  푠 +  65796.27
 (6.44) 

 

Na frequência de amostragem 퐹 = 800퐻  discretiza-se o modelo 퐺 (푠) através do 

método de aproximação de ZOH, resultando na seguinte função de transferência: 

 

 퐺 (푧 ) ≅
0.02015  +  0.04029 z  +  0.02015z

1 −  1.527 z  +  0.6081z
 (6.45) 

 

Com os respectivos polos no domínio de tempos discreto: 

 

 훿 , ≅  0.7632 + 0.15531 (6.46) 

 

 

Procedimento A-07: Escolha dos polos do polinômio observador 

 

Realizou-se inicialmente a escolha dos polos auxiliares de forma que fosse garantida 

a não influencia destes na dinâmica dominante do sistema. Para isso, arbitraram-se os valores 

destes no plano complexo 푍 em: 

 

 훼 = 훼 = 0 (6.47) 
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Essa escolha garante polos reais muito distantes do eixo imaginário no plano 

complexo 푆. 

 

 

Procedimento A-08: Polinômio desejado 

 

Dando sequência nos equacionamentos, o polinômio desejado 푃 (푧) resulta nas 

seguintes equações: 

 

 푃 (푧) = 푧 − 훿 푧 − 훿 푧 − 훼 푧 − 훼  (6.48) 

 

 푃 (푧) = 푧 + 푝 푧 + 푝 푧 − 훼 푧 − 훼  (6.49) 

 

Onde é 푝 = (−훿 − 훿 ) e 푝 = (훿 훿 ). E por isso, com as devidas 

manipulações matemáticas resulta-se no seguinte polinômio desejado: 

 

 푃 (푧) = 푧 + 훽 푧 + 훽 푧 + 훽 푧 + 훽  (6.50) 

 

A tabela seguinte apresenta os coeficientes de 푃 (z): 
 

Tabela 11- Coeficientes do polinômio desejado de malha fechada 
 

 

 

 

 

 

 

Reescrevendo 푃 (푧) como um polinômio em função de 푧  a partir da divisão de 

todos os termos por 푧 , tem-se: 

 

 푃 (푧 ) = 1 + 훽 푧 + 훽 푧 + 훽 푧 + 훽 푧  (6.51) 

 

 

푃 (푧) 

훽  푝 − 훼 − 훼  

훽  푝 − 푝 훼 − 푝 훼 + 훼 훼  

훽  −푝 훼 − 푝 훼 + 푝 훼 훼  

훽  푝 훼 훼  
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Procedimento A-09: Matriz de Silvestre 

 

De posse de 푃 (푧 ) e 푃 (푧 ) realizam-se as comparações necessárias para 

encontrar os parâmetros das matrizes 푷,푴, e 풙. Da seguinte forma: 

 
Tabela 12- Apresentação da metodologia de cálculo 

푃 (푧 ) = 푃 (푧 ) 

훽  퐶  

훽  퐶  

훽  퐶  

훽  퐶  

 

Na tabela acima, cada coeficiente dos polinômios apresentados é consequentemente 

igualado com o seu correspondente. Assim, substituindo-se os respectivos coeficientes 훽 , , ,  

e 퐶 , , ,  tem-se: 

 
Tabela 13- Abertura das contas da tabela anterior 

푃 (푧 ) = 푃 (푧 ) 

푝 − 훼 − 훼  푏 푟 + 푠′ + 푎 − 1 

푝 − 푝 훼 − 푝 훼 + 훼 훼  푏 푟 + 푏 푟 + 푠′ (푎 − 1) − 푎 + 푎  

−푝 훼 − 푝 훼 + 푝 훼 훼  푟 푏 + 푏 푟 + (푎 − 푎 )푠′ − 푎  

푝 훼 훼  푟 푏 + (−푎 )푠′  

 

De posse destes parâmetros, realiza-se a formação da matriz 푴 e 풙 considerando-

se a seguinte equação: 

 

 푷 = 푴풙 (6.52) 

 

Onde 풙 é uma matriz 4x1 que deve conter todos os parâmetros do controlador 

(quatro incógnitas) e 푴 é uma matriz 4x4 composta pelos parâmetros do modelo que se 

relacionam com os parâmetros do controlador. A matriz coluna 푷 é constituída por todos os 

coeficientes de 푃  somados aos termos independentes da igualdade 푃 = 푃 . Por isso, com as 

respectivas manipulações, tem-se: 
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훽 + 1 − 훼
훽 + 훼 − 훼
훽 + 훼
훽

=

푏 0 0
푏 푏 0
0
0

푏
0

푏
푏

    

1
(푎 − 1)

(푎 − 푎 )
(−푎 )

푟
푟
푟
푠

 (6.53) 

 

Desde que det(푴) ≠ ퟎ, pode-se realizar a seguinte equação: 

 

 풙 = 푖푛푣(푴)푷 (6.54) 

 

Realizando-se as devidas manipulações e substituições, os parâmetros do controlador 

digital são: 

 
Tabela 14- Valores dos parâmetros do controlador 

푅(푞 ) 푆(푞 ) 

푟  −0.800850835092965 1 1 

푟  0.895415488730367 푠  −1.07445040365765 

푟  −0.0599299990013127 푠  0.0744504036576475 

 

 

Procedimento A-10: Polinômio 푻(풛 ퟏ) 

 

Para encontrar último polinômio da estrutura RST (푇(푧 )), segue-se o sugerido na 

literatura. Objetivando-se atenuação do erro de regime e melhores margens de ganho. Além 

disso, neste projeto observou-se atenuação do pico de ressonância inerente a este processo, 

quando se considera o seguinte: 

 

 푇(푧 ) = 푅(1) (6.55) 

 

Com isso, a figura a seguir apresenta as margens de ganho para 푇(푧 ) = 1 e para 

푇(푧 ) = 푅(1):  
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Figura 44 - Comparação das margens de ganho e de fase do controlador para 푻 풛 ퟏ = ퟏ e 푻 풛 ퟏ = 푹(ퟏ) 

 
A consideração de 푇(푧 ) = 푅(1), de acordo com a figura acima, atenua o ponto de 

ressonância em mais de 32푑퐵, sem causar nenhuma alteração na fase. 

