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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. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

1.1.1 Grupo EFACEC 
 

Constituído em 1948, o Grupo EFACEC é o maior grupo nacional de 

capitais portugueses, nos domínios da electrónica e da electromecânica. 

É formado por várias sociedades cujas actividades abrangem a 

concepção e produção de equipamentos, o design de sistemas e a 

concepção das soluções nas áreas de Energia, Transportes, 

Telecomunicações, Logística, Ambiente, Indústria, Edifícios e Serviços. 

A actividade do Grupo estende-se por todos os continentes, fazendo-se 

representar por unidades fabris, filiais, joint-ventures com empresas locais 

e representantes comerciais. 

De entre os mais de 2000 colaboradores efectivos, dos quais 35% têm 

formação superior, a EFACEC conta com técnicos altamente qualificados 

que asseguram elevados padrões de qualidade e assistência aos seus 

clientes. [1] 

1.1.2 EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A 
 

A EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A. é a empresa onde se 

desenvolveu o projecto µPSM II e é dentro do Grupo EFACEC a responsável 

pela produção de sistemas de alimentação (UPS e rectificadores 

principalmente para centrais de telecomunicações, subestações de energia 

e etc.), e conversores de potência (rectificadores de tracção, inversores), 

tendo competências também ao nível da electrónica de sinal e software 

utilizados no desenvolvimento de PSM (Power Supply Monitors) para os 

seus CIB (Carregadores Industriais de Baterias). 

Foi, então, no gabinete de Investigação e Desenvolvimento, na divisão 

de sistemas de alimentação que foi desenvolvido o projecto µPSM II. 

 

 



 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 
de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

15 

 

1.2 Motivação 
 

A EFACEC S.E. diferencia-se da competição global, não só pelo fabrico 

próprio de hardware, mas pelo investimento na pesquisa e desenvolvimento 

de sistemas de monitorização e controlo, detentores e catalizadores de mais 

valias que vão de encontro às necessidades permanentes do mercado. 

A anterior versão do µPSM dependia directamente de um módulo de 

controlo de rectificadores fabricado por outra empresa, o que reduzia a 

capacidade de expansão e de adaptação a outros produtos. Daí surgiu a 

necessidade de um desenvolvimento inteiramente novo, inserir o controlo de 

rectificadores na nova versão do µPSM, tendo ainda como vantagem adicional 

a obtenção um sistema mais compacto. 

Para completar o produto e proporcionar uma maior gama de 

possibilidades, especialmente em sistemas mais complexos com elevada 

quantidade de sinais a adquirir, foi desenvolvida uma placa de expansão 

externa, a placa µEB.  

1.3 Objectivos 
 
Os objectivos principais propostos para o trabalho foram os seguintes: 

 

• Criação de um novo módulo PSM (Power Supply Manager) com 

capacidade autónoma de controlo de rectificadores a tirístores; 

 

• Desenvolvimento de uma carta expansão externa deste novo PSM e 

compatível com os PSMs já existentes; 
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1.4 Estruturação do documento 
 
 

Este documento está estruturado da seguinte forma, no segundo 

capítulo é feita uma descrição introdutória dos cenários de operação e dos 

módulos de hardware a controlar.  

No capítulo 3 e 4 é exposto um estudo aprofundando da teoria e do 

estado da arte do comando de tirístores para controlo de rectificadores. No 

quinto e sétimo capítulo é descrito o desenvolvimento, projecto e 

implementação de todos os módulos constituintes no µPSM e µEB 

respectivamente. No sexo e oitavo capítulo dá-se lugar ao desenvolvimento do 

firmware implementado no microcontrolador do µPSM e µEB. 

No capítulo 9 descreve-se as aplicações de software para computador 

que complementaram o desenvolvimento deste trabalho. 

No capítulo 10 são apresentados os resultados experimentais e no 

último capítulo são feitas as conclusões resultantes do trabalho desenvolvido. 
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2. Descrição do Problema 
 

Nesta secção procede-se a uma descrição completa do sistema, os seus 

cenários de operação e os módulos de hardware relevantes. 

2.1 Cenários de operação 
 

Conhecer os cenários de operação é uma tarefa fulcral, para a 

descrição deste problema. Assim sendo, é exposta uma descrição dos cenários 

de operação típicos. 

2.1.1 µPSM II como dispositivo mestre 
 

 
Figura 1 – Cenário de Operação µPSM II como dispositivo mestre 

 

 Neste cenário o µPSM II funciona como um módulo independente, tendo 

a seu cargo a gestão energética das baterias, assim como a sua monitorização 

e protecção eléctrica. O ângulo de disparo é determinado pelo µPSM de 

acordo com o actual estado de carregamento de baterias. 
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2.1.2 µPSM II como dispositivo escravo 
 

 
Figura 2 – Cenário de Operação µPSM II como dispositivo escravo 

 

No modo escravo o µPSM II recebe uma tensão de referência e limita-se 

a funcionar como um rectificador. Controlando a tensão de saída conforme a 

referência dada por um dispositivo mestre. 
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2.1.3 µEB 
 

 

 
Figura 3 – Cenário de Operação µEB 

 

 

 

A placa de expansão externa funciona apenas como um dispositivo 

escravo, proporcionado um aumento de capacidade de aquisição de dados 

analógicos e digitais, assim como de controlo de relés a um dispositivo mestre 

do tipo PSM. 
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2.2 Módulos de hardware do sistema 
 

Para facilitar a compreensão plena do objectivo desta aplicação, será 

importante conhecer as características dos módulos de hardware. 

Segue-se então, uma descrição introdutória desse mesmo hardware 

utilizado. 

2.2.1 Bastidor CIB 
 

 

 
 

Figura 4 – Bastidor CIB 
 

O armário técnico CIB constitui em associação com uma bateria um 

sistema de alimentação ininterrupto, permitindo aos receptores obter uma 

alimentação DC/AC, insensível às diversas perturbações que possam ocorrer 

na rede de alimentação.  

Este bastidor reúne como principais características, uma topologia 

modular e de fácil acesso. 
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2.2.2 Módulo PSM 
 

 
 

Figura 5 – Módulo PSM 
 
O Módulo PSM, trata-se de uma unidade de comando e supervisão, que 

permite a monitorização no local ou remotamente, utilizando uma porta de 

comunicações RS232 e uma linha telefónica (PSTN ou GSM). 

 Através do WINCON II, é possível por meio de um PC conhecer todos os 

dados sobre estados e grandezas eléctricas, bem como, dar ordens de 

comando para o inversor e interruptor estático. 

O microprocessador incluído nesta unidade assegura as seguintes 

funções: 

• Gestão e supervisão geral do sistema 
• Geração de alarmes e sinalizações por relés 
• Tensões (Entrada bypass; Bateria; Saída do inversor) 
• Correntes (Entrada rectificador; IDC ; carga/descarga bateria; saída) 
• Temperatura (Bateria; Ambiente) 
• Frequência (Entrada; Inversor) 
• Potência (Saída em kW e kVA) 
• Cálculo do tempo de autonomia da bateria em função da carga 
• Disparo de Protecções Eléctricas 
• Vigilância do estado dos fusíveis e disjuntores 
• Vigilância da qualidade da tensão de saída: 
• Comando do interruptor estático 
• Possibilidade de desligar a UPS por telecomando (para situações de 

emergência) 
• Memória dos últimos 255 acontecimentos com data/hora 
• Medidas do Rectificador 
• Medidas de bateria 
• Medidas de Temperatura 
• Autonomia 
• Parâmetros 
• Alarmes Actuais 
• Histórico 
• Apagar Histórico 
• Ver Estados 
• Comandos 
• Configuração 
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2.2.3 Módulo Rectificador 
 

 
Figura 6 – Módulo Rectificador 

 

O rectificador actualmente existente nos módulos CIB reúne as seguintes 

características principais: 

• Módulo do tipo “hot plug-in” 

• Factor de potência unitário 

• Corrente de saída limitada gradualmente, acima da temperatura 

máxima de funcionamento 

• Controlo por microprocessador 
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3. Análise Rectificadores Tiristorizados 
 

Nesta secção serão discutidas as principais características e parâmetros 

dos rectificadores tiristorizados. 

3.1 Descrição SCR 
 

 
Figura 7 – a) Estrutura interna SCR b) circuito equivalente BJT 

 

O tirístor é um semicondutor com uma estrutura PNPN, que comuta 

entre estados de condução e de não condução conforme um determinado sinal 

de controlo.  

O SCR é o tirístor mais comum, sendo o seu funcionamento análogo a 

um díodo, porém possui além do cátodo e do ânodo um terceiro terminal, a 

gate (porta). Este terminal é responsável pelo controlo de condução. Em 

condições normais de operação, para um SCR conduzir, além de necessitar de 

uma polarização directa (tensão positiva no ânodo) deve receber um sinal de 

corrente no terminal porta, geralmente um impulso. 

Os tirístores SCR têm como principal aplicação, a conversão e controlo 

de potência em sistemas CC e CA. Tendo como características importantes a 

capacidade de controlo de elevados valores nominais de corrente e tensão, 

pequena dimensão, preço e relativa rapidez.  
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3.2 Características condução do SCR  
 

Um SCR ideal teria o funcionamento de um comutador ideal, ou seja, 

enquanto não recebesse um sinal de corrente na gate seria capaz de bloquear 

tensões até um valor infinito, quer se tratasse de polarização directa ou 

inversa. No estado de não condução, o SCR ideal também não conduziria 

qualquer valor de corrente. Sendo estas características descritas na Figura 8. 

