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RESUMO 
 

 

CO-PROJETO DE PERSPECTIVA COMPLETA PARA 

CONVERSORES CC-CC COM CONTROLADOR DIGITAL 
 

 

AUTOR: Diogo Ribeiro Vargas 

ORIENTADOR: Alexandre Campos 

 

 

Sistemas ciberfísicos são dependentes da sinergia existentes entre componentes e recursos 

físicos e cibernéticos. Essa tese utiliza uma abordagem ciberfísica aplicada a conversores 

estáticos digitalmente controlados, considerando as interdependências e os desempenhos dos 

domínios físico e cibernético da aplicação. É proposta uma nova metodologia de projeto de 

perspectiva completa a qual incorpora em um único co-projeto a integração das características 

multidisciplinares de eletrônica, controle e computacional. Para fomentar o desenvolvimento 

dessa metodologia é apresentada uma análise das interdependências existentes entre essas 

etapas no co-projeto, em que ficam evidenciadas algumas dependências como por exemplo: 

resolução do conversor AD, resolução do módulo DPWM, frequência de comutação do 

conversor, frequência de amostragem do controlador, tempo de execução do algoritmo de 

controle, resposta dinâmica do sistema completo e escolha dos componentes indutivos e 

capacitivos do conversor. Para a estimativa do tempo de execução de pior caso do controlador 

digital foi desenvolvida uma metodologia de teste para microcontroladores que permite a 

classificação dos sistemas aptos a atenderem os requisitos de co-projeto. Além do tempo de 

execução, são analisadas as características do quantizadores ADC e DPWM desses 

microcontroladores. Para o projeto da indutância do conversor é proposta uma metodologia que 

associa as características da planta com o projeto do controlador digital. Para o projeto da 

frequência de comutação e da frequência de amostragem é proposto um co-projeto 

considerando os desempenhos da resposta dinâmica do sistema em malha fechada, dos 

quantizadores, da estimativa de tempo de execução do controlador digital e da ondulação da 

tensão de saída. Para comprovar a metodologia de co-projeto proposta nessa tese um protótipo 

de laboratório baseado no conversor CC-CC abaixador não-isolado é realizado. A análise 

matemática e os resultados apresentados comprovam a importância da abordagem de múltiplas 

perspectivas no co-projeto, sendo que dos três sistemas computacionais comparados apenas um 

se demonstrou capaz de executar o controlador de maneira satisfatória, devido as limitações de 

processamento e dos quantizadores. Além disso, o reduzido número de parâmetros impostos 

pelo projetista reduziu o impacto de escolhas arbitrárias que ocorre em metodologias 

tradicionais de projeto. 

 

Palavras-chaves: Co-projeto, Computacional, Controle Digital, Conversor Abaixador, 

Eletrônica de Potência, Frequência de Comutação, Sistemas Ciberfísicos.  



ABSTRACT 
 

 

FULL PERSPECTIVE CO-DESIGN FOR DIGITALLY 

CONTROLLED DC-DC CONVERTERS 
 

 

AUTHOR: Diogo Ribeiro Vargas 

ADVISOR: Alexandre Campos 

 

 

Cyber-physical systems performance are dependents of cyber and physical domains. This work 

applied a cyber-physical approach in digitally controlled power converter. This thesis proposes 

a new full perspective co-design methodology, incorporating into a single co-design the 

multidisciplinary steps of electronics, control and computing. In order to develop this 

methodology is presented an analysis of the co- design stages interdependencies. Which shows 

some dependencies such as AD converter resolution, DPWM module resolution, converter 

switching frequency, controller sampling frequency, control algorithm execution time, system 

dynamic response, inductive and capacitive components. This thesis proposes a new 

microcontroller test algorithm to estimate the worst-case execution time of digital controller 

algorithm. Besides that, the ADC and DPWM characteristics is analyzed. The design 

methodology of converter inductance associates the plant characteristics to facilitate digital 

controller design. The switching and sampling frequency co-design approach takes into account 

the closed-loop system dynamic response, the quantizers, the digital controller execution time, 

and the output voltage ripple. A laboratory prototype is built in order to validate the proposal 

design methodology. The topology employed is a DC-DC buck converter operating in 

continuous conduction mode. The mathematical analysis and practical results shown the 

importance of multiple perspectives co-design. Being that only one of the three computational 

platforms compared was able to perform the digital controller correctly. Moreover, the small 

number of parameters forced by the designer reduced the impact of arbitrary choices that exist 

in traditional design methodologies. 