 
 
Procedimento A-11: Verificação inicial 

 

Nesta etapa, utiliza-se do ambiente de simulação computacional não linear para 

verificar o desempenho do controlador projetado até aqui. Por isso, regula-se a tensão do Elo 

CC do ambiente de simulação computacional para 200푉 e em seguida aplica-se um degrau de 

50푉 na mesma região de modelagem. O resultado preliminar para este controle sobre o 

ambiente simulação computacional não linear apresenta-se na seguinte figura: 

Figura 42 - Margens de ganho e fase do 
controlador para 푻 풛 ퟏ = 푹(ퟏ) 

Figura 43 - Margens de ganho e fase 
controlador para 푻 풛 ퟏ =  ퟏ 
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Figura 45- Resposta ao degrau de 50V para projeto com polos auxiliares 휶ퟏ = 휶ퟐ = ퟎ. 

 
Percebe-se pela figura acima que apesar de a escolha no Procedimento A-10 

apresentar boas margens de ganho, as considerações tomadas ainda não são o suficiente para 

impor o desempenho desejado ao sistema. Por isso, a próxima escolha a ser tomada será a de 

modificar a posição dos polos auxiliares, de forma que os mesmos acrescentem características 

de amortecimento na resposta e maiores margens de ganho. 

 

Procedimento A-12: Melhores escolhas dos polos observadores 

 

Neste ponto todos os parâmetros do controlador já estão calculados. Porém é possível 

realizar mais uma melhoria nas margens de ganho realizando uma última modificação nos 

polos auxiliares.  

Selecionar polos auxiliares diferentes de zero, dentro da faixa limite proposta na 

seção anterior, resulta em influencias nas margens de ganho do sistema assim como nas 

características de desempenho do mesmo. Desta forma, sabendo-se que o tempo de 

assentamento resultante agora será uma composição das dinâmicas dos quatro polos do 

polinômio 푃  e que este mesmo tempo de assentamento será maior consequentemente, 

modifica-se o tempo de assentamento desejado para 푇 = 0.02푠푒푔푠 e os polos auxiliares 

para os seguintes valores: 

 

 
훼 = 0.3 

훼 = 0.05 
(6.56) 

 

Resultando nas seguintes margens e ganho, apresentadas na figura a seguir:  
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A figura a seguir apresenta no ambiente de simulação computacional não linear o 

desempenho desejado para este tipo de sistema, onde o sobressinal é mínimo e o tempo de 
assentamento é aceitável.  

 

 
Figura 47- Resposta ao degrau de 50V em ambiente de simulação computacional não linear após o reajuste dos polos 

auxiliares 

Desta forma, o tempo de assentamento resultante (푇 ) e o sobre sinal (푀 ) 

resultante para a região de operação modelada, respectivamente são 

 
Tabela 15- Valores observados da resposta 

푇  = 0,6푠푒푔푠 
푀  ≅ 푚í푛푖푚표 

 
A seguir são apresentados os novos valores calculados para o controlador definitivo 

deste projeto: 

Figura 46 - Margens de ganho e de fase para a nova alocação dos polos auxiliares 휶ퟏ =  ퟎ,ퟑ e 휶ퟐ = ퟎ,ퟎퟓ. 
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Tabela 16- Valores dos parâmetros do controlador 

푅(푞 ) 푆(푞 ) 
푟  −0.765746695459596 1 1 
푟  1.2505856011559 푠  −1.56663453788041 
푟  −0.483515332416921 푠  0.566634537880406 

 

 푇(푧 ) = 푅(1) (6.57) 

 
A figura seguinte contém um esquemático em blocos correspondente ao conjunto de 

procedimentos utilizados para o projeto do controlador abordado neste capítulo: 

 

 

 

6.4 Conclusão 

 

Nesta parte do trabalho realiza-se uma das principais etapas, a qual apresenta o 

procedimento de projeto do controlador utilizado e as escolhas efetuadas neste processo. Por 

isso, a importância deste tópico consiste em apresentar detalhadamente estas escolhas de 

forma a proporcionar maior facilidade de entendimento para pesquisas futuras. 

As margens encontradas para este tipo de controle se modificam de forma 

dependente das escolhas tomadas nas diferentes decisões na elaboração do projeto. Desta 

forma, buscou-se encontrar valores de margens de ganho e de fase características de um 

controlador de desempenho e estabilidade robusta.  

Figura 48 - Esquema do conjunto de procedimentos utilizados no projeto do controlador PID por alocação de polos na 
estrutura RST 
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7  PROJETO DE CONTROLADOR DIGITAL SINTONIZADO PELO MÉTODO DE 

CONTROLE DO MODELO INTERNO (IMC) 

 

7.1 Introdução 

 

O controlador proposto nesta seção é baseado em uma estrutura de malha fechada 

que compõe um modelo interno a esta malha. Após um extenso formalismo matemático e 

devidas manipulações já consagradas na literatura, é possível utilizar-se desta técnica de 

Controle do Modelo Interno para realizar a sintonia em um controlador PID de variadas 

formas, as quais dependem do tipo de modelo utilizado. 