 

 
Figura 8 – Característica de funcionamento do SCR como comutador ideal 
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 Contudo existem limites de tensão e corrente que um SCR pode 

suportar. Tais limites constituem as características estáticas reais como 

mostra a Figura 9. 

 
Figura 9 – Característica de funcionamento do SCR real 

 
 

As curvas numeradas como 1 e 2 representam as características para o 

SCR no estado de não condução. Enquanto que as curvas 1 e 3 mostram as 

características para o SCR com uma determinada corrente na gate, IG para 

ambas as polarizações. 

Podemos, então, verificar na Figura 9 que a curva característica de um 

SCR real apresenta três regiões distintas:  

Curva 1 – Estado de não condução em polarização inversa 

Curva 2 – Estado de não condução em polarização directa 

Curva 3 – Estado de condução em polarização directa 
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3.3 Principais Parâmetros Nominais do SCR 
 

Na selecção deste tipo de conversores de potência consideram-se os 

seguintes parâmetros nominais: 

 

Surge Current Rating(Corrente de pico) (IFM)— Corrente de pico 

máxima no ânodo, que o SCR pode aguentar durante um curto período de 

tempo. 

Latching Current (Corrente de retenção)(IL)— A mínima corrente 

estabelecida no ânodo de modo ao SCR permanecer no estado de condução 

após a remoção do sinal de disparo. 

Holding Current ( Corrente de manuntenção) (IH)— O valor mínimo de 

corrente no ânodo necessário para manter a condução. Se a corrente no 

ânodo for inferior a este valor mínimo, o SCR entra no estado de não 

condução. 

Peak Repetitive Reverse Voltage (VRRM)— A máxima tensão 

instântanea que o SCR pode estabelecer na polarização  

Peak Repetitive Forward Blocking Voltage (VDRM)— A máxima tensão 

instantânea que o SCR pode bloquear durante a polarização directa. Se este 

valor for excedido o SCR conduz mesmo sem uma tensão na gate. 

Nonrepetitive Peak Reverse Voltage  (VRSM)— O máximo de tensão 

inversa transitória que o SCR pode aguentar. 

Maximum Gate Trigger Current(Máxima Corrente de disparo da gate) 

(IGTM)— A corrente DC máxima no terminal porta permitida para a condução 

do SCR. 

Minimum Gate Trigger Voltage( Mínima tensão de disparo da gate) 

(VGT)— A mínima tensão DC porta-cátodo para disparar o SCR. 

Minimum Gate Trigger Current ( Corrente minima no terminal porta) 

(IGT)— A corrente DC mínima no terminal porta para permitir a condução do 

SCR. 
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3.4 Isolamento e acoplamento do sinal de disparo 
 

Nos circuitos tiristorizados terá de existir uma clara separação entre o 

circuito de potência e de controlo. O circuito de potência que o tirístor 

controla é submetido a tensões elevadas, geralmente maiores de 100V. Já o 

circuito de controlo do disparo é alimentado com baixas tensões, tipicamente 

até 30V.  

  Portanto, é necessário um circuito que isole electricamente o tirístor e o 

circuito de controlo.  

O isolamento e acoplamento podem ser realizados através de:  

• Acopladores Magnéticos: transformadores de impulso (pulse transformers)  

• Acopladores Ópticos: opto-acopladores (opto-couplers) 

 

Acoplamento Magnético  

  O isolamento eléctrico e o acoplamento magnético são feitos através de 

transformadores de impulso. Os transformadores de impulso têm a vantagem 

de proporcionar um circuito de controlo simplificado e isolado electricamente 

do circuito de potência, evitando disparos indesejáveis gerados por 

realimentação do circuito de potência para o comando. Transferem os 

impulsos com baixas perdas, pequenas dimensões e enrolamentos isolados.   

Na sua construção, os transformadores de impulso são semelhantes aos 

transformadores comuns: possuem dois (ou mais) enrolamentos 

electricamente isolados. A principal diferença é que o núcleo é de ferrite e a 

relação de transformação geralmente é de 1:1 ou de 1:2.  
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Figura 10 – Acoplamento Magnético Através de Transformador de Impulsos 

   

A Figura 10 apresenta um circuito para acoplamento magnético. 

Quando um impulso é aplicado à base do transístor Q1, este satura e a tensão 

Vcc é aplicada ao primário do transformador de impulso induzindo uma tensão 

no secundário que é aplicada entre a gate e o cátodo do SCR. Quando o 

impulso for removido, Q1 corta e uma tensão de polaridade oposta é induzida 

no primário. O díodo DRL (diodo de free-wheeling) conduz para desmagnetizar 

o transformador de impulso. Durante este processo uma tensão inversa 

correspondente é induzida no secundário. Par aumentar a largura do impulso 

pode ser ligado um condensador em paralelo com R1. O núcleo do 

transformador de impulso saturará devido à corrente CC aplicada. Portanto, 

esse tipo de acoplamento é adequado para pulsos de 50 a 110µs, tipicamente. 

 

Acoplamento Óptico  

  Os acopladores ópticos foram desenvolvidos na década de 70 com a 

finalidade de acoplar e isolar circuitos que operam com diferentes níveis de 

potência. Consistem de uma fonte de radiação (luz), o foto-emissor, e de um 

elemento foto-sensor (foto-receptor), com alta sensibilidade na faixa de 

freqüência da radiação emitida. A luz é acoplada ao sensor através de  
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um material isolante transparente através do ar.   Um circuito gerador de 

impulsos é ligado no foto-emissor do opto-acoplador, geralmente um LED, que 

disparará o foto-receptor, que pode ser um foto-transistor, um foto-diodo, um 

foto-SCR, um foto-DIAC, etc.  

  Esse tipo de acoplamento requer uma fonte auxiliar Vcc para alimentar o 

opto-acoplador, o que aumenta o volume, peso e custo do circuito. 

 

3.5 Protecção do terminal gate do SCR 
 

  Os circuitos de disparo e os acopladores devem ser conectados às gates dos 

SCR através de um ou mais componentes de protecção, cada qual com sua 

função, como indica a Figura 11:  

 

Figura 11- Circuito de Protecção do terminal gate do SCR 

RGK - aumenta a capacidade de degrau de tensão (dv/dt) , reduz o tempo 
de saída de condução e aumenta as correntes de retenção e de 
manutenção 

DGK -protege o disparo contra tensões negativas  

R1 -limita a corrente de disparo e amortece as oscilações transitórias 

D1 -garante a unidireccionalidade do disparo 

CGK -remove componentes de ruídos de alta frequência e aumenta a 
capacidade de degrau de tensão (dv/dt) 
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3.6 Análise Associação de SCR’s – Ponte de Graetz 
 

Através da associação de SCR’s podem-se constituir diferentes circuitos 

de rectificação, dependendo do número de fases e disposição da fonte de 

potência e os quadrantes a ser utilizados. 

Neste trabalho foi utilizado a configuração ponte de Graetz trifásica, 

este circuito rectificador é constituído por três braços ligados a cada uma das 

fases da fonte de alimentação. A metade superior ou positiva do circuito é 

constituída pelos SCRs S1,S3 e S5 e a metade inferior ou negativa do circuito 

pelos SCR S2,S4,S6. A cada dado momento apenas um SCR na metade positiva 

e um SCR na metade negativa conduzem. Se a sequência de fases for Va,Vb,Vc 

os SCRs são activos de acordo com a seguinte sequência consecutiva 

S1,S2,S3,S4,S5,S6. 

 

 
Figura 12 – Configuração em Ponte de Graetz 

 

Dado que o circuito rectificador é constituído por SCR’s na metade superior e 

inferior, denomina-se rectificador totalmente controlado de onda completa. O 

controlo é realizado através da variação do ângulo de disparo de forma a 

reduzir ou aumentar potência fornecida à carga. O ângulo de disparo α é 

contabilizado a partir do instante em que o SCR é controlável, ou seja a partir 

do momento em que este se encontra directamente polarizado. Esse instante 
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ocorre quando o ângulo de condução se encontra nos 30º em relação à 

passagem por zero de cada fase, conforme exposto na Figura 13. 

 

Figura 13 – Gama de Variação do Ângulo de Disparo α 
 

Interessa então saber as repercussões da variação do ângulo de disparo na 

tensão e corrente de saída. 

Dadas as seguintes tensões fase neutro do primário do transformador: 
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Obtendo-se as tensões fase-fase ou compostas 
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O valor médio da tensão fornecida à carga obtém-se através da integração da 

onda correspondente a uma das fases, no intervalo de condução em relação a 

um determinado ângulo α : 

 
Figura 14 – Integração da tensão instantânea em relação ao ângulo de disparo α e respectivo valor 
médio de tensão à saída DV  
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Obtendo-se para o caso de condução continua:  
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3.7 Simulação no software PSIM 
 

De forma a estudar os efeitos ao nível eléctrico da montagem 

rectificadora foi elaborado um circuito de simulação no software PSIM. 

 Este circuito consistiu numa ponte trifásica completamente 

controlada com ângulo variável ajustável e simulador de circuito aberto 

dos tirístores. Com esta montagem foi possível simular os efeitos da 

variação do ângulo de disparo ao longo de tempo, assim como visualizar 

o comportamento da onda de saída aquando uma falha de um dos 

tirístores.  

 
Figura 15 - Circuito de Simulação elaborado no PSIM 
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Figura 16 – Exemplo de Simulação no PSIM com Variação temporal do ângulo de disparo 
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3.8 Análise Intervalo de Sobreposição de Condução 
 
 A descrição anterior do rectificador assumia que a comutação seria 

instantânea. Na prática tal não é possível, devido ao facto da transferência de 

corrente entre dois tirístores consecutivos demorar um tempo finito. A este 

fenómeno dá-se o nome de intervalo de sobreposição de condução (overlap 

time) que depende da tensão fase-fase entre os tirístores e a indutância da 

linha Ls entre o conversor e a fonte.  

 Durante o tempo de sobreposição, dois tirístores conduzem 

simultaneamente, e a diferença de potencial fase-fase recai na indutância Ls. 

Assumindo que a corrente DC seja linear e baseando na Figura 17 a seguinte 

relação pode ser deduzida: 
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Figura 17 – Diagrama da Sobreposição de Condução 
 

 

 

 

 

Onde isc é a corrente do tirístor a ser disparado durante o processo de 

comutação (tirístor T3 na Figura 17 e que pode ser determinada para as 

seguintes condições iniciais no momento da comutação. 
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No instante anterior à comutação, a corrente ID passava pelo tirístor T1 

durante o tempo de comutação, a corrente da carga permanece constante e 

retorna através de T1, e T1 comuta para o estado desligado quando o valor da 

corrente isc igual o valor de Id. Pois neste caso o tirístor encontra-se contra-

polarizado. Nesse momento acaba o efeito da sobreposição e a corrente Id é 

conduzida por T3. Assim sendo: 

Quando µαω +=t  Dsc Ii =  onde µ pode ser definido como sendo o ângulo de 

sobreposição. Através da equação anterior deduz-se a seguinte expressão: 
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Figura 18 – Diagrama Demonstrativo do Fenómeno de Sobreposição de Condução 
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Durante a comutação, os dois semicondutores conduzem a corrente ao 

mesmo tempo, resultando num curto-circuito entre as duas tensões. Como a 

indutância é igual em cada uma das fases a corrente isc produz a mesma 

queda de tensão na Ls correspondente mas com sinal oposto devido ao trânsito 

da corrente ser inverso. A fase com tensão instantânea mais elevada sofre 

uma redução –Dv e a de tensão menos elevada sofre uma elevação +Dv. 

Resultando numa queda da tensão média Dvmed. 

A área medV∆  apresentada na Figura 18 pretende representar a queda 

de tensão que afecta a tensão média de saída e que pode ser determinada 

através da integração de V∆ durante o intervalo de sobreposição de condução 

µ . A queda de tensão V∆ pode ser expressa como sendo: 
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Integrando a equação anterior num período de 60º e no intervalo de 

sobreposição de condução (µ ), no instante em que a condução começa (α ). 

Obtendo-se a queda de tensão média devido ao intervalo de sobreposição de 

condução: 
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4. Metodologias de Controlo e Geração do Sinal de 
Disparo para Tirístores SCR 
 

A função principal de um controlador deste tipo de conversor é 

controlar o ângulo de disparo α de uma forma inversamente proporcional à 

tensão de saída requerida pela carga num determinado momento. Os circuitos 

de disparo e controlo devem proporcionar ao SCR o sinal adequado e no 

instante desejado para que o componente entre em condução e forneça a 

potência necessária ao sistema. Para cumprir este objectivo o controlador 

terá de ter as seguintes funções: 

 

Sincronização com a rede 

A sincronização com a rede permite estabelecer uma referência fixa 

para todos os tiristores em relação à posição angular da fonte AC. 

 

Controlo do ângulo de disparo α  

O controlador de ângulo de disparo modifica o ângulo α  em resposta a 

uma tensão de controlo ou referência digital. 

 

Geração do disparo 

 O sinal de disparo deve possuir as características necessárias para 

permitir aos SCR entrar no estado de condução. 

 O sinal de disparo deverá ter amplitude adequada e tempo de subida 

suficientemente curto. A largura do impulso (Tg) deverá ser maior que o 

tempo necessário para que a corrente ânodo-cátodo passe o valor da corrente 

de retenção, ou seja Tg>Ton. O sinal da gate deve ser removido após o 

disparo pois um sinal contínuo aumenta as perdas de potência e aumenta o 

sobreaquecimento, reduzindo a tempo de vida útil do SCR. 

 

Direccionamento 

O controlador deverá encaminhar o sinal de disparo conforme a 

sequência expectável de actuação dos tiristores. 
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4.1 Controlo Simples do ângulo de disparo 
 

Este método descrito em [1] descreve um sistema simplificado de 

accionamento. A onda de sincronização é obtida a partir de um detector de 

passagem por zero, a partir dessa onda é gerada uma onda do tipo dente-de 

serra cujos limites de amplitude são iguais à tensão de controlo Vc conforme 

representado na Figura 19. 

 
Figura 19 – Método de controlo simples do ângulo de disparo 

 

 O sinal de disparo é gerado na intersecção da tensão Vc com a onda 

dente-de-serra conforme a seguinte relação matematica: 

π
π

α +−= cV
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A tensão de saída dV  então obtida para um sistema monofásico torna-se: 

)cos(0 V
A

VV dd

π
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Este tipo de controlo é pouco utilizado já que a relação da tensão de saída dV  

e o ângulo α , é não linear.  
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4.2 Intersecção com Onda Cosseno 
  

O método de controlo mais comum onde se atinge uma função de 

transferência linear é conhecido como método de Intersecção com onda 

cosseno [2],[3]. A Figura 20 ilustra este método para o caso monofásico. A 

fonte de alimentação vab é avançada π/2 radianos para gerar uma onda 

cosseno pela relação sin(θ+ π/2)=cos(θ). A fase é invertida a cada segundo 

meio-ciclo para criar a “onda cosseno” da Figura 20. O ângulo de disparo é 

gerado no ponto de cruzamento entre a tensão de controlo Vc e a onda 

cosseno a cada meio-ciclo. 

 
Figura 20 – Formas de Onda do Método de Intersecção com Onda Cosseno 

 

 

 
Figura 21- Diagrama do Método de Intersecção com Onda Cosseno 
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 No ponto de intersecção temos a relação 

p

c

V

V
=αcos  

 Onde Vp é o valor de pico da onda cosseno. Substituindo na equação 

anterior αcos0dd VV = temos: 

c

p

cd
d kV

V

VV
V =

⋅
= 0   

Estabelecendo uma relação linear entre a saída e a entrada com um factor de 

ganho K. Contudo a equação anterior só é válida para a regimes de condução 

continua. Na presença de condução descontínua o ganho torna-se não linear e 

depende do ângulo α e dos parâmetros da carga. 

 

 
Figura 22 – Exemplo de aplicação do Método de Intersecção com Onda Cosseno 
 

A Figura 22 ilustra esta metodologia de controlo aplicada a um 

rectificador trifásico. A lógica dos sinais de disparo é mostrada apenas para o 

tirístor Q1, mas é aplicável aos restantes tiristores. O sinal Vac é a tensão de 

referência, em que o ângulo de 0 a π corresponde ao ângulo de disparo de Q1. 
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O sinal –vb tem um desfasamento positivo de π/2 em relação a vac, sendo 

portanto a onda de cosseno corresponde ao tirístor Q1. O comparador tem na 

saída o valor lógico 1 quando o sinal de tensão Vc iguala o sinal de tensão –Vb. 

As saídas do comparador 1 e 2 são submetidas à operação lógica AND para 

disparar o flip-flop 9 à transição positiva. Por sua vez o flip-flop activa um 

trem de impulsos para efectuar o disparo do tirístor Q1. O flip-flop 9 é 

reinicializado aquando o disparo do tirístor Q1. Limitando a duração dos 

impulsos em 2 π/3. Sendo assim à semelhança do que foi retratado no caso 

monofásico, o ângulo de disparo Q1 pode ser avançado ou atrasado 

directamente através da referência analógica Vc. 

4.3 Malha de Captura de Fase 
 

O método de intersecção com onda cosseno descrito na secção anterior 

deriva a onda cosseno de referência, directamente da fonte de alimentação. 

Os harmónicos gerados pela fonte reflectem-se então nessa onda de 

referência. Um método para eliminar esse problema é através da síntese 

digital de uma onda cosseno através da técnica PLL [2-[4]. A Figura 23 

apresenta o diagrama de blocos correspondente a este método.  

 
Figura 23 – Sintetizador PLL 

 

O sistema PLL consiste essencialmente num sistema realimentado onde 

a frequência de referência f* e a frequência de feedback f são comparados 

por um detector de frequência de fase e um sinal de erro proporcional com a 

diferença de fase, é gerado na entrada do PLL. O sinal de erro amplificado 

alimenta um VCO (oscilador controlado por tensão) para gerar a frequência de 

saída desejada. 
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Apesar de com este método se obter uma maior imunidade aos 

harmónicos da tensão de entrada, este método obriga a uma maior 

complexidade de implementação, além de possuir uma resposta temporal 

mais lenta que a metodologia descrita anteriormente. 

 

 
Figura 24 – Controlador PI da Malha de Captura de Fase 

 

 
Figura 25 – Formas de onda do méotod da Malha de Captura de Fase 
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4.4 Sistema Integrado Baseado em Microprocessador 
 

 

 
Figura 26 – Sistema de Comando e Geração de Sinal de Disparo Baseado em Microprocessador 
 

São descritos vários desenvolvimentos na área de controlo de SCR’s a 

partir de microprocessadores em [4-7] ou outros elementos programáveis 

como FPGA’s [8]. A utilização de microprocessadores revela-se atractiva pois 

permite melhorar a flexibilidade e fiabilidade de um controlador de 

rectificação [4]. Programaticamente podemos aplicar diferentes algoritmos de 

sincronização, nomeadamente o algoritmo da malha de captura de fase ou o 

de atraso fixo. A decisão de implementar certos blocos do controlador de 

rectificação programaticamente, ou numa forma de hardware revela-se 

apenas dependente da capacidade de processamento e armazenamento do 

sistema alvo. 

A solução baseada num microcontrolador foi a que se revelou mais 

apropriada para o projecto µPSM pois permite aliar num único componente, o 

microcontrolador, a aquisição, comunicação de dados e o controlo do 

rectificador. Este método permite também um modo facilitado de transferir a 

capacidade de controlo de rectificação para outros projectos. Permitindo o a 

hipótese de melhoramentos face a novas condições de carga ou algoritmos de 

controlo. 
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46 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 

de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

 

5. Desenvolvimento Hardware do µPSM II 
 

5.1 Objectivos  
 

• Metodologia de disparo de tiristores com algoritmo de controlo na 
unidade de processamento 

 
• Aquisição e condicionamento de medidas analógicas 

 
• Aquisição e condicionamento de sinais digitais 

 
• Funcionamento como master (mestre) onde se procede à aquisição, 

monitorização e controlo da unidade CIB. 
 

• Funcionamento como slave (escravo) onde o dispositivo age apenas 
como um driver dos rectificadores recebendo uma tensão de referência 
por parte de um PSM master. 

 
• Comunicação simultânea com vários dispositivos através da interface 

CSU-SMR 

• Configuração do microcontrolador através de um PC 
 

• Possibilidade de ligação com um LCD RS485 externo 
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5.2 Arquitectura Funcional do Sistema 
 

 
 
Figura 27 – Arquitectura do Sistema 
 
 

Revela-se sempre importante dividir os problemas complexos, nas suas 

formas mais elementares, sendo assim, o µPSM II foi divido em 4 blocos 

distintos. 

 O bloco de condicionamento de sinal engloba todo a aquisição e 

filtragem dos sinais provenientes da CIB. 

 O bloco de controlo de relés, acciona mediante os sinais 

provenientes do microcontrolador, um conjunto de relés configuráveis para 

segurança do sistema ou controlo de processo. 

 A interface de comunicação é responsável pela conversão dos 

níveis de tensão. Possibilitando a troca de dados entre os diferentes 
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dispositivos existentes no barramento CSU-SMR, disposição de dados num LCD 

e configuração através de um PC.  

 A unidade de processamento é constituída por um 

microcontrolador que gere o funcionamento dos outros módulos e o estado de 

execução do uSPM II. 

 O bloco de comando de tiristores, descodifica os sinais 

provenientes da unidade de processamento, gerando os sinais de disparo 

necessários à activação dos tiristores. 
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5.3 Módulo Processamento 

5.3.1 Projecto 
 

Este módulo face à grande quantidade de tarefas para o qual deve se 

adaptar deveria ter uma capacidade de processamento e memória de 

programa assinalável. Ao nível do hardware era requisito obrigatório a 

existências de duas portas de comunicação série e de capacidade de aquisição 

de medidas analógicas. 

O Microcontrolador escolhido foi o Atmel ATMEGA64 pois este dispõe 

das seguintes características principais: 

• Uma capacidade de processamento até de 16 MIPS@16 MHz 

• 64K Bytes de memória de programa flash 

• 2K Bytes EEPROM 

• 4K Bytes Internal SRAM 

• 4 Timers, 2 de 16 bit e 2 de 8 bit 

• 53 Canais de Entrada ou Saída digital programáveis 

• 8 Canais ADC com 10 bit 

• Duas portas de comunicação Usart Programáveis 

• Modo Mestre/Escravo SPI no Interface Série 
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5.3.2 Implementação 
 

 
Figura 28 - Circuito do Microcontrolador Atmel ATMega 64 
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5.4 Módulo Comando Tirístores 

5.4.1 Projecto 
 

  

Geração dos Impulsos de Disparo 

 

Para gerar os impulsos apropriados para o ataque das gates dos SCR’s 

será necessário formar impulsos com uma duração na ordem das dezenas de 

microsegundos (conforme tíristor alvo). Para não sobrecarregar 

desnecessariamente o microcontrolador com a geração da temporização de 

largura de impulsos foi pensada uma solução baseada num monoestável.  

 
Figura 29 – Exemplo de Monoestável baseado em transistores BJT 

 

Um monoestável é um tipo de multivibrador que comuta entre dois estados, 

um estável  e outro instável. Quando um sinal é aplicado à entrada, o 

monoestável muda para o seu estado instavél por um determinado periodo de 

tempo definido por uma resistência e um condensador, após esse periodo de 

tempo, retorna para o seu estado estável. 
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Figura 30 – Exemplo de um monoestável baseado em portas lógicas NAND 

 

 

Figura 31 – Funcionamento do monoestável baseado em portas lógicas NAND 
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 Circuito Direccionamento 

 
Era preciso então criar um método de direccionar os impulsos para os 

SCR pretendidos. 

 A solução mais simples seria disponibilizar uma saída digital por tirístor 

e associar a cada uma um monoestável para geral o impulso. Como esta placa 

deveria ser adaptável para uma ponte rectificador hexafásica, teriam de se 

desperdiçar 12 portas digitais do microcontrolador. Outra solução seria a 

utilização de integrados de controlo de fase (ex: TCA785, UAA145) mas seria 

necessário a implementação de um DAC para gerar a tensão de controlo. 

 Sendo assim pensou-se na descodificação da saída do microcontrolador 

conforme a figura seguinte: 

 

 
Figura 32 – Hipótese de Descodificação da Saída do Microcontrolador 
 

 

Mas neste caso não se resolveria o problema, pois teria de se utilizar 12 

monoestáveis e respectivos condensadores e resistências de calibração do 

impulso na saída do descodificador. 

 

 

Posto isto, pensou-se na seguinte solução final: 

DECODER MONOESTÁVEL MICROCONTROLADOR 

MONOESTÁVEL 



 
54 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 

de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

 
Figura 33 – Solução Final de Descodificação da Saída do Microcontrolador 
 
 

 

 

 

Consistindo essencialmente numa descodificação de impulsos, conforme os 

impulsos gerados por cada uma das saídas do microcontrolador, a tabela 

lógica de descodificação de impulsos ilustra a solução encontrada: 

 
 

 
Tabela 1 – Tabela Lógica de descodificação de impulsos 
 

Entrada Saída 
u1 u2 u3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

- -   - - - - - 
-  - -  - - - - 
-   - -  - - - 

 - - - - -  - - 

 -  - - - -  - 

  - - - - - -  
         

 

DECODER 

MONOESTÁVEL 

MICROCONTROLADOR MONOESTÁVEL 

MONOESTÁVEL 

MONOESTÁVEL 
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5.4.2 Implementação 
 

 
Figura 34 – Circuito de Direccionamento e Geração de Impulsos 

 

Para a geração dos impulsos de disparo foram utilizados 2 monoestável 

duplos 74HC123. 

 

Tabela 2 – Descrição do funcionamento lógico do monoestável 74HC123 
 

Entrada Saída 
 \R \A B Q \Q 
L X X L H 
X H X L H 
X X L L H 
H L    
H  H   

 L H   
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O 74HC123 permite gerar um impulso face a uma transição positiva e ou 

negativa na entrada. Sendo o intervalo do impulso determinado apenas por 

uma resistência e condensador, através da fórmula: 

extextw CRKt **=  

 

Onde tw é a largura de impulso em ns, K uma constante (0.55 para VCC=5.0V) 

Rext (Resistência em KΩ) e Cext (Capacidade em pF). 

 

Para o direccionamento de sinais é utilizado um decoder 1:16 4514, com a 

entrada ligada à saída dos circuitos monoestáveis. 
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5.5 Módulo Condicionamento de Sinal 
 

5.5.1 Projecto 
 

 

Topologia de medição de sinais de corrente 

 

A medição da corrente nas CIBs é feita através do método de shunt. 

Este método consiste na colocação de uma resistência em série no ramo onde 

se pretende medir a corrente. Medindo a queda de tensão entre os terminais 

e conhecendo o valor da resistência de shunt pode-se obter o valor da 

corrente. Tipicamente as resistências estão dimensionadas para que a máxima 

corrente permitida corresponda a uma queda de tensão de 50 milivolt. 

 Contudo este método acarreta desvantagens pois apesar de se ter uma 

queda de tensão na ordem dos milivolts existe uma componente de tensão de 

modo comum bastante elevada que pode danificar o aparelho de medição e  e 

ocasionar problemas de medição devido ao erro de modo comum. 

 

Factor de Rejeição de Modo Comum 

 

O factor de rejeição de modo comum (CMRR) indica a tendência de um 

dispositivo rejeitar sinais comuns às duas entradas. Um elevado CMRR é 

importante em aplicações em que o sinal de interesse é representado por uma 

pequena queda de tensão sobreposta sobre um sinal de diferença de potencial 

elevada, ou quando a informação relevante é contida na diferença de tensão 

entre dois sinais. O valor de CMRR é dado pela seguinte expressão: 

( )sd AACMRR /log20 10=  

Onde o factor Ad é o ganho diferencial e o As representa o ganho de modo 

comum. 
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Selecção de tipo de amplificador 

 

Os amplificadores diferenciais são utilizados quando os sinais a medir 

possuem uma tensão de modo comum superior à alimentação do amplificador.  

Todos os amplificadores de instrumentação contém amplificadores 

diferenciais, mas são mais apropriados para amplificar sinais diferenciais de 

baixa tensão onde a tensão de modo comum é inferior à alimentação do 

amplificador. 

 

Funcionamento Amplificador Diferencial 

 
O amplificador diferencial consiste num dispositivo em que ao aplicar 

duas tensões E1 e E2 e se têm à saída uma tensão Vo proporcional à diferença 

das tensões da entrada, E2-E1.   

 

E1 

E2 

+ ~ 

~ 

- 
A 

I2 I2 

I1 I1 R1 R2 

R2 R1 

V0 Vs 

 
Figura 35 - Amplificador Diferencial 
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Para aplicação na medição de sinais de corrente escolheu-se o componente 

AD628, tratando-se de um amplificador diferencial de precisão, com um valor 

de rejeição de modo comum elevado (acima de 100 V). 

 

 
Figura 36 - Diagrama Integrado AD628 
 

O ganho desta configuração é calculado a partir da seguinte expressão: 

)1(1.0
G

F

IN

OUT

R

R

V

V
+=  

 

Detecção Passagem por zero 

 

 Para detecção da passagem por zero de cada uma das fases, a solução 

escolhida foi um comparador.  Este tipo de dispositivo compara duas tensões, a 

do sinal a comparar, e uma de referência. Se o sinal ultrapassar a referência a 

saída do comparador toma o valor lógico 1 e no caso contrário o valor lógico 

0.  

Sendo o valor a comparar ajustável através de um potenciómetro. 

Utilizando o circuito da Figura 37 é possível adicionar histerese ao 

comparador, o que permite filtrar as variações de amplitude geradas pelo 

ruído existente. Para o cálculo da tensão de histerese utilizou-se a seguinte 

equação: 

)( minmax
21

1 VoVo
RR

R
VH −

+
=  
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Figura 37 - Comparador LM139 com histerese 

 

Na detecção de passagem por zero de ondas sinusoidais, obtém-se uma 

onda quadrada na saída, onde as transições correspondem às passagens por 

zero da fase. O microcontrolador através da detecção das transições de onda 

quadrada pode obter o instante de passagem por zero de cada uma das fases. 

 

 
Condicionamento Sinais Digitais 

 

Para o condicionamento dos sinais digitais utilizou-se um filtro passa-

baixo passivo constituído apenas por uma resistência e condensador cujos 

valores são calculados através da fórmula: 

RC
f c

π2

1
=  

 

 
Figura 38 – Filtro Passa-baixo Passivo 

 
Para os sinais presentes neste sistema foi escolhida uma frequência 

de corte de 1.6KHz, utilizando-se então uma resistência de 1k ohm e 

um condensador de 100nF. 
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Desacoplamento de impedâncias 

 

Para o desacoplamento de impedâncias entre o microcontrolador e 

os sinais analógicos foram utilizados amplificadores operacionais com o 

esquema de seguidor de tensão: 

 

 

A 
+ 
- 

Vi 
Vo 

 
Figura 39 – Amplificador Operacional como Seguidor de Tensão 

 

Este circuito é importante, não por haver qualquer alteração na tensão, mas 

por aumentar a impedância de entrada, e reduzir a da saída. 

O aumento da impedância de entrada leva a que o sinal não seja 

significativamente alterado pelo circuito receptor, já que impede que haja 

um consumo de corrente por parte deste. 

A redução da impedância de saída leva a que o sinal seja 

aproximadamente uma fonte de tensão ideal.  

Estes dois aspectos levam a que se reduza o consumo de energia na 

fonte, a distorção de uma possível sobrecarga o que também reduz a 

interferência electromagnética gerada. 
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Geração de Tensão de Referência para ADC 

   

Para a correcta aquisição dos sinais analógicos é importante gerar um sinal 

de referência para o ADC estável e imune ao ruído. A referência ADC 

escolhida foi de 5 volt, o mesmo valor da alimentação do microcontrolador. 

Contudo este sinal não foi utilizado directamente pois tornava a referência 

dependente da variação do consumo dos componentes da placa que 

funcionam a partir dessa mesma tensão. 

Assim sendo foi utilizado um lm336, que gera uma referência estável 

independente da alimentação. 

 
Figura 40 – Circuito de Referência de Tensão com lm336 
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5.5.2 Implementação 
  

 

 

 

Amplificador Diferencial 

 

 

 
Figura 41 - Circuito Amplificador Diferencial Para Sinais Analógicos de Corrente 
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Detecção Passagem por zero 

 

 

 
Figura 42 - Circuito de Detecção de Passagem Por Zero 
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Geração de Tensão de Referência para ADC 

 
Figura 43 – Circuito do Gerador de Tensão de Referência Para ADC 

 

Desacoplamento de impedâncias 

 
Figura 44 – Amp-Op Seguidor de Tensão para Desacoplamento de Impedâncias
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5.6 Módulo Interface Comunicações 
 

5.6.1 Projecto 
 

Caracteristicas Interface RS485/EIA-485 

 

A interface EIA-485 é um modelo OSI de camada física, constituída por 

2 fios, half-duplex, apropriada para a comunicação série multiponto. Baseia-

se numa comunicação diferencial de dados, ou seja a diferença de potencial 

entre os fios estabelece o nível lógico. Uma polaridade indica o nível lógico 1 

e a inversa o nível lógico 0, desde que a diferença de potencial seja de pelo 

menos 0,2 volt qualquer diferencial entre +12 volt e -7 volt é permitido. A 

norma EIA-485 só especifica as características eléctricas do driver e do 

receiver, não se encontra definido qualquer tipo de protocolo de dados para o 

funcionamento desta rede. O EIA-485 permite a configuração de redes locais 

multiponto oferecendo uma taxa de transmissão de 35Mbit/s a 10 m e 

100kbit/s a 1200 m.  

 

Caracteristicas Interface RS232  

 

O RS232 (Recommended Standard 232) é um standard para a 

comunicação série de dados entre um DTE( da expressão inglesa Data 

Terminal Equipment) e um DCE(da expressão inglesa Data Circuit Terminating 

Equipment). Este standard define que o nível lógico 1 corresponde a uma 

tensão negativa enquanto que um nível lógico 0 corresponde a uma tensão 

positiva. Os valores das tensões admissíveis situam-se entre +/- 3 volt e +/-15 

volt. 
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Características Interface CSU-SMR 

 

A interface CSU-SMR do sistema existente consiste numa solução 

proprietária do fabricante dos módulos rectificadores. Onde é necessário um 

circuito diferente para a recepção e transmissão conforme se trate de um 

dispositivo master (mestre) ou slave (escravo). Os níveis de tensão e a relação 

entre eles na recepção e transmissão são inversos. Através da análise dos 

circuitos de conversão existentes nos rectificadores do fabricante foi possível 

estabelecer as soluções apresentadas na implementação. Seguem-se nas 

figuras seguintes os circuitos que foram readaptados para o µPSM II. 

 

Modo master recepção 

 

 
Figura 45 – Circuito para A interface CSU-SMR modo master recepção 
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Modo master transmissão 

 
Figura 46 - Circuito para A interface CSU-SMR modo master transmissão 
 
 

Modo slave recepção 

 
Figura 47 - Circuito para A interface CSU-SMR modo slave recepção 
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Modo slave transmissão 

 
Figura 48 - Circuito para A interface CSU-SMR modo slave transmissão 
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5.6.2 Implementação 
 

 Dado que o microcontrolador ATMEGA64 disponibiliza apenas 2 

conjuntos de portas usart e um dos conjuntos encontra-se utilizado para o LCD 

externo ou ligação PC. Foi necessário encontrar uma forma de partilhar a 

ligação entre o circuito master e slave ao mesmo conjunto de portas usart do 

microcontrolador. Para tal utilizou-se a solução apresentada na Figura 49 , 

sendo a comutação entre mestre e escravo é feita de acordo com o conector a 

que se liga o  cabo de dados. 

 

 
Figura 49 – Interface CSU-SMR Master e Slave Para Recepção ou Transmissão 
 
 
 
 

Os terminais de recepção do microcontrolador Atmel Atmega64 funcionam 

segundo os níveis lógicos TTL, logo foi necessária a conversão dos níveis +15/-

15 volt existentes nos computadores pessoais para os níveis TTL e vice-versa. 

 Para proteger o dispositivo a ligar, de possíveis aneis de massa ou 

sobretensões, foi necessário também isolar as massas dos circuitos. 

 A solução encontrada consistiu na introdução de um optoacoplador quer 

no circuito de recepção como o de transmissão e aos terminais do 

optoacoplador converter ao mesmo tempo os níveis de tensão. 
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 Utilizou-se os sinais RTS e DTR habitualmente utilizados no controlo do 

fluxo de dados para gerar as tensões necessárias à conversão dos sinais de 

transmissão de dados provenientes do microcontrolador. Como tal na 

utilização deste dispositivo é necessário proceder à activação do RTS e do DTR 

durante a comunicação série. 

 
Figura 50 - Interface RS232-TTL isolada 

 
Figura 51 – Interface RS-485/EIA485 
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5.7 Simulador Trifásico 
 

5.7.1 Projecto 
 

Para facilitar o ensaio da carta, seria importante poder fornecer um 

sinal trifásico sem a necessidade de utilização de transformadores para esse 

efeito. Como tal era necessário a partir de uma sinusoidal de entrada, 

fornecer mais duas com um atraso de 120 graus.  

A solução encontrada baseia-se num filtro activo passa-tudo, com a 

configuração apresentada na Figura 52 

 
Figura 52 - Filtro Activo Passa-Tudo 

 
A função de transferência deste filtro é a seguinte: 
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5.7.2 Implementação 
 

O método utilizado baseou-se na utilização de dois filtros activos passa-

tudo em série. Sendo cada um responsável por um atraso de 120 graus em 

relação ao sinal anterior. Utilizou-se potenciómetros de forma a controlar 

com maior exactidão o atraso de fase de cada um dos andares de filtragem. 

 

 
Figura 53 – Circuito de Simulação Trifásico 
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6. Desenvolvimento Firmware do µPSM II 

6.1 Arquitectura Lógica 
 

 
Figura 54 - Arquitectura Lógica Firmware do µPSM II 

 
 

 

 

O desenvolvimento de firmware foi implementado de uma forma 

modular, de forma a isolar cada elemento para depuração e para se poder 
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reaproveitar alguns módulos para a placa expansora de medidas. Assim sendo 

foram definidos os seguintes módulos principais: 

O módulo up2_core encarrega-se da execução do ciclo do programa 

principal 

 O módulo buf_ctrl implementa o conceito de buffer circular 

 O módulo timeout_ctrl fornece rotinas de inicialização, reinicilização e 

incrementos das variáveis utilizadas para o controlo temporal da comunicação 

de dados. 

 O módulo up2_io_handler encarrega-se das operações de mais baixo 

nível de tratamento dos sinais de entrada e das operações de escrita das 

saídas digitais. 

 O módulo up2_interrupts encarrega-se de indicar o código a executar 

mediante a proveniência da interrupção. 

 O módulo up2_power é responsável pelo ciclo e algoritmo de controlo 

de disparo. 
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6.2 Máquina de Estados Principal 
 

 
Figura 55 – Máquina de Estados Principal do µPSM II 

 
Esta máquina de estados é constituída por 4 estados principais: 
 
• INIT – Inicialização do módulo, inicializa as variáveis globais e toda a 

configuração de portos de comunicação, aquisição, interrupção e 

temporizadores. Determina o modo de funcionamento do módulo como 

mestre ou escravo. 

• WAIT_FOR_ADDR – Neste estado o dispositivo espera por uma frame do 

tipo endereço, se essa frame contiver o endereço do dispositivo este 

passa para o estado RECEIVE_DATA 

• RECEIVE_DATA – Neste estado espera-se a recepção da mensagem do 

tipo de dados conforme o bytecount enviado no primeiro byte. Em caso 

de timeout ou erro de checksum ou identificação da mensagem inválida 

retoma ao estado RECEIVE_DATA. Se o cmd_id da mensagem recebida 

for coincidente com o cmd_id correspondente ao envio da referência 

de tensão, passa ao estado POWER_CYCLE: 

• POWER_CYCLE – Inicia ou actualiza ciclo de controlo de potência, no 

modo escravo a referência é obtida através de comunicação de dados, 
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no modo mestre a referência é calculada através do algoritmo de 

gestão energética de baterias 
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6.3 Buffer Circular 
 

 
Figura 56 - Representação Buffer Circular de 16 bits 

 

Para o tratamento de dados provenientes da comunicação, foi utilizado 

um buffer circular, que é uma estrutura de dados que utiliza um único buffer 

de tamanho fixo onde os dois extremos se encontram ligados. Esta estrutura 

apresenta como vantagens o facto de na aquisição de um elemento não é 

necessário proceder a um shift de todos os valores do buffer para a nova 

posição. Por esta razão o buffer circular é o mais apropriado para o 

funcionamento como FIFO enquanto o não circular para o caso LIFO. Como 

vantagem acrescida temos que se o número de elementos do buffer for 

potência de 2 (e.g. 2n) a operação de shift completo do índice (do fim do 

array para o inicio) é simplificada bastando uma operação AND do tipo: 

count = count & 0xFF; 
  

Que dependendo da optimização do compilador C, tipicamente é mais 

rápida do que a operação de módulo equivalente: 

Count = ( count + 1 ) % BUF_SIZE 
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6.4 Protocolo de Comunicações 
 

Descrição do Funcionamento do Protocolo 

 

 A comunicação do protocolo CSU-SMR processa-se da seguinte forma: 

 Todas as transmissões utilizam a convenção multi-processador de 9 

bits. Dois tipos de frame são utilizados, frame de endereço com o nono bit ao 

nível lógico 1, e frame de dados com o nono bit no nível lógico 0. 

Quando o dispositivo mestre deseja transmitir um pacote para o 

escravo, primeiro envia uma frame de endereço que identifica o escravo alvo. 

Cada escravo examina então o byte recebido e determina se é igual ao seu 

endereço. O escravo que foi endereçado então recebe os restantes dados da 

frame de dados, enquanto que os restantes escravos ignoram a frame de 

dados e continuar a executar normalmente. 

 

A Figura 57 representa a trama utilizada para envio da tensão de referência 

para o µPSM. 

  

Envio da Tensão de Referência por parte de um dispositivo mestre 

 

 
Figura 57 - Trama de Envio de Tensão de Referência 
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6.5 Algoritmo de Controlo de Potência 
 

 

 

 
Figura 58 - Máquina de Estados do Algoritmo de Controlo de Potência 

 
Esta máquina de estados é constituída por 4 estados principais: 
 
• WAIT_FOR_POZ – Aguarda por interrupção de uma das fases de tensão 

 

• CALC_NEXT_CROSSING – Calcula o atraso a gerar nos temporizadores 

conforme o ângulo dado pelo bloco de controlo PI 

 

• FIRE_REFPHASE – Inicia o disparo do SCR esperado relativamente à 

metade superior 

 

• FIRE_NEGPHASE - Inicia o disparo do SCR esperado relativamente à 

metade inferior 
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6.6 Controlador PID discreto 
 

O controlador PID (Proporcional Integral Derivativo) é bastante comum 

no controlo de processos em malha fechada, especialmente processos difíceis 

de modelizar matematicamente. 

Ao contrário de algoritmos de controlo simples, o PID é capaz de 

controlar o processo baseado no passado e na taxa de mudança do sinal de 

entrada, o que lhe permite ser bastante preciso e estável. 

O controlador obtém o estado actual do processo e subtrai a medida à 

referência desejada, obtendo assim o erro. O erro é utilizado para lidar com o 

presente, através do termo proporcional, lidar com o passado, usando o termo 

integral, e para antecipar o futuro, através do termo derivativo. 

 

 

 
Figura 59 - Diagrama PID 
 

 

A partir da Figura 59 obtem-se em Laplace a seguinte expressão: 
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Aproximando os seguintes termos ao tempo discreto 
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Um dos problemas da implementação deste PID é o chamado “integral wind-

up” que acontece quando o processo fica muito tempo distante da referência 

pretendida e o termo integral soma indefinidamente. Ora dado que a memória 

do microcontrolador é finita e que também uma acumulação excessiva do 

termo integrativo leva a uma ultrapassagem significativa da referência é 

necessário limitar o erro. 
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Para controlar o ângulo de disparo alpha correspondente ao controlo de 

tensão de saída, foi utilizado o PI discreto. O termo derivativo não foi incluído 

neste sistema, pois age como um filtro passa-alto no sinal de erro, tal facto 

introduz instabilidade no sistema além de torna-lo mais sensível ao ruído. O 

ângulo de disparo é então controlado pela saída do controlador PI. As 

entradas do PI são a tensão de referência seguir e a tensão do barramento de 

saída. O valor máximo do controlador corresponde a um ângulo de 0º e o 

mínimo a um ângulo de disparo de 90º. Sendo assim o ângulo pode ser obtido 

a partir da seguinte equação: 

[ ]cc VV −
Π

= max*
2

α  
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6.7 Algoritmo de Gestão Energética de Baterias 
 

No modo mestre, o µPSM II determina a tensão a fornecer ao barramento DC 

através do estado de carga da bateria. No diagrama da Figura 60 encontram-

se representados os diferentes estados de carga. 

 

 
Figura 60 – Máquina de Estados do Algoritmo de Gestão Energética de Baterias 

 
• FLOAT_CHARGE – Dado que se trata de um sistema em que a carga da 

bateria deve estar disponível a qualquer momento, a fonte mantém 

uma tensão constante aos seus terminais. A tensão fornecida deverá ser 

dimensionada de forma a manter a bateria constantemente carregada. 

• CNT_CHARGE_LOST – Em caso de falha da fonte AC, inicia a contagem 

da carga perdida, quando a fonte AC estiver novamente disponível a 

fonte entre em modo BOOST_CHARGE ou FLOAT_CHARGE conforme a 

queda de tensão verificada for acima ou abaixo do limite definido, 

respectivamente. 

• BOOST_CHARGE – Neste modo a fonte providencia uma tensão de 

reforço de forma até atingir 120% da carga perdida, ao fim do qual 

retoma ao estado FLOAT_CHARGE. 
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7. Desenvolvimento Hardware do µEB 
 

7.1 Objectivos  
 
 

• Comunicação simultânea com vários dispositivos 

• A comunicação de dados deve dispor de mecanismos de detecção e 

recuperação de erros. 

• Possibilidade configuração do endereço de slave 

• Condicionamento de sinais analógicos e digitais 

• O erro médio na aquisição de corrente deverá ser inferior a 2% da gama 

de medida 

• Expansão do protocolo CSU-SMR para permitir controlo de relés através 

de trama especial 

• Expansão do protocolo CSU-SMR para permitir ajuste dos valores 

analógicos adquiridos 
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7.2 Arquitectura Funcional do Sistema 
 

 

 
Figura 61 - Arquitectura Funcional do µEB 
 

O bloco de condicionamento de sinal engloba todo a aquisição e 

filtragem dos sinais provenientes da CIB. 

O bloco de controlo de relés, acciona mediante os sinais provenientes 

do microcontrolador, um conjunto de relés configuráveis para segurança do 

sistema ou controlo de processo. 

A interface de comunicação é responsável pela conversão dos níveis de 

tensão. Possibilitando a troca de dados entre os diferentes dispositivos 

existentes no barramento CSU-SMR.  

A unidade de processamento é constituída por um microcontrolador que 

gere o funcionamento dos outros módulos e o estado de execução do µEB. 
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7.3 Projecto 
 

Os módulos de hardware constituídos no µPSM II foram reutilizados na 

concepção do µEB. Como principais diferenças temos que no módulo de 

comunicações só foi utilizado o CSU-SMR do modo escravo e no facto de não 

existir o módulo de comando de tiristores. Como a necessidade de 

processamento e de memória desta carta é inferior , foi utilizado um 

microcontrolador com menor capacidade, o ATMEL ATMEGA48. As decisões de 

projecto anteriormente tomadas no desenvolvimento do µPSM II são também 

válidas para a concepção do µEB. 

 

7.4 Implementação 
 

 

 
Figura 62 - Circuito da interface CSU-SMR modo slave recepção 
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Figura 63 - Circuito da interface CSU-SMR modo slave transmissão 

 

 
Figura 64 - Circuito do microcontrolador Atmel ATMega 48 

 



 
88 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 

de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

 
Figura 65 - Circuito de Condicionamento de Sinal do µEB 



 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 
de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

89 

 

8. Desenvolvimento Firmware do µEB 
 

8.1 Arquitectura Lógica 
 

 

 

O raciocínio seguido no desenvolvimento de firmware no µPSMII 

revelou-se também válido para o firmware do µEB. A arquitectura lógica é 

semelhante, onde os módulos csu_smr_protocol,timeout_ctrl,usart e buf_ctrl 

foram implementados sem qualquer tipo de alteração face ao firmware do 

µPSMII. Esta decisão revela-se importante dado que a partilha de bibliotecas 

de firmware, permite criar código mais robusto e reduz consideravelmente o 

tempo de desenvolvimento. Quanto aos módulos eb_core, eb_io_handler e 

eb_interrupts, mantiveram essencialmente as mesmas funções das suas 
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equivalente no µPSM II. Onde o módulo eb_core encarrega-se da execução do 

ciclo do programa principal. O módulo eb_io_handler das operações de mais 

baixo nível de tratamento dos sinais de entrada e das operações de escrita das 

saídas digitais. Por fim, o módulo eb_interrupts encarrega-se de indicar o 

código a executar mediante a proveniência da interrupção. 
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8.2 Máquina de Estados Principal 
 

 

 
Figura 66- Máquina de Estados Principal do µEB 

 
Esta máquina de estados é constituída por 7 estados principais: 
 
• INIT – Inicialização do módulo, inicializa as variáveis globais e toda a 

configuração de portos de comunicação, aquisição, interrupção e 

temporizadores. 

• WAIT_FOR_ADDR – Neste estado o dispositivo espera por uma frame do 

tipo endereço, se essa frame contiver o endereço do dispositivo este 

passa para o estado RECEIVE_DATA 

• RECEIVE_DATA – Neste estado espera-se a recepção da mensagem do 

tipo de dados conforme o bytecount enviado no primeiro byte. Em caso 

de timeout ou erro de checksum ou identificação da mensagem inválida 
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retoma ao estado RECEIVE_DATA. Conforme o cmd_id da mensagem 

recebida passa a um dos estados referidos a seguir: 

• SEND_MEASURES – Tendo recebido e confirmado o pedido de dados 

procede-se ao envio das entradas digitais e analógicas. 

• STORE_CALIBGAIN – Procede à gravação dos dados recebidos de offset 

na eeprom do dispositivo, no final comuta para o estado SEND_CALIB de 

forma à aplicação que pretendeu gravar os novos dados de ganho obter 

confirmação da sua gravação na EEPROM 

• STORE_CALIBOFF – Igual ao procedimento do estado anteriormente 

referido, mas para valores de offset 

• SEND_CALIB – Neste estado procede-se ao envio de todos os valores de 

ganho e offset existentes na EEPROM. 
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8.3 Protocolo de Comunicações  
 

Foi utilizado o mesmo protocolo de comunicações do µPSM, utilizando-

se cinco tipos de tramas, o dispositivo mestre pode enviar uma trama de 

comando e requisição de dados, uma trama de registo de ganhos, ou uma 

trama de registo de offsets. 

O dispositivo escravo, µEB, pode enviar uma trama de envio de medidas 

analógicas e digitais ou uma trama com os valores de offset e ganhos 

existentes na EEPROM. Segue-se uma descrição destas diferentes mensagens: 

 

Tramas para Comando e Requisição de dados 

  

 O mestre na mesma mensagem de requisição de dados pode comandar 

o estado actual do relés do µEB conforme o nível lógico de cada um dos bits 

do campo dados. O dispositivo escravo responde com uma trama com as 

medidas analógicas e digitais recolhidas. 

  

 
Figura 67 - Tramas de Recepção e Transmissão do Protocolo CSU-SMR 
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Ajuste de Medidas Analógicas 

 

De forma a possibilitar o envio e recepção de dados de ajuste de offset 

e ganho para as medidas analógicas foi criado a seguinte extensão ao 

protocolo CSU-SMR: 

 

 
 

Figura 68 – Protocolo de Ajuste das Medidas Analógicas 
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9. Desenvolvimento Software para Computador 

9.1 Depuração comunicações para µEB e  µPSM II 
 

Para analisar a correcta aplicação do protocolo de comunicações 

multiprocessador CSU-SMR, sem necessidade de hardware externo foi criada 

uma aplicação que simula inteiramente todas as mensagens possíveis de ser 

enviadas e recebidas segundo o Protocolo CSU-SMR.  

 

 
Figura 69 - Captura de ecrã do Depurador de Protocolo de Comunicações 
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9.2 Simulador do algoritmo de controlo de potência do 
µPSM II 
 

Para efeitos de simulação e melhoramento do algoritmo de controlo de 

disparo existente no microcontrolador, foi criada uma aplicação de simulação 

do µPSM II.  

Na Figura 70, foi simulada uma onda trifásica e através de 

temporizadores e detectores de passagem por zero, fez-se a simulação do 

disparo dos tirístores conforme o ângulo alpha dado. 

 Esta aplicação permitiu apurar e suportar a decisão sobre o hardware a 

utilizar e sobre o tipo de temporizações necessárias para o algoritmo de 

controlo de potência obter o funcionamento esperado. 

 

 
Figura 70 - Captura de ecrã do simulador do algoritmo de controlo de potência 
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9.3 Aplicação para ajuste da placa µEB 
 

Foi desenvolvida uma aplicação para ajustar os valores da placa 

µEB, que além de permitir corrigir possíveis variações no fabrico é 

bastante útil no melhoramento da exactidão de sinais de corrente. A 

medição de sinais de corrente é tipicamente bipolar sendo a exactidão 

do ponto intermédio de 0 amperes essencial para a detecção de falha 

de circuito aberto no equipamento. 

Esta aplicação também permite a leitura de um ficheiro de 

configuração do PSM e retirar deste as rectas de conversão das 

diferentes medidas analógicas. 

 

 
Figura 71 - Captura de ecrã da Aplicação para ajuste da µEB 
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10. Análise e Demonstração de Resultados 

10.1 Ensaio do µEB 
 

O µEB foi implementado com sucesso no armário CIB e já se encontra 

numa fase de produção: 

 

 
Figura 72 - Implementação do µEB num armário CIB 
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Figura 73 - Valores de medidas analógicas do µEB no PSM 
  

 
Figura 74 - Medida de corrente ( Medida Ibat nº3 da Figura 73) 
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O µEB já foi validado em ambiente industrial, tendo a equipa de testes 

registado um erro médio de 0,5% numa escala -3661 a 3661A. Na Figura 74, 

podemos observar as 3 medidas de corrente adquiridas pela carta de expansão 

enquanto que na Figura 75 é feita uma medição directa da corrente para 

comparação com o valor obtido pela µEB. 

10.2 Ensaio do µPSMII   

10.2.1 Ensaio Simulador Trifásico 
 

 
Figura 75 - Ensaio Simulador Trifásico 

 
 

O circuito elaborado de atraso duplo de fase tem o funcionamento 

esperado, gerando um sinal trifásico de 50 Hz. 
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10.2.2 Ensaio Detecção Passagem por zero 
 

 
Figura 76 – Detecção de Passagem Por Zero 
 

A detecção de passagem por zero revelou-se bastante exacta, com 

cerca de 5 nanosegundos de atraso em relação ao ponto exacto de passagem 

por zero. 
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10.2.3 Ensaio Controlador de disparo 
 

 
Figura 77 – Demonstração com ângulo de disparo a 0º 

 
Figura 78 – Demonstração com ângulo de disparo a 60º 
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Figura 79 – Demonstração com ângulo de disparo a 90º 

 

 

O algoritmo de potência teve o funcionamento esperado gerando para 

os diferentes ângulos de disparo, o atraso esperado com uma variação na 

ordem dos nanossegundos, cujos efeitos são posteriormente compensados pela 

acção do controlador Proporcional Integrativo.



 
104 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 

de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

 

10.2.4 Ensaio Circuito Direccionador e Gerador de 
Impulsos 

 

 
Figura 80 – Pormenor Largura de Impulso de Disparo 

 
O circuito direccionador teve o funcionamento expectável, tendo nas 

diferentes saídas o impulso descodificado correspondente. Os dois 

monoestáveis duplos revelaram uma boa exactidão não se tendo observado 

qualquer diferença entre a largura dos impulsos de entre os dois. 
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11. Conclusões e Perspectivas de Desenvolvimento 
 

Os objectivos deste trabalho foram concretizados em pleno, tendo-se 

desenvolvido duas placas de circuito impresso que cumprem os objectivos e 

requisitos anteriormente especificados. 

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. 

O estudo da caracterização eléctrica e funcional dos tirístores SCR, 

assim como das metodologias existentes de geração de sinais de disparo, 

permitiu o projecto de um sistema de geração de impulso e direccionamento. 

A metodologia escolhida foi validada experimentalmente, ficando a aguardar 

as condições materiais para se realizar um teste de parametrização com um 

circuito de potência. Assim sendo cumpriu-se o objectivo proposto de incluir o 

controlo de rectificadores na nova versão do µPSM reduzindo a dependência 

do módulo de controlo de rectificadores externo. 

Para completar o produto e proporcionar uma maior gama de 

possibilidades, especialmente em sistemas mais complexos com elevada 

quantidade de sinais a adquirir, desenvolveu-se uma placa de expansão 

externa. Neste momento a placa µEB encontra-se já em plena fase de 

produção, tendo sido validada em ambiente industrial, apresentando um 

reduzido valor de erro de medida, na ordem dos 0,5%, bastante inferior ao 

objectivo inicial de 2%. 

Contudo o valor deste trabalho será apenas quantificado pelo seu 

contributo para o utilizador final e para os futuros desenvolvimentos que 

terão por base o estudo e implementação realizado. 

 Como melhoramentos futuros, temos a implementação de um LCD externo 

RS485, a validação industrial do µPSM II e a posterior parametrização. 

  A metodologia desenvolvida do sistema de geração de impulso e 

direccionamento irá ser aproveitada de forma a conferir o controlo por 

microcontrolador de tiristores a outros projectos da EFACEC S.E. .  
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Anexo A – Divisão dos ficheiros de código firmware µPSM II 
 

 

 
 
Figura 81 – Diagrama representativo da divisão dos ficheiros de código do µPSM II 
 

Anexo B – Divisão dos ficheiros de código firmware µEB 
 

 
 
Figura 82 - Diagrama representativo da divisão dos ficheiros de código do µEB 
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Anexo C – Exemplos de Código C Desenvolvido 
 

/****************************************************************************//** 
 @brief    Returns low pass filtered value 
 @param    actual value short int now, last value short int last, K byte(change res size accordingly)                                      
 @return   short int filtered value by function (now+k*last)/(k+1) 
 @version  1.6 
*****************************************************************************/ 
unsigned short int lowpass(unsigned short int  now,unsigned short int  last,byte k){ 
unsigned long int res; / 
res = (now + k*last); 
res = ((res*10/(k+1))+5)/10; 
return (unsigned short int)(res); 
 
} 
/****************************************************************************//** 
 @brief    Inits ADC channels, mode : auto-triggered with timer 0 compare 
 @param    void 
 @return   none 
 @version  1.4  
*****************************************************************************/ 
void AdcInit( void) 
{ 
 
//___________________________ADC CONFIGURATION_______________________ 
//DIDR0 = 64;//  Digital Input Disable on ADC Channels 
ACSR = 0b10000000;//Analog Comparator Disable 
ADMUX = ADMUX & 0b00111111;//AREF, Internal Vref turned off. 
 
ADMUX = CurrentChannel;//first channel selection 
bit_set(ADCSRA,ADPS0);//prescale 128 ASDP0=1 ADSP1=1 ADSP2=1 
bit_set(ADCSRA,ADPS1); 
bit_set(ADCSRA,ADPS2); 
bit_set(ADCSRA,ADATE);//enable auto-triggering 
 
 
ADCSRB = 3;//on Timer/Counter0 Compare Match A 
 
bit_set(ADCSRA,ADIE);//adc interrupt enable 
 
bit_set(ADCSRA,ADEN);//enable ADC 
 
 
} 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////****************************************************************************//
** 
 @brief    Interrupt on ADC Conversion 
 @param    ADC_vect                                     
 @return   none 
 @version  1.6 
*****************************************************************************/ 
 
ISR(ADC_vect)//on adc conversion 
{ 
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#ifndef SIM_AVR 
 long int x=0; 
 
 x = ADC;  
 
 if (firstConversion) { 
  analog[currentChannel] = x; 
  firstConversion = FALSE; 
 } 
 else 
  analog[currentChannel] = ///< apply low pass filter 
   lowpass(x ,analog[currentChannel] ///\<last value 
            , K_FILTER); 
 
 //Cycle through the channels 0-7 
 if( currentChannel < 7 ) currentChannel++;    
 else       currentChannel = 0; 
    
 //BaseADC[0]; 
 ADMUX = RBaseADC[currentChannel];//Update the ADMUX register  
 
 TCNT0 = 0;//restart timer0 counter aka fixed delay 
#endif 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////****************************************************************************//
** 
 @brief    Interrupt on ComPort Receive 
 @param    USART_RX_vect 
 @return   none 
 @version  1.6 
*****************************************************************************/ 
ISR(USART_RX_vect){//on com receive 
 
short int x; 
 
 
TimeCtrlReset(); 
 
x = UsartReceive(); 
 
if( x >= 0 ) push(&bufcom,(byte)x);//put on circular buffer 
 
} 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////****************************************************************************//
** 
 @brief    Read EEprom routine 
 @param    USART_RX_vect 
 @return   none 
 @version  1.6 
*****************************************************************************/ 
 
void EEPROMtoRAM(void){ 
int i=0; 
 
for(i=0;i<=7;i++) {//change to block read 
  
 RAMpassword[i] = eeprom_read_byte(&EEpassword[i]);  
 RAMgain[i]     = eeprom_read_byte(&EEgain[i]); 
 RAMoffset[i]   = eeprom_read_byte(&EEoffset[i]); 
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}  
  
#ifdef REWRITE_DEFAULT 
 RAMpassword[0]='X';//forces rewrite 
#endif  
 
if ( PasswordOk(RAMpassword) == FALSE ){ 
 
 RAMpassword[0]='E'; 
 RAMpassword[1]='F'; 
 RAMpassword[2]='A'; 
 RAMpassword[3]='C'; 
 RAMpassword[4]='E'; 
 RAMpassword[5]='C'; 
 
 for(i=0;i<=7;i++) {//change to block write 
  eeprom_write_byte (&EEpassword[i], RAMpassword[i]);  
  RAMgain[i]   = 0; //default values 
  RAMoffset[i] = 0; //default values 
  eeprom_write_byte (&EEgain[i],   RAMgain[i]); 
  eeprom_write_byte (&EEoffset[i], RAMoffset[i]); 
   
   
 }   
}  
 
 
}
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Anexo G – Ferramentas de Desenvolvimento 
 
Doxygen 

 
Actualmente, a documentação dos projectos revela-se cada vez mais 

importante no ciclo de desenvolvimento do produto, contudo o tempo perdido 

com a documentação torna-se muitas vezes, uma menos valia, pelo que é 

necessário encontrar ferramentas de documentação automáticas facilmente 

configuráveis e distribuíveis. 

Para a documentação do projecto, foi utilizado o Doxygen, uma aplicação 

opensource que permite exportar os comentários feitos no código C em 

formato html ou de ajuda do Windows. 

 Esta aplicação torna-se importante na medida em que se conseguiu realizar 

uma actualização contínua da evolução do código, em formatos de fácil 

acesso.  

 

PSIM 

 
Para a simulação dos diferentes elementos eléctricos, especialmente no 

estudo e simulação do módulo rectificador a tiristores foi utilizado o PSIM. 

Pois permite simular a grande detalhe todos os aspectos a considerar na 

implementação do controlo a tiristores. 

 

Protel 99 SE 

 

Para o desenho de todas os esquemas eléctricos e placas de circuito  

impresso existentes neste trabalho foi utilizado o protel 99 SE. Como 

vantagem face a outros sistemas de CAD de PCB’s, temos a existência de uma 

vasta gama de bibliotecas de footprints e de uma grande facilidade de edição. 

 

 



 
116 µPSM II -  Desenvolvimento integral de um módulo PSM com capacidade autónoma 

de controlo de rectificadores e de uma carta de expansão externa 

 

Atmel Avr Studio 4 

 

A programação de todos os microcontroladores deste trabalho foi realizada 

utilizando o AVR studio que permite escrever e depurar todo o software 

elaborado ao longo deste trabalho. Para a depuração “online” foi utilizado o 

dispositivo JTAGICE MKII. 

 

Borland Delphi 7 

 
Para a criação dos simuladores de algoritmo de controlo e de depuração 

de comunicações foi utilizado o ambiente de desenvolvimento Borland Delphi 

7. Esta escolha assenta no facto desta ferramenta reunir diversas 

características consideradas importantes e fulcrais: 

 

• Ambiente RAD – Permite através de templates e de programação visual 

promover o rápido desenvolvimento da aplicação, fazendo parte deste 

conceito estão os componentes VCL que facilitam a integração de 

componentes de código reutilizável, podendo-se encontrar repositórios 

extensos deste tipo de componentes em várias comunidades da 

Internet. 

• ITE – Permite criar suporte a múltiplas linguagens de forma 

transparente não envolvendo qualquer tipo de alteração de fundo no 

código 

• Performance – O tempo de compilação do borland delphi e até mesmo o 

tempo de execução dos algoritmos, são claramente inferiores quando 

comparados com linguagens mais populares tais como o C#.NET ou 

JAVA.  
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Anexo E – Esquema Placa de Circuito Impresso do µPSM II 

 
Figura 83 - Placa de Circuito Impresso µPSM II 
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Anexo F – Esquema Placa de Circuito Impresso µEB 

 
Figura 84 - Placa de Circuito Impresso µEB 
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