
Resumo 

 

Este documento descreve o trabalho desenvolvido ao longo do estágio realizado na 

EFACEC Sistemas de Electrónica S.A. focando-se nos vários aspectos do 

desenvolvimento de hardware e software do μPSM II e da carta de expansão externa 

μEB. 

O μPSM II é uma versão inteiramente nova do μPSM cuja função consiste em controlar 

e monitorizar uma fonte ininterrupta de alimentação de sistemas críticos, 

nomeadamente nas áreas de Telecomunicações e Energia. A fonte ininterrupta é um 

dos componentes do bastidor do tipo CIB, proposta da EFACEC S.E. já existente no 

mercado. 

O desenvolvimento deste trabalho divide-se em duas partes distintas, primeiramente, 

procedeu-se ao desenvolvimento integral do μPSM II, enquanto que na segunda fase 

foi criada uma placa de expansão externa, compatível com este μPSM e com as 

versões anteriores, a μEB. 

O μPSM II tem dois modos de funcionamento distintos, podendo ser um dispositivo 

escravo que se limita a funcionar como um módulo rectificador que recebe uma tensão 

de referência, ou então, funcionar como um dispositivo mestre, responsável pela gestão 

energética das baterias, accionamento de protecções eléctricas e monitorização da 

CIB. 

A μEB funciona apenas como um dispositivo escravo, aumentando a capacidade do 

PSM mestre em termos de relés disponíveis e de entradas de sinal analógico e digital. 

Como complemento destes dois módulos de hardware foram criadas três aplicações de 

suporte: um depurador de comunicações para teste exaustivo do funcionamento do 

protocolo de comunicações dos dois módulos, um simulador do algoritmo de controlo 

de potência por fase do μPSM e uma aplicação de ajuste de ganho e offset da 

aquisição de sinais analógicos por parte da placa μEB. 

Ao longo deste trabalho serão detalhados vários aspectos do desenvolvimento prático 

de módulos controlados por microcontrolador, como a sua respectiva programação, 

condicionamento dos sinais provenientes da aquisição, depuração e implementação de 

conversores de comunicação. 



Foi ainda realizado um estudo aprofundado quer da caracterização eléctrica e funcional 

dos tirístores SCR, quer das metodologias existentes de geração de sinais de disparo 

para controlo por fase de rectificadores, que permitiram escolher as tecnologias e 

técnicas mais adequadas à concretização deste trabalho. 

 

 

Abstract 

 

This document describes the work developed during my traineeship at EFACEC S.E. 

and it focus on the development of the μPSM II and of the external expansion board 

μEB. 

The μPSM II is an entirely new version of the μPSM which main purpose is the control 

and monitoring of uninterruptible power supplies, supporting critical systems in 

Telecommunication and Energy systems. This uninterruptible power supply is provided 

by the EFACEC S.E. CIB unit. 

This work development was structured in two distinct stages, in the first stage the μPSM 

II was created and in the second stage an expansion board compatible with all PSM 

versions was developed, the μEB. 

The μPSM II has two distinct modes of operation, it can be a slave device which 

receives a reference voltage, working as a simple rectifier, or as a master device, being 

responsible for the battery energy management, electrical protection and CIB 

monitoring. 

The μEB work as a slave device increasing the number of relays and analog/digital ports 

available to the PSM master. 

As an extra feature, three software applications were created, a communication 

debugger for testing the communication protocol between boards, a power control 

algorithm simulator and an application to adjust the gain and offset of the μEB data 

acquisition. 

In this report you will find various details about the development of microcontroller 

controlled devices, their coding, signal conditioning, debugging and implementation of 

communication converters. 



A study was made about the electrical and functional requirements of the SCR thyristors 

and the methods used to generate rectifier phase controlled firing, which had an 

important impact on the technologies and techniques chosen. 