Neste trabalho, o modelo de projeto utilizado é baseado em (RIVIEIRA et al, 1986) 

 

7.2 Formalismos Gerais do Projeto 

 

O primeiro ponto a considerar neste projeto é o tipo de modelo utilizado para o 

mesmo. Sabe-se que o modelo utilizado para projeto de controladores digitais neste trabalho 

não considera atraso de transporte no domínio de tempo contínuo e é do tipo subamortecido, 

ou seja, possui apenas dois polos complexos conjugados como se segue: 

 

 퐺 (푠) =
푘

(휏 푠 + 1)(휏 푠 + 1)
 (7.1) 

 

Sendo 휏  e 휏  as constantes de tempo inerentes a cada polo 훿  e 훿  

respectivamente, também denotadas como: 

 휏 , =
1
훿 ,

 (7.2) 

 

Pela característica deste modelo, realiza-se a seguinte escolha dos parâmetros de 

sintonia de acordo com o proposto em literatura: 

 
Tabela 17- Forma canônica de projeto do controlador IMC 

Item da 
tabela Modelo Malha 

fechada Controlador 퐾  푇  푇  

B 
푘

(휏 푠 + 1)(휏 푠 + 1)
 

1
(휏 푠 + 1)

 
(휏 푠 + 1)(휏 푠 + 1)

푘휏 푠
 
휏 + 휏
푘휏

 휏 + 휏  
휏 휏
휏 + 휏
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O 휏푀퐹 é a constante de tempo em malha fechada desejada, 퐾  o ganho proporcional, 

푇  é o tempo integral, 푇  é o tempo derivativo e 푘 é o ganho do modelo (Riviera et al, 1986). 

Esta ferramenta é muito útil para a rápida sintonia do controlador por este método, 

porém será realizada uma manipulação das constantes de tempo, com o intuito de realizar-se 

as escolhas baseadas na frequência natural do modelo (푊 ) e no coeficiente de amortecimento 

do mesmo (휉). 

Assim, converteram-se os termos 푇  e 푇  da Tabela 17, para 퐾  e 퐾 , encontrando os 

parâmetros do PID na forma dos ganhos clássicos 퐾 ,퐾  e 퐾 , representados pelas seguintes 

equações em função das constantes de tempo: 

 

 퐾 =
휏 + 휏
푘휏

 (7.3) 

 

 퐾 =
퐾

휏 + 휏
=

1
푘휏

 (7.4) 

 

 퐾 =
퐾 (휏 휏 )
휏 + 휏

 (7.5) 

 

Sabendo-se que a equação seguinte representa a dinâmica do modelo, tem-se: 

 

 푠 + 훿 푠 + 훿 =  푠 + 훿 + 훿 푠 + 훿 훿  (7.6) 

 

Pode-se assim, levantarem-se as seguintes igualdades: 

 

 훿 + 훿 =
휏 + 휏
휏 휏

 (7.7) 

 

 훿 훿 =
1

휏 휏
 (7.8) 

Assim como: 

 

 2휉푊 = 훿 + 훿  (7.9) 

 

 푊 = 훿 훿  (7.10) 
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Desta forma, da Equação 7.3, 7.4 e 7.5, têm-se: 

 

 
퐾 =

휏 + 휏
푘휏

=

훿 + 훿
훿 훿
푘휏

=

2휉푊
푊
푘휏

=
2휉

푘휏 푊
 

(7.11) 

 

 
퐾 =

퐾
휏 + 휏

=
퐾

훿 + 훿
훿 훿

=
퐾

2휉푊
푊

=
퐾 푊

2휉
=

1
푘휏

 
(7.12) 

 

 퐾 =
퐾 (휏 휏 )
휏 + 휏

=
퐾 푊
푊 2휉푊

=
퐾

2휉푊
=

1
푘휏 푊

 (7.13) 

 

Além disso, sabendo-se que o tempo de assentamento desejado 푇  de um sistema 

de segunda ordem pelo critério de 2% é 4휏  (휏  é constante de tempo desejada de um 

sistema) e que: 

 

 휏 =
1
휎

  ∀  휎 = 휉 푊   (7.14) 

 
Assim, se a intenção é usar-se do 푇  como referência para a escolha das 

especificações de desempenho desejadas, tem-se a seguinte relação: 

 

 휏 =
푇

4
=

1
휉 푊

  ∀   휏 ≥ 3 ∗
1
휉푊

 (7.15) 

 

Desta forma, pode-se garantir um desempenho de boa atenuação em altas 

frequências, de modo que sair deste critério, leva o sistema de malha fechada a perder 

margem de fase. 

Resultando na seguinte tabela genérica: 

 
Tabela 18- Forma canônica do projeto do controlador IMC em função de amortecimento desejado e frequência 

natural desejada 

Modelo 
Malha 

fechada 
Controlador 퐾  퐾  퐾  

푘푊
푠 + 2휉푊 푠 + 푊

 
휉 푊

(푠 + 휉 푊 )
 
푠 + 2휉푊 푠 + 푊

푘휏 푊 푠
 (

2휉
휏 푊 푘

) (
퐾 푊

2휉
) (

퐾
2휉푊

)  
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7.3 IMC de ordem aumentada por filtro derivativo 

 

Sabendo-se que a função de transferência de um controlador PID sem filtro é ideal e 

não causal, pois a ordem do numerador é maior que a do denominador, de acordo com: 

 

 퐶 (푠) =
퐾 푠 + 퐾 + 퐾 푠

푠
 (7.16) 

 

Para contornar esta situação, adiciona-se um polo no termo 푠퐾 , de forma que a 

constante de tempo deste seja pequena ao ponto de não influenciar da dinâmica do sistema, 

realizando-se esta adição da seguinte forma: 

 

 푠퐾 =
푠

(1
푁 푠 + 1)

퐾  (7.17) 

Por isso, para escolher um valor para 푁, pode-se encontrar um 훼 que atenda a 

seguinte equação: 

 
1
푁

=
푇
훼

 (7.18) 

 

Assim, tem-se: 

 

 푁 =
훼
푇

=
훼퐾
퐾

 (7.19) 

 

Onde 훼 é o indicativo de quantas vezes o 푇  é maior que a constante de tempo . Por 

isso, substituindo os devidos valores e realizando as devidas manipulações, encontra-se a 

seguinte função de transferência do controlador de ordem aumentada: 

 

 퐶 (푠) =
(퐾 + 푁퐾 )푠 + (퐾 + 푁퐾 )푠 + 푁퐾

푠(푠 + 푁)
 (7.20) 

 

De posse destes valores, realiza-se a discretização do controlador pelo método de 

Tustin para fechar a malha com o modelo da planta. 
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7.4 Procedimentos de Projeto 

 

Procedimento B-01: Características desejadas e sintonia dos parâmetros 

 

É pertinente observar o tipo de modelo utilizado no projeto. Neste projeto, pelo tipo 

de modelo levantado, já se verificou que é possível utilizar a última tabela apresentada na 

seção 7.2, bastando selecionar a constante de tempo de malha fechada desejada 휖. 

Para fins de comparação, realiza-se a seguinte escolha: 

 

 휏 =
푇

4
= 0,15 푠푒푔푠 (7.21) 

 

Onde 푇  é o tempo de assentamento resultante da ação de controle por 

posicionamento de polos. Desta forma, pode-se esperar o seguinte tempo de assentamento 

para a esta técnica de sintonia: 

 

 푇 = 4휏 = 0,6 푠푒푔푠 (7.22) 

 

Substituindo-se os respectivos valores na última tabela da seção 7.2. Tem-se o 

controlador PID ideal, sintonizado por IMC, com os seguintes parâmetros: 

 
Tabela 19- Valores dos parâmetros do PID digital IMC 

PID_IMC IDEAL 

퐾  1.42557600083172푒 − 05 

퐾  6.930006930006931 

퐾  1.639412400956474푒 − 07 

 

 

Procedimento B-02: Sintonia do filtro derivativo 

 

Como mencionado anteriormente, faz necessário realizar a implementação de um 

filtro derivativo neste controlador, tornando-o aplicável na prática. Para isso, escolhe-se um 푁 

de forma que a constante de tempo resultante no filtro seja menor que o tempo derivativo. 
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Uma boa prática de projeto considera uma constante de tempo dez vezes menor que 

o tempo derivativo (훼 = 10). Por isso, tem-se: 

 

 푁 =
훼
푇

=
훼퐾
퐾

≅ 869,57 (7.23) 

 

Procedimento B-03: Função de transferência do controlador com o acréscimo 

do filtro derivativo 

 

Realiza-se a substituição de 푁 na função de transferência do controlador aumentado. 

Resultando na seguinte função de transferência do controlador: 

 

 퐶 (푠) =
0.0001568 푠 +  6.942 푠 +  6026

 푠 +  869.6 푠
 (7.24) 

 

 

Procedimento B-04: Função de transferência discreta do controlador 

 

Para efetuar a aproximação de 퐶 (푠) para o domínio de tempo discreto, utiliza-se 

da técnica de Tustin com a seguinte frequência de amostragem: 

 

 퐹 ≥
1
휏

 (7.25) 

 

Portando, se mantém a frequência de amostragem do projeto anterior. Por isso, 

 

 퐹 = 800퐻푧 (7.26) 

 

E assim, a função de transferência discreta do modelo é: 

 

 퐶 (푧 ) =
0.004446 +  0.003112 푧  −  0.0008953푧

1 −  1.231 z  +  0.2308z
 (7.27) 

 

O que resulta nas seguintes margens: 
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Figura 49 - Margem de ganho e de fase do controlador PID IMC 

 

Pode-se perceber pela análise da acima que o controlador atua como um filtro passa 

baixa, alocando o possível pico de ressonância apresentado na frequência  abaixo do 

ganho unitário, atenuando o mesmo consideravelmente. 

E finalmente, o teste preliminar do controlador realizado em ambiente de simulação 

computacional não linear através da análise da resposta do sistema a uma excitação do tipo 

degrau, é apresentada na figura seguinte.  

 

 
Figura 50 - Resposta a excitação degrau de 50V em ambiente de simulação computacional não linear 
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Percebe-se pela figura que a resposta está condizente com o desejado, tendo erro de 

regime próximo de nulo, tempo de assentamento em 0,6 푠푒푔푠, sobre sinal mínimo e constante 

de tempo de malha fechada 휏 = 0,15 푠푒푔푠. 

Por fim, apresenta-se o esquema em fluxograma dos procedimentos utilizados para o 

projeto deste controlador neste trabalho: 

 

 
Figura 51- Esquema de procedimentos de projeto do controlador PID por IMC 

 

 

7.5 Conclusão 

 

Neste capítulo aborda-se o conjunto de procedimentos necessários para elaborar o 

projeto de controlador PID digital IMC de ordem aumentada por filtro derivativo. Para isto, 

além de realizar o projeto do controlador a partir de uma forma canônica de projeto deste, 

adicionou-se a sintonia do filtro derivativo de primeira ordem, o que resultou em uma função 

de transferência do controlador de segunda ordem, ocasionando-se em um denominador de 

segunda ordem. 

No próximo capítulo os controladores projetados aqui serão confrontados através de 

suas respostas quando os mesmos estiverem operando controlando o processo. 
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8  RESULTADOS 

 

8.1 Introdução 

 

Nesta parte do trabalho realizam-se quatro tipos de testes diferentes nos dois 

ambientes apresentados até aqui, o ambiente de simulação computacional não linear e o 

ambiente de teste experimental. Os sinais regulados por cada controlador são confrontados 

através da comparação de suas curvas de resposta em cada um dos testes. E na sequência, 

finalmente analisa-se quantitativamente o desempenho dos controladores digitais utilizados no 

trabalho diante do ambiente de simulação experimental. 

 

8.2 Teste em ambiente de simulação computacional não linear 

 

8.2.1 Resposta à excitação degrau 

 

Neste teste verifica-se a capacidade dos controladores de regular a tensão no Elo CC 

Secundário a partir de uma excitação degrau positiva de 50푉 na referencia. Desta forma, a 

figura a seguir apresenta as respectivas respostas ainda em ambiente de simulação 

computacional não linear, verificando-se que os controladores regulam o Elo CC de acordo 

com as especificações desejadas resultando em baixo erro de regime, sobressinal nulo ou 

baixo e tempo de assentamento 푇 = 0.6 푠푒푔푠.  

Outra característica desejada nesta resposta é a constante de tempo de malha fechada 

휏 = 0,15 푠푒푔푠. A qual o controlador PID sintonizado via IMC consegue seguir. 

Além disso, percebe-se pela reposta do sinal de controle que o mesmo não realiza 

esforço suficiente para entrar em saturação e nem possui uma grande quantidade de ruído, o 

que por sua vez representaria um maior esforço de controle. 

Na figura seguinte, a resposta do controlador PID sintonizado por IMC é apresentada 

como “PID IMC” e “u PID IMC”, sendo a resposta da regulação de tensão e sinal de 

controle respectivamente. Assim como, a resposta da regulação de tensão e sinal de controle 

do controlador PID sintonizado por posicionamento de polos na estrutura RST são denotados 

respectivamente como “PID RST” e “u PID RST”. 
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Figura 52- Resposta degrau de 50V em ambiente de simulação computacional não linear dos dois controladores 

empregados 

 
Figura 53- Sinal de controle da regulação ao degrau de 50V em ambiente de simulação computacional não linear dos 

dois controladores empregados 

 

8.2.2 Resposta à variação da excitação degrau 

 

Este teste é importante, pois permite verificar visualmente a regulação de regime e os 

transitórios das respostas controladas através de superposição de resultados gráficos. 

A figura seguinte compõe a resposta à excitação degrau correspondente a um degrau 

negativo de 25푉. O sistema foi estabilizado em 200푉 e realizou-se a excitação degrau. 

Percebe-se pelo resultado que ambos os controladores apresentam um desempenho de acordo 

com as especificações desejadas em projeto. 

Além disso, a informação no gráfico denotada como “IMC” corresponde à curva da 

resposta do sistema regulado pelo PID Digital sintonizado por IMC, enquanto que a 

“POSICIONAMENTO DE POLOS EM RST”, corresponde à curva de resposta do sistema 

regulado pelo controlador PID Digital sintonizado por posicionamento de polos. Desta forma, 

através das seguintes figuras apresenta-se resultados de regulação de tensão do Elo CC 

u
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Secundário (saída do Buck Primário), assim como resultados dos respectivos sinais de 

controle para cada controlador. 

 

 
Figura 54- Resposta a variação da excitação degrau em ambiente de simulação computacional não linear 

 
Figura 55- Sinal de controle de regulação a variação da excitação degrau em ambiente de simulação computacional 

não linear 

 

8.2.3 Resposta à escada degrau crescente e decrescente 

 

Denota-se aqui como teste de escada degrau crescente a sequência de degraus 

positivos sucessivos somados a referência, o que ocorre da mesma forma no teste de escada 

degrau decrescente, porém com degraus negativos. 

Este teste é importante, pois permite analisar não apenas transições provenientes de 

uma referência degrau positiva para diferentes pontos de operação, mas do mesmo modo, 

como as variáveis controladas se comportam para uma excitação degrau negativa em 

diferentes pontos de operação (Leão, 2018). 

O teste consiste em estabilizar a tensão inicial em 100푉 para posteriormente somar-

se degraus positivos de 50푉 consecutivamente na referencia inicial até o Elo CC alcançar o 

patamar de 300푉. E na sequencia, aproveitando a mesma simulação, realiza-se a o teste de 
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escada degrau decrescente somando-se degraus negativos de 50푉 na tensão inicial de 300푉 

até a tensão do Elo CC decair novamente para o patamar de 100푉. 

 

 
Figura 56- Resposta a excitação degrau do tipo escada crescente e decrescente em ambiente de simulação 

computacional não linear 

 
Figura 57- Sinal de controle a excitação degrau do tipo escada crescente e decrescente em ambiente de simulação 

computacional não linear 

 

Percebe-se pelos resultados que no teste de escada degrau positiva, os controladores 

alcançam o desempenho desejado com baixos valores de erro de regime, sobressinal baixo ou 

nulo e tempos de assentamento iguais ou menores que o desejado de 푇 =  0.6푠푒푔푠. 

Por outro lado, diante de uma breve análise das regulações realizadas a partir do teste 

de escada degrau negativa pode-se perceber uma perca de desempenho significativa na 
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transição entre os patamares de 200푉 para 150푉 e de 150푉 para 100푉 referindo-se ao PID 

sintonizado por posicionamento de polos na estrutura RST. Neste caso, apesar de o 

controlador apresentar valores de margens de ganho e de fase robustas, o mesmo não foi 

suficiente para manter as especificações de desempenho desejadas nestas transições. 

 

8.3 Teste em ambiente de simulação experimental 

 

8.3.1 Resposta à excitação degrau 

 

Na figura seguinte apresenta-se a regulação de tensão do Elo CC Secundário do 

Multiconversor, saída do Buck Primário. Verifica-se na transição de tensão de 200푉 para 

250푉 que ambos os controladores alcançam as especificações de desempenho desejadas de 

sobressinal baixo ou nulo e tempo de assentamento 푇 =  0.6푠푒푔푠. 

É interessante notar que o controlador PID sintonizado via IMC oferece uma resposta 

característica de malha fechada de primeira ordem como desejado (denotada na figura como 

IMC (V)). Enquanto que o PID sintonizado por posicionamento de polos na estrutura RST, 

oferece uma resposta característica de malha fechada de segunda ordem (denotado na figura 

como RST (V)). Além disso, apresentam-se na sequência os respectivos sinais de controle 

com poucos ruídos e sem chegar a saturação. 

 

 
Figura 58- Resposta degrau de 50V em ambiente de simulação experimental 
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8.3.2 Resposta à variação degrau 

 

A figura seguinte apresenta os resultados experimentais das regulações dos 

respectivos controladores a partir de uma excitação degrau que varia com degrau negativo de 

50V e na sequencia um degrau positivo de 50푉. 

 

 
Figura 59- Resposta a variação da excitação degrau em ambiente de simulação experimental 

 
Figura 60- Resposta a variação da excitação degrau em ambiente de simulação experimental 

 

8.3.3 Resposta à excitação escada degrau crescente 

 

Este é o mesmo teste apresentado na seção de simulação não linear, porém as 

transições de patamar ocorrem a cada 25푠푒푔푠 para permitir uma maior aquisição de dados do 

momento de regime permanente. 
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Verifica-se através da figura seguinte que os resultados de regulação na planta real 

estão de acordo com o desejado. Ambos os controladores obtêm respostas com baixo erro de 

regime, sobressinal nulo ou baixo e tempo de assentamento de 푇 =  0.6푠푒푔푠.  

Observando os resultados a figura seguinte, é importante salientar que apesar de o 

modelo utilizado para projetar estes controladores ser um modelo identificado a partir da 

dinâmica transitória de uma resposta a um degrau de 50푉 que eleva o patamar de 200푉 para 

250푉 em um ambiente de simulação computacional não linear, os controladores projetados 

estão robustos o suficiente para regular a tensão com variações positivas do Elo CC 

Secundário apresentando as mesmas características de desempenho desejadas. Além disso, 

observa-se um sinal de controle proporcional apenas ao necessário para uma boa regulação de 

tensão, ou seja, sem saturações e com poucos ruídos. 

 

 
Figura 61- Resposta a excitação degrau do tipo escada crescente em ambiente de simulação experimental 
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8.3.4 Resposta a variação de escada decrescente 

 

Do mesmo modo que ocorreu no teste do ambiente de simulação computacional não 

linear, verifica-se uma perda de desempenho na resposta do controlador PID sintonizado por 

posicionamento de polos na estrutura RST quando ocorre a transição de patamar de 200푉 

para 150푉 e de 150푉 para 100푉. Esta perda de desempenho verifica-se pois ocorre um 

sobressinal por parte deste controlador nestas transições, assim como o aumento do tempo de 

assentamento do mesmo. 

 
Figura 62- Resposta a excitação degrau do tipo escada decrescente em ambiente de simulação experimental 

 

Esta característica de transição para uma excitação degrau negativa, leva ao 

entendimento de que as dinâmicas de elevação da tensão de saída são diferentes das 

dinâmicas de descarregamento desta saída para esta aplicação, o que abre precedentes para 

investigações futuras. 

Constata-se, portanto, que existe uma possível diferença paramétrica entre as 

características de carregamento e descarregamento desta planta. De forma que as dinâmicas 

de cada ponto de operação da escada degrau positiva são diferentes entre si assim como são 
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diferentes das dinâmicas de cada ponto de operação da escada degrau negativa, e estes últimos 

são igualmente diferentes entre si. 

 

8.4 Análise quantitativa de desempenho por índices integrais  

 

8.4.1 Índices Integrais utilizados 

 

A análise quantitativa das respostas referentes a regulação de cada um dos 

controladores pode ser observada através do auxílio de índices integrais. Os quais neste 

trabalho serão apresentados como índice do erro quadrático médio e índice quadrático do sinal 

de controle, comumente encontrados na literatura como ISE e ISCS (ou ISU), 

respectivamente. Isto permite a análise da diferença entre o desempenho dos controladores 

abordados neste trabalho dentro de cada teste aplicado (Leão, 2018), (Góes, 2016).  

Nesta análise utiliza-se de um conjunto de amostras dos patamares dos valores de 

regime de cada teste. Para isso, as equações já discretizadas utilizadas nestes índices são: 

 

 
퐼푆퐸 = 푇 ∙ [푟[푘] − 푣 [푘]]  

 

(8.1) 

 

 
퐼푆퐶푆 = 푇 ∙ [푢[푘]]  

 

(8.2) 

Nas equações acima, 푟[푘] corresponde a uma amostra do conjunto de valores 

correspondentes ao valor de regime de um determinado patamar de tensão, 푣 [푘] 

corresponde a uma amostra do conjunto de amostras referentes ao valor de tensão regulado do 

Elo CC secundário por um determinado controlador. Assim, o índice ISE trata-se da diferença 

entre a referência desejada e a resposta do sistema de controle. 

Além disso, a variável 푢[푘] refere-se a uma amostra do conjunto de amostras do 

sinal de controle para um determinado patamar de regulação de tensão.  

Nesta sessão são realizados gráficos com os valores de erro quadrático médio dos 

desempenhos de cada controlador assim como da integral do sinal de controle ao quadrado. 

Isto possibilita comparar o esforço de controle através do índice ISCS e a ponderação do erro 

de regime de cada controlador através do ISE.  
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8.4.2 Análise da variação da excitação degrau 

 

A figura a seguir apresenta a comparação dos resultados de regulação referentes aos 

dois controladores utilizados, a mesma compõe o índice referente ao sinal de resposta dos 

controladores para este teste e logo abaixo o índice referente ao sinal de controle necessário 

para realizar estas regulações. 

 

 
Figura 63- Índices integrais para o teste de variação da excitação degrau em ambiente de simulação experimental 

 

Na figura acima, o controlador PID sintonizado por IMC está denotado como “PID 

IMC”, e intuitivamente o controlador PID sintonizado por posicionamento de polos e 

implementado na estrutura RST está denotado como “PID RST”. 

O teste em questão é a resposta à variação degrau apresentada na seção 8.3.2, onde se 

pode perceber que para os patamares utilizados neste teste não ouve grande diferença entre 

um controlador e outro. Onde ocorre uma diferença quase imperceptível nas comparações do 

ISCS, sugerindo-se que para estes patamares de tensão o controlador PID RST necessita de 

um pouco mais de esforço de controle para regular o Elo. 
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8.4.3 Análise da excitação escada degrau crescente 

 

A seguir encontram-se os índices referentes ao teste descrito na seção 8.3.3, o qual 

descreve o teste de excitação escada degrau crescente. Pode-se perceber que o esforço de 

controle para esta regulação encontra-se, para ambos os controladores, muito parecido e que 

conforme ocorre o aumento do patamar de referência este esforço naturalmente vai 

aumentando. 

Além disso, pode-se perceber pelo ISE que PID RST apresenta um maior erro de 

regime em relação ao PID IMC, este mesmo erro de regime aumenta junto com o aumento do 

patamar de referência, sugerindo que para patamares mais distantes da faixa de projeto este 

controlador torna-se mais impreciso. 

 

 
Figura 64- Índices integrais para o teste de variação da excitação degrau do tipo escada crescente em ambiente de 

simulação experimental 

 

8.4.4 Análise da excitação escada degrau decrescente 

 

A figura a seguir apresenta os índices integrais referentes ao último teste 

experimental dos controladores de acordo com a sessão 8.3.4. Aqui verifica-se o processo 

contrário ao que estava acontecendo nos índices anteriores a respeito do ISE. Pois com o Elo 

CC saindo de patamares mais altos para patamares mais baixos, o índice de erro quadrático 

médio vai diminuindo. Enquanto que o ISCS se mantém o mesmo para os dois, porém 
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também denotando menor esforço de controle conforme o sistema descendo de patamares no 

teste. 

 

 
Figura 65- Índices integrais para o teste de variação da excitação degrau do tipo escada decrescente em ambiente de 

simulação experimental 

 

8.5 Conclusão 

 

Estes testes são importantes para verificar a capacidade de os controladores 

manterem as mesmas especificações de controle para diferentes “sets points”, visto que cada 

um desses níveis de tensão da planta tem uma característica dinâmica diferente. Apesar disso, 

os controladores que foram projetados a partir de uma resposta ao degrau positivo mantiveram 

suas características de projeto para variações positivas de referência. Enquanto que para 

variações negativas, constata-se um aumento no sobressinal das respostas assim como um 

aumento no tempo de assentamento das mesmas, este fenômeno é mais destacado no 

controlador PID implementado na estrutura RST. O que mais uma vez leva a reflexão sobre 

uma possível variação paramétrica ocorrida na translação descendente de um valor de 

referência para o outro, o que poderia ser mitigado por um modelo com mais abrangência das 

dinâmicas do sistema ou até mesmo controladores mais robustos. 

Porém, também é natural que a reposta de controle não seja exatamente a mesma 

para todas as variações do valor de referência do sistema, neste caso o que poderia mitigar 

estas variações seria a implementação de uma técnica de controle robusto.  
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9  CONCLUSÃO FINAL 

 

9.1  Conclusão 

 

Este estudo propôs uma metodologia de projeto de controle digital para o problema 

de regulação de tensão de um Elo CC como a saída de um conversor CC-CC Buck. Para isto, 

realizou-se o levantamento da dinâmica deste sistema a fim de encontrar um modelo 

adequado para o projeto de controladores digitais. De posse deste modelo, realizou-se o 

projeto de dois controladores, um PID digital por posicionamento de polos aplicado em uma 

estrutura RST e um PID digital por IMC com ordem estendia por filtro derivativo de primeira 

ordem. Ambos os projetos foram realizados com o objetivo de se obter as maiores margens de 

ganho de acordo com os parâmetros disponíveis em cada técnica. 

Para possibilitar os devidos testes de desempenho dos controladores, elaborou-se um 

sistema em ambiente de simulação computacional não linear, o qual tem todas as 

características de condicionamento e ponderações da malha direta do sistema real. 

Após a realização de vários testes bem-sucedidos em ambiente de simulação 

computacional não linear, os mesmos testes em ambiente de simulação experimental foram 

praticados resultando em um desempenho muito similar ao observado no ambiente de 

simulação computacional não linear. E além desta validação qualitativa, realizou-se uma 

análise quantitativa das respostas no ambiente de simulação experimental através de índices 

integrais de desempenho. 

O conjunto das conclusões a respeito das análises qualitativas e quantitativas sugere 

que o controlador PID sintonizado pelo método de controle interno IMC em conjunto com um 

filtro derivativo de primeira ordem neste trabalho, obteve um desempenho superior ao outro 

controlador PID digital RST proposto. Apresentando características de robustez em suas 

margens de fase e de ganho, assim como, um ótimo desempenho para diferentes pontos de 

operação. 

Um ponto pertinente a ser citado, é o fato de esta planta apresentar características 

dinâmicas fortemente diferentes entre o carregamento e o descarregamento do sistema. Por 

isso, sendo o modelo proposto levantado a partir da dinâmica de carregamento do sistema em 

um determinado ponto de operação, os controladores projetados a partir deste modelo 

naturalmente poderiam apresentar um desempenho mais pobre quando diante destas 

dinâmicas não modeladas, algo que aconteceu claramente com o controlador PID digital RST, 

porém é quase imperceptível este fenômeno no controlador PID digital IMC, o que ratifica a 
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robustez deste controlador e abre precedentes para uma investigação do motivo pelo qual este 

controlador obteve tamanho desempenho, o que talvez pode ser explicado pelo acréscimo da 

sintonia do filtro derivativo. 

 

9.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

[1]  Implementar métodos de identificação mais avançados, dentre eles sugere-se o método 

de Sinais Binários Pseudo-Aleatórios (SBPA) e o método de identificação por mínimos 

quadrados recursivos; 

 

[2]  Sugere-se o projeto de execução de uma estrutura que permita a variação de carga deste 

Elo CC; 

 

[3]  Sugere-se o projeto e execução de estrutura elétrica para a implementação do inversor 

trifásico; 

 

[4]  Sugere-se realização destes experimentais com o Buck Secundário e o Inversor 

Trifásico como carga e na sequência a realização de variação de carga nos circuitos terminais 

de casa subsistema em carcaça; 

 

[5]  Implementação de técnicas de controle robusto paramétricas a fim de mitigar as 

variações paramétricas presentes no descarregamento do sistema, assim como nas variações 

de diferentes pontos de operação como referência; 

 

[6]  Realizar engenharia reversa dos circuitos de interface de gate driver, pois os mesmos 

estão esquentando mais do que o normal; 

 

[7]  Melhoria do circuito de comando do painel, acrescentando um circuito com botoeira de 

energização, um circuito com botoeira de liga comando, um circuito com botoeira de liga 

saída; 
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APÊNDICE: GUIA PRÁTICO DE OPERAÇÃO DA BANCADA 

 

1 Procedimentos 

 

Tratando-se de eletricidade, na prática, uma planta industrial sempre requer um 

tratamento especial, com operação realizada por operador treinado e bem entendido a respeito 

do sistema que será manipulado.  

Esta bancada requer uma operação responsável do ponto de vista de segurança. Por 

isso, a fim de preservar a estrutura física da bancada e a segurança do operador, sugere-se 

como exigência fundamental, um conjunto de procedimentos indispensáveis a utilização deste 

equipamento 

1.1 EPI’ e EPC’s 

 

Sugere-se ao operador que se encontra diante de uma planta industrial pela primeira 

vez, o estudo de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC), a fim de mitigar 

possíveis riscos ou perdas. 

Como sugestão de EPI’s, aplica-se o uso de: 

 

 Luva tátil na manipulação do equipamento quando desenergizado afim de evitar 

possíveis cortes ou arranhões em caso de desmontagem do painel modular; 

 Luva isolante de baixa tensão em conjunto com bota isolante de baixa tensão em caso 

de manipulação de painel energizado (isolação de bota é de 1000Vca); 

 Protetor facial em caso de manipulação de painel energizado e com porta aberta, 

possíveis defeitos nas isolações de dispositivos, como capacitores, podem acontecer e 

causar ferimentos graves; 

 Como proteção coletiva basta garantir o bom aterramento do painel modular e mantê-

lo com a porta fechada; 

 Apertar todos os barramentos, terminais e parafusos sem danificar os mesmos. 

Estudando o sistema e verificando com teste de continuidade os circuitos com os 

diagramas unifilares em mãos; 
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1.2 Procedimentos antes de Energizar 

 

Deve-se configurar a IHM para inicializar a operação do sistema. Para isso, 

separaram-se estes procedimentos em passos: 

Passo 1: Se o sistema está sendo instalado do zero em uma outra máquina, deve 

realizar a correta instalação dos drivers do sistema. Um driver importante para a aplicação do 

Labview é o “visa runtime” para o correto funcionamento da comunicação serial. Além disso, 

é importante compatibilizar as versões do driver com o Labview 2013 utilizado; 

 

Passo 2: Verifique se o cabo RS-232 está conectado na posta de comunicação serial; 

 

Passo 3: Vá ao gerenciador de dispositivos e verifique qual porta COM está 

conectada de acordo com a figura a baixo; 

 

 
Figura 66- Gerenciador de Dispositivos 

 
Passo 4: Abra a aplicação da IHM e verifique a seguinte figura: 

 

 
Figura 67- Interface homem maquina IHM 
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Passo 5: Aperte “Ctrl + E” para abrir os terminais da aplicação e encontre no canto 

superior esquerdo a janela onde será selecionada a porta COM verificada no gerenciador de 

dispositivos de acordo com a figura: 

 

 
Figura 68- Escolha da porta COM 

 

1.3 Procedimentos ao Energizar 

 

Passo 1: Verifique a alimentação do sistema no painel QDF, sabendo que a 

alimentação do disjunto é de 220V trifásica. Por isso, verifique as saídas dos disjuntores e a 

chegada das tensões no painel, a fim de evitar faltas de fase ou outra anomalia indesejada na 

energização do painel; 

Passo 2: Com a porta do painel modular fechada, comutar para estado fechado os 

disjuntores localizados no QDF intitulados como CC-CC COMANDO e CC-CC ENTRADA. 

Após este procedimento, as sinaleiras do Multiconversor correspondentes ao Comando e 

Entrada devem estar acionadas, assim como, o LED da placa de circuito impresso encontrado 

dentro do painel deve piscar de forma periódica. 

OBS: É indicado realizar a otimização das fontes de interface dos “gate drivers”, 

para que os testes possam ser realizados por tempo indeterminado; 

 

 
Figura 69- Disjuntores de alimentação 
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Passo 3: Volte para a tela inicial da IHM, e clique no botão em forma de seta indicado 

na Fig. 36, iniciando assim a aplicação. Neste momento, o tempo deve iniciar a contagem em 

segundos e a leitura dos valores de tensão, corrente e potência do painel deve aparecer no 

monitor da IHM.  

 

 
Figura 70- Botão de iniciar 

 
Passo 4: Na sequência, para salvar a aquisição dos sinais deve-se ativar o botão 

“Salvar Ensaio” localizado no canto superior direito da IHM enquanto a aplicação estiver 

“ON”. Deve-se deixar o botão azul ativo até o momento desejado, e então clicar em 

“DESLIGAR IHM”. Isto irá causas um stop na IHM, porém sem parar os sistemas enquanto 

os dados são salvos. Após salvar, clique novamente em iniciar aplicação. 

Obs: Os dados devem ser salvos em “.txt” para realização dos gráficos em matlab. 

 

 
Figura 71- Botões utilizados no salvamento 

 
Passo 5: Após a primeira inicialização da IHM e com o botão salvar acionado, pode-se 

realizar a energização do sistema através do botão “INICIAR” no lado direito da IHM. Isto fará 

com que a contatora K1 seja fechada, permitindo a energização do Elo1.  

 

 
Figura 72- Botões de energização 
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Passo 6: Configurar a referência de Tensão em 50V e clicar no botão “Controle de 

Tensão”. Iniciando o controle de tensão de saída do conversor primário, de acordo com a Fig. 

39.  

 
Figura 73- IHM 

 

OBS1: Não é indicado configurar a referência em valores muito distantes do ponto 

de partida. Indica-se alcançar o valor de referência desejado com degraus graduais de no 

máximo 50V.  

OBS2: É possível ainda, executar testes pré-programados acionando os botões 

“Auto” e “Teste”. E programas os testes através da seguinte estrutura lógica encontrada do 

Terminal da aplicação: 
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Figura 74- Terminais da IHM e configuração da rotina automática de teste 

 
Passo 7: Finalizados os testes, desativar o conversor primário clicando novamente 

em “Controle de Tensão” e desativar o sistema clicando novamente em “Iniciar”  

Passo 8: Clicar em “Desligar IHM” e depois no canto superior esquerdo, botão 
vermelho, desligar a comunicação.  

 

 

 