 

Keywords: Buck Converter, Co-design, Computing, Cyber-Physical Systems, Digital Control, 

Power Electronics, Switching Frequency. 
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Lista de símbolos 

 D   Ciclo de trabalho, ou, Razão cíclica, ou, Duty cycle 

 Vi   Tensão de entrada 

 Vo   Tensão de saída 

 Po   Potência de saída 

 ΔiL  Ondulação (ripple) de corrente no indutor 

 ΔVo  Ondulação (ripple) da tensão de saída 

 Lmin Valor de indutância mínimo para garantir CCM 

 L  Valor de indutância do conversor 

 C  Valor de capacitância do conversor 

 Ro  Resistência equivalente de carga 

 K1  Fator que relaciona L e Lmin 

 Gvd  Função de transferência: tensão de saída (vo) vs razão cíclica (d) 

 𝜁   Fator de amortecimento 

 fsw   Frequência de comutação da chave, ou, Frequência de chaveamento 

 fsa  Frequência de amostragem 

 Tsa  Período de amostragem 

 Tss  Tempo de assentamento 

 fclock  Frequência de clock do módulo DPWM 

 fDPWM  Frequência modulada pelo DPWM 

 nbit.DPWM  Número de bits do DPWM 

 nbit.ADC  Número de bits do ADC 

 ΔVADC Resolução do ADC 
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 Vh.ADC  Tensão máxima de referência de tensão do ADC 

 Vl.ADC  Tensão mínima de referência de tensão do ADC 

 Vref.ADC  Faixa de referência de tensão do ADC 
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Lista de abreviaturas e siglas 

 ADC Analog-to-Digital Converter, ou, Conversor Analógico Digital 

 CAN Controller Area Network 

 CCM Continuous Conduction Mode, ou, Modo de Condução Contínua de corrente 

 CISC Complex Instruction Set Computer, ou, Computador com um Conjunto 

Complexo de Instruções 

 CPS Cyber-Physical System, ou, Sistema Ciberfísico 

 CPU Central Processing Unit, ou , Unidade Central de Processamento 

 DAC Digital-to-Analog Converter, ou, Conversor Digital Analógico 

 DCM Discontinuous Conduction Mode, ou, Modo de Condução Descontínua de 

corrente 

 DMPIS Dhrystone MIPS (benchmark) 

 DPWM Digital Pulse Width Modulation, ou, Modulação por Largura de Pulso Digital 

 DSP Digital Signal Processor 

 EDF Earliest Deadline First (scheduling) 

 FLOPS  Floating-point Operations Per Second, ou, Operações de Ponto Flutuante por 

Segundo 

 GaN Gallium Nitride, ou, Nitreto de Gálio 

 ISR  Interrupt Service Routine, ou, Rotina de Tratamento de Interrupção 

 LSB Least Significant Bit, ou, Bit Menos Significativo 

 MCU Microcontroller, ou, Microntrolador 

 MIPS Million Instructions Per Second, ou, Milhões de Instruções por Segundo 

 PWM Pulse Width Modulation, ou, Modulação por Largura de Pulso 

 RISC Reduced Instruction Set Computer, ou, Computador com Conjunto de 

Instrução Reduzido 

 RM  Rate-Monotonic (scheduling) 
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 RMS Root Mean Square, ou, Raiz Média Quadrática, ou, Valor Eficaz 

 RTOS Real Time Operating System, ou, Sistema Operacional de Tempo Real 

 RTS Real Time System, ou, Sistema de Tempo Real 

 SSAM State-Space Averaging Method, ou, Método de Modelo Médio em Espaço de 

Estados 

 WCET Worst-Case Execution Time, ou, Tempo de Execução de Pior Caso 

(deterministico) 

 WCRT Worst-Case Response Time, ou, Tempo de Resposta de Pior Caso (não-

deterministico) 

 ZOH Zero Order Hold, ou, Retentor de Ordem Zero 
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- Capítulo 1 -  

Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

A utilização e a aplicação de conversores estáticos são crescentes, tanto por questões 

de redução de custos, redução de volume ou por aumento de funcionalidade, que esses 

apresentam quando comparados com solução lineares.  

Dentro das aplicações de conversores estáticos podemos destacar os conversores CC-

CC aplicados as fontes chaveadas de alimentação. Em muitas aplicações é necessário não 

apenas um conversor em malha aberta, mas sim um sistema em malha fechada utilizando um 

controlador para evitar possíveis distorções na energia processada, seja por distúrbios na carga 

ou na fonte de alimentação. 

As fontes chaveadas apresentam diversas vantagens em relação as alternativas lineares, 

como por exemplo: 

i. Menor volume: Por operar em frequência de comutação elevada (e.g. na ordem de 

kHz) e os componentes magnéticos serem menores, ocasiona na redução do volume 

total do conversor; 

ii. Redução do custo: O menor volume dos componentes magnéticos compensa o 

aumento do custo de utilização de circuitos chaveados, principalmente com os 

avanços tecnológicos que reduzem os custos dos componentes eletrônicos; 

iii. Maior eficiência: Por apresentar menores perdas no processamento de energia, 

eleva a eficiência geral do sistema; 

iv. Maior qualidade da energia fornecida: Devido a operação PWM (Pulse Width 

Modulation) há uma maior facilidade de obter um sistema em malha fechada. 

Existem diversas técnicas disponíveis na literatura para a modelagem e o projeto 
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de controladores para conversores estáticos (Middlebrook, 1976; Cuk, 1977; 

Vorperian, 1990a; Vorperian, 1990b; Erickson, 2004; Barbi, 2014). Essa maior 

facilidade e controlabilidade, permite o conversor operar com rejeição de distúrbios 

(tanto na fonte de alimentação quanto na carga) e rastreamento da referência. 

A utilização de um controlador digital pode ser justificada pelas suas vantagens em 

relação ao controlador analógico, como: 

i. Maior flexibilidade: Como o algoritmo de controle é implementado no código fonte 

do dispositivo digital, permite mudanças na lei de controle sem alterações no 

hardware, apenas alterando o software embarcado; 

ii. Maior facilidade na implementação de leis de controle diferentes e/ou complexas: 

Modificando-se apenas algumas linhas do código é possível alterar facilmente os 

ganhos do controlador ou até mesmo o tipo de controlador utilizado; 

iii. Menor dependência de fatores externos. Por exemplo: temperatura, variação 

paramétrica de componentes, etc; 

iv. Redução de custos: Devido a evolução tecnológica que leva a redução do custo de 

dispositivos lógicos. Além disso, os custos de implementação digital de diferentes 

controladores são praticamente constantes, enquanto controladores analógicos 

necessitam alteração ou inclusão de componentes, elevando o custo de 

modificações. 

Dessa maneira, a Figura 1 representa o sistema considerado nesse trabalho, um 

conversor estático com controlador digital. 

 
Figura 1 - Conversor estático CC-CC com controle digital. 

 



9 

1.2 Motivação 

Quanto ao projeto e implementação de conversores estáticos, em um fluxo tradicional 

de projeto, cada etapa é realizada de maneira independente. Em geral inicia-se pelo projeto 

dos componentes eletrônicos (e.g. valores de capacitâncias e indutâncias) para o sistema em 

malha aberta. Então é realizado o projeto do controlador (e.g. ganho do compensador PID) e 

por último o controlador é implementado digitalmente em uma plataforma computacional, 

conforme representado na Figura 2. Não havendo uma interação entre as diferentes etapas de 

projeto. 

 
Figura 2 - Fluxograma simplificado de um projeto tradicional. 

 

Normalmente durante as etapas de projeto o projetista realiza a escolha de alguns 

parâmetros arbitrariamente (e.g. frequência de comutação) sem levar em conta a perspectiva 

completa do projeto. Existem algumas figuras de mérito que podem ser utilizadas para guiar 

o projetista na escolha da frequência de comutação, como: 
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i. Volume do conversor (Gu, 1993); 

ii. Perdas de comutação, perdas de condução, perdas magnéticas e eficiência desejada 

(Ren, 2006; Eberle, 2008; Frivaldsky, 2015); 

iii. Resposta dinâmica desejada para o sistema em malha fechada (Ibrahim, 2006). 

Outro parâmetro que é igualmente definido pelo projetista é o microcontrolador a ser 

utilizado para implementação do controlador digital. 

Para evitar essas escolhas arbitrárias é possível utilizar uma abordagem 

multidisciplinar fazendo uso de um projeto conjunto entre as diferentes etapas (co-projeto). 

1.3 Propostas e objetivos 

A proposta principal dessa tese consiste em desenvolver uma metodologia de projeto 

para conversores estáticos que utilize uma perspectiva completa em todas as etapas 

multidisciplinares de projeto (e.g. eletrônica, controle e computacional), reduzindo as escolhas 

arbitrárias de parâmetros de projeto realizadas pelo projetista. Essa metodologia utilizará uma 

abordagem de co-projeto para obter uma visão holística dos diferentes parâmetros e domínios 

do projeto. Para atender esse objetivo é apresentada uma análise do impacto da escolha dos 

principais parâmetros (e.g. componentes indutivos e capacitivos, arquitetura computacional, 

quantizadores, frequência de amostragem e de comutação). 

No exemplo apresentado de aplicação dessa metodologia de co-projeto os parâmetros 

de entrada (definidos pelo projetista) são apenas: a tensão de entrada, a tensão de saída, a 

potência de saída, a ondulação da tensão de saída (ripple), o fator de amortecimento desejado 

e o tempo de assentamento (resposta dinâmica da carga). A frequência de comutação será 

projetada pela resposta dinâmica desejada no sistema em malha fechada, pela limitação dos 

quantizadores nos sistemas computacionais e pela ondulação máxima permitida na tensão de 

saída, de maneira a contemplar uma grande perspectiva de co-projeto (unindo assim o projeto 

das partes de eletrônica, controle e computacional). Na escolha da plataforma computacional, 

para implementação digital do controlador, será apresentada uma metodologia de teste com o 

objetivo de classificar diferentes plataformas. Essa classificação é realizada tanto para o tempo 
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de execução do algoritmo de controle quanto para os quantizadores. Finalmente o projeto 

estará todo interconectado, permitindo uma visão de perspectiva completa ao projeto proposto. 

1.4 Contribuições 

Podemos destacar as principais contribuições e inovações esperadas dessa tese, como 

sendo: 

i. Proposta de uma metodologia multidisciplinar de projeto conjunto (co-projeto), 

fazendo uso de múltiplas perspectivas, aplicada a conversores estáticos 

digitalmente controlados; 

ii. Desenvolvimento de uma metodologia de teste para classificação de diferentes 

tipos de sistemas computacionais disponíveis. Foi realizada a análise dos 

quantizadores dos sistemas submetido ao teste e da estimativa de tempo de 

execução do algoritmo de controle. Esses dados são utilizados no co-projeto da 

parte eletrônica e de controle, possibilitando a escolha do sistema computacional 

de acordo com os requisitos de co-projeto; 

iii. Análise matemática do efeito da escolha dos componentes do conversor (e.g. 

indutância e capacitância) sobre os parâmetros da planta a ser controlada (e.g. fator 

de amortecimento). Essa análise fomenta o co-projeto dos componentes do 

conversor; 

iv. Estudo das interdependências existentes no projeto da aplicação, permitindo assim 

o desenvolvimento do co-projeto da frequência de comutação do conversor e 

frequência de amostragem do controlador; 

v. Desenvolvimento de um exemplo de aplicação para a metodologia co-projeto 

proposta, com apresentação de resultados práticos. 
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1.5 Organização dessa tese 

Essa tese encontra-se organizada em sete capítulos. 

O Capítulo 2 apresenta o embasamento teórico do trabalho e uma visão do estado da 

arte necessários para o desenvolvimento de temáticas como métricas de desempenho, 

benchmarks, sistemas ciberfísicos e co-projeto. 

No Capítulo 3 é apresentado um estudo das interdependências existentes no co-projeto 

de conversores estáticos, sendo apresentadas as partes principais da metodologia proposta de 

co-projeto. 

A metodologia proposta para estimativa do tempo de execução do controlador e seus 

resultados experimentais são apresentados no Capítulo 4. É também apresentada uma análise 

das interdependências entre o tempo de execução e os quantizadores para as arquiteturas 

computacionais consideradas. 

No Capítulo 5 está apresentada a metodologia proposta para realização do co-projeto 

com perspectiva completa. 

O Capítulo 6 descreve um exemplo prático de aplicação da metodologia de co-projeto 

proposta, também são apresentados os resultados de simulação e experimentais através de um 

protótipo de laboratório. 

Finalmente, as conclusões dessa tese são apresentadas no Capítulo 7, bem como 

algumas sugestões de trabalhos futuros. 
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- Capítulo 2 -  

Fundamentação teórica e 

análise do estado da arte 

Nesse capítulo são apresentados os princípios necessários para o desenvolvimento 

dessa tese, como as abordagens adotadas na literatura para co-projeto e métricas de 

desempenho. A Seção 2.1 apresenta uma introdução à sistemas ciberfísicos e alguns trabalhos 

que utilizam o conceito de co-projeto. Na Seção 2.2, é apresentada uma revisão de métricas 

de desempenho e benchmarks. 

2.1 Sistemas ciberfísicos 

Sistemas Ciberfísicos (Cyber-Physical System, CPS) são sistemas dependentes das 

interações entre componentes e recursos físicos e computacionais. O termo “físico” se refere 

ao sistema que ocupa espaço físico (e.g. componentes eletrônicos e mecânicos) e o termo 

“ciber” (de cibernético) refere-se aos componentes intangíveis (e.g. sistema computacional e 

de comunicação). 

Ainda que computadores digitais sejam utilizados como controladores desde o seu 

advento, os campos de controle e computação são em geral tratados como campos separados 

(Wolf, 2014). O termo CPS começou a ser utilizado por volta de 2006 para demostrar a 

importância de se considerar a interface entre sistemas físicos e cibernéticos no projeto 

(Bradley, 2011; Kim, 2012; Bradley, 2015). Ou seja, um CPS pode ser visto com uma 

tradicional máquina controlada por computador, mas com uma abordagem teórica holística 

que garanta a correta operação do sistema e de seus diferentes domínios (Wolf, 2009). 

A Figura 3 representa um diagrama de blocos simplificado para ilustrar um sistema 

ciberfísico. 
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Figura 3 - Representação de sistemas ciberfísicos. 

 

O objetivo principal dessa abordagem ciberfísica é obter o balanço entre o desempenho 

do sistema físico e do sistema cibernético (Kim, 2012; Bradley, 2014). Havendo a necessidade 

de uma abordagem multidisciplinar para solução de um problema de CPS. 

2.1.1 Áreas de aplicação 

Existem diversas aplicações possíveis para CPSs, como: sistemas de energia, controle 

de processos, sistemas automotivos, robótica, aviônica, automação residencial, sistemas 

distribuídos e dispositivos biomédicos (Wolf, 2009; Kim, 2012; Moraes, 2013; Khaitan, 

2015). 

Para ilustrar um exemplo de CPS, podemos considerar uma estação de geração de 

energia renovável moderna, em que geradores solares ou eólicos são parte do sistema físico e 

os dados obtidos por sensores são parte do sistema ciber. Existe uma grande sinergia entre 

esses dois sistemas, sendo a computação desses dados utilizada para maximizar a energia 

gerada pelo sistema físico. Assim o projeto e a operação desse sistema não podem ser 

realizados sem levar em conta os dois domínios se o objetivo for maximizar o desempenho de 

ambos (Khaitan, 2015). 

Um conversor estático em malha fechada digital, tema dessa tese, é outro exemplo de 

sistema ciberfísico. No qual o domínio físico abrange a topologia do conversor e o domínio 

cibernético pode ser visto como o algoritmo de controle digital. O desempenho do conversor 

pode ser avaliado pelo atendimento aos requisitos de projeto (e.g. valor médio da tensão de 
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saída e ripple de tensão de saída) sendo esses diretamente dependentes da correta execução do 

controle. Ou seja, o desempenho do domínio físico é dependente do domínio cibernético. O 

desempenho do controlador (e.g. rastreamento de referência e rejeição de distúrbio) depende 

dos recursos computacionais alocados e da planta a ser controlada. Ou seja, o desempenho do 

domínio cibernético depende de características do domínio físico. 

A utilização de uma abordagem CPS no projeto desse sistema permitirá otimizar o 

desempenho dos domínios do conversor estático em malha fechada digital. A abordagem de 

co-projeto utilizada nessa tese permite o projeto dos componentes eletrônicos (e.g. capacitores 

e indutores), da frequência de comutação, do sistema de controle e do sistema computacional 

de maneira a atingir todos os requisitos de projeto, garantindo o correto funcionamento do 

conversor. Uma vantagem motivadora observada na utilização dessa abordagem é redução da 

necessidade de refazer etapas de projeto, uma vez que os desempenhos dos domínios são 

otimizados, reduzindo o impacto negativo das escolhas arbitrárias de parâmetros e 

componentes. Ao não ser necessário repetir etapas são reduzidos os custos de projeto e o tempo 

de execução. 

2.1.2 Controle e computação em tempo real 

Os CPSs têm sido explorados principalmente pelo campo da engenharia de Sistemas 

de Tempo Real (Real Time Systems, RTSs), no qual é analisada a interação entre o sistema de 

controle e o sistema computacional. Do ponto de vista de controle, o foco é manter a regulação 

do sistema físico. Assim, ao desenvolver um controlador o projetista deve selecionar uma 

plataforma computacional capaz de atender aos requisitos necessários do sistema de controle, 

ou seja, que seja capaz de amostrar, calcular e atuar sobre o sistema físico de maneira a garantir 

o rastreamento de referência, rejeição de distúrbios e robustez. Por outro lado, do ponto de 

vista computacional, o algoritmo de controle é considerado como uma tarefa do sistema com 

requisitos restritos de tempo (Kim, 2012; Wolf, 2014; Bradley, 2015). 

O projeto do controlador e a sua posterior implementação são realizados (em uma 

abordagem não-CPS) de maneira independente, sem considerar a sinergia que existe entre 

esses dois universos. De uma maneira geral, podemos dizer que o aumento dos recursos 

computacionais alocados para o controlador ocasiona no aumento do desempenho do sistema 

físico. Porém, se não forem consideradas a limitações do sistema computacional, pode-se 
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alocar mais recursos que os realmente necessários para se atender aos requisitos de 

desempenho (Bradley, 2011; Bradley, 2015). 

A utilização de uma abordagem CPS tem como objetivo resolver esse impasse, 

permitindo garantir o desempenho do controlador e do sistema computacional.  

2.1.3 Co-projeto na literatura 

Para a solução de problemas em CPS são necessários novas abordagens, novos 

modelos e novas metodologias de projeto, sendo apontado como possíveis soluções desse 

impasse a co-modelagem, a co-simulação e o co-projeto (Torngren, 2006; Broenink, 2012; 

Wolf, 2014). Sendo apontado que o co-projeto permite maiores níveis de performance e 

eficiência para sistemas ciberfísicos (Wolf, 2009). Essa seção lista alguns trabalhos que 

utilizam uma abordagem multidisciplinar do co-projeto em CPS. 

Trabalhos como Cervin (2003), Xia (2006), Zhang (2008), Perera (2014) e Xu (2017) 

discutem o problema de escalonamento em sistema de tempo real considerando a interação 

entre a dinâmica do sistema computacional (no caso, um Real Time Operating System, RTOS) 

e do sistema de controle. Esses trabalhos são focados em realizar o co-projeto do algoritmo 

escalonador e do controlador digital. Outros trabalhos, como Takarabe (2009) e Bund (2012), 

abordam o impacto de atrasos e falhas na comunicação para sistemas de controle distribuído. 

No qual o atuador e o sensor da planta não estão diretamente conectados, fazendo o uso de 

algum tipo de comunicação, em geral sem fio. De maneira que a tarefa de controle depende 

de informações advindas da rede de comunicação, fazendo com que o controle seja 

diretamente dependente do sistema de comunicação. 

Miller (2011) apresenta um framework para co-projeto em que o ambiente de 

interseção ciberfísicos é simulado pela conexão entre os dispositivos reais e os modelos de 

tempo real, permitindo dessa forma o co-projeto tanto do hardware quanto do software. Um 

estudo de caso é apresentado, no qual o comportamento de um ventilador pulmonar médico, 

sensores e atuadores são simulados por um modelo digital de tempo real. Esse modelo é 

conectado ao processador real do dispositivo, permitindo o co-desenvolvimento do software 

embarcado. 
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Chase (2011) integra, em uma abordagem CSP, o projeto de eletrônica, computação 

embarcada, sensores e comunicação sem fio para desenvolver um protótipo de sensor 

inteligente. Apresentando as funções de aquisição e processamento de dados ambientais 

(temperatura e humidade) para ecossistemas florestais, no caso, aplicado em uma área de 

manejo ambiental (plantação) em ambiente florestal. Tendo como objetivo detectar e informa 

sobre comportamentos de risco (e.g. incêndio, seca e fertilidade do solo). 

Em Goswami (2011) é considerado um sistema ciberfísico de controle distribuído, em 

que os controladores estão separados espacialmente e se comunicam por um barramento 

compartilhado. Assim é realizado o co-projeto do sistema de controle e do sistema de 

comunicação, considerando que o controlador deve trabalhar com atrasos inerentes ao 

escalonamento do meio de comunicação. 

Em Moraes (2013) é apresentado uma abordagem CPS com o objetivo de otimizar o 

desempenho do sistema (alimentado por baterias) e o consumo da energia dessas baterias, ou 

seja, um estudo sobre o comportamento energético de CPSs. É apresentado um estudo de caso 

de um sistema robótico móvel, comprovando a relação entre o sistema físico (dispositivos 

eletromecânicos), o sistema computacional (software) e o consumo de energia das baterias. 

Khaitan (2013) demonstra uma pesquisa sobre a aplicabilidade de CPSs para projeto e 

operação de sistemas de potência e redes de energia. Destacando o uso com o objetivo de 

atender requisitos de tempo real, melhorar a segurança e a confiabilidade desses sistemas. 

Bradley (2015) apresenta o co-projeto aplicado a pequenos satélites CubeSat, sendo o 

controle de altitude desses considerado um CPS devido as dinâmicas instáveis e os requisitos 

de precisão altamente variáveis na coleta de dados e do sistema de comunicação. 

Em Broenink (2016) e Broenink (2012) são apresentadas metodologias de co-projeto 

do software embarcado de controlador digital que utiliza uma abordagem de co-modelagem, 

co-simulação e co-projeto aplicada em sistemas mecatrônicos. 

No trabalho de Chung (2016) é apresentado uma metodologia de projeto mecânico 

(térmico) e projeto elétrico de um inversor monofásico. O estudo é aplicado a um conversor 

com alta densidade de potência (60,3W/in³), no qual parte do projeto termomecânico é 

realizado para obter uma eficiência elevada (no caso, 97,7%). A disposição dos componentes 

e placas da parte eletrônica considera o domínio térmico. 
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2.1.4 Considerações 

Com base nos estudos apresentados percebe-se que a abordagem de CPS surge da 

necessidade de unir em um único co-projeto o sistema de controle e o sistema computacional. 

Tendo evoluído e hoje é aplicada em diversas áreas, como sistemas de energia, controle de 

processos, robótica, sistemas distribuídos e dispositivos biomédicos. Ainda existem lacunas 

para aplicação de CPS, como o co-projeto de conversores estáticos digitalmente controlados, 

tema esse explorado por essa tese. 

2.2 Métricas de desempenho em sistemas 

computacionais 

A evolução tecnológica disponibilizou uma grande quantidade de dispositivos e 

arquitetura diferentes de sistemas computacionais. Devido à essa grande quantidade a escolha 

e classificação desses torna-se uma tarefa complexa e difícil de ser realizada. 

Patterson (2013) afirma que a única medida de desempenho consistente e confiável é 

o tempo de execução de programas reais. E que outras formas de tentar medir o desempenho 

levam a erros de projeto (Patterson, 2013). Porém a portabilidade de um programa real para 

diversas arquiteturas necessitaria de uma grande quantidade de tempo, muitas vezes 

impossibilitando o teste com códigos reais (Lilja, 2004). Assim o uso de benchmarks torna-se 

uma alternativa prática para comparação e classificação entre diferentes sistemas (Weicker, 

1990; Lilja, 2004; Patterson, 2013; Patterson, 2014). Essa abordagem é particularmente 

interessante quando se tem objetivos específicos para atender (ou seja, sabe-se o padrão de 

utilização do sistema pelo programa real), permitindo assim a classificação de uma grande 

gama de dispositivos de acordo com as características de desempenho necessárias para esse 

objetivo específico. 

Outras métricas de desempenho (ou performance metrics) também aparecem na 

literatura para classificação de sistemas, principalmente em aplicações embarcadas, como 

MIPS (Million Instructions Per Second) e FLOPS (Floating-point Operations Per Second) 

(Weicker, 1990; Lilja, 2004). Esse tipo de métrica é comumente encontrada nos materiais 

fornecidos pelos fabricantes de microcontroladores (Freescale, 2006; Freescale, 2007; Texas, 

2014; Texas, 2016). Porém a simples contagem de instruções reduz a aplicabilidade no mundo 
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real devido aos diferentes tipos de arquiteturas disponível, e.g. RISC (Reduced Instruction Set 

Computer), CISC (Complex Instruction Set Computer) e arquiteturas mistas (Weicker, 1990). 

Apresentado alguma utilizada apenas quando se deseja obter o desempenho relativo entre 

sistemas de mesma arquitetura (Patterson, 2011).  

Podemos dividir as estratégias para obter o desempenho de sistemas em (Lilja, 2004; 

Patterson, 2011): 

i. Tempo de execução de instrução: Uma das primeiras técnicas utilizadas para medir 

o desempenho de sistemas consiste em observar o tempo de execução de uma 

instrução (e.g. uma soma). Essa técnica é particularmente útil em sistemas que 

apresentam o mesmo tempo de execução para todas as instruções, assim pode-se 

ter uma estimativa do tempo de execução de um código por uma arquitetura pelo 

número de instruções presentes no programa. São exemplos desse tipo de estratégia 

os MIPS e FLOPS; 

ii. Benchmark núcleo (ou kernel): Pequenos programas, com poucas linhas de código, 

o que facilita a sua portabilidade entre diferentes sistemas. Apresenta porções de 

um código maior, ou seja, foca em partes chaves de aplicações reais. Assim a 

utilização de apenas um desse tipo de benchmark sozinho não oferece uma visão 

completa para uma aplicação real; 

iii. Microbenchmark: Programas com até 100 linhas, para uma classificação rápida de 

sistemas, são projetados para testar alguma parte de um sistema, por exemplo, 

interface processador-memória, ou manipulações de número em ponto flutuante; 

iv. Benchmark sintético: Programas projetados para executar um conjunto de 

instruções simulando alguma aplicação artificial, porém, sem executar um trabalho 

real ou útil, mesmo que correspondente a um perfil de aplicação real; 

v. Benchmark de aplicação: São programas completos, reais e totalmente úteis. 

Assim, ao contrário de um benchmark sintético, é dado ênfase a determinada 

aplicação real. Para reduzir o tempo necessário para teste, em geral, é utilizado um 

pequeno número de entradas artificiais, o que pode reduzir a precisão dos 

resultados em relação ao uso de memória e dispositivos de entrada-saída. É 
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considerado o tipo de estratégia que apresenta os melhores resultados para 

comparação, porém com portabilidade mais complexa. 

A escolha de um benchmark é dependente do tipo de aplicação em que o sistema será 

utilizado. 

O benchmark sintético Whetstone é considerado o primeiro programa explicitamente 

desenvolvido para benchmarking (Weicker, 1990). Foi criado em 1976 para estimar o 

desempenho da arquitetura em executar instruções em aritmética de ponto flutuante (Curnow, 

1976). Enquanto o Dhrystone foi desenvolvido, em 1984, como alternativa ao Whetstone, para 

obter o desempenho com instruções com números inteiros (Weicker, 1984; Weicker1990). 

Seu resultado é comumente apresentado em DMIPS (Dhrystone MIPS), obtido pela divisão 

da pontuação por 1757, que é o número de instruções Dhrystone por segundo executadas em 

um computador VAX 11/780, que por sua vez é uma máquina 1 MIPS. Outro benchmark 

clássico é o Linpack, criado em 1976 como uma biblioteca de álgebra linear que acabou sendo 

muito utilizado com um benchmark (Weicker, 1990). 

A intensa utilização desses benchmarks sintéticos, acabou por incentivar os 

desenvolvedores a criarem compiladores que otimizam o código para obter melhores 

resultados, sem necessariamente apresentar melhora real no desempenho. Essa prática acabou 

levando ao descrédito desse tipo de abordagem nos dias atuais pela comunidade científica 

(Weicker, 1990; John, 2006; Patterson, 2011). Os benchmarks atuais, desenvolvidos e 

distribuídos por consórcios, empresas ou universidades, são em geral disponibilizados na 

forma de suítes, ou seja, um conjunto de aplicações com o objetivo de permitir uma maior 

abrangência e melhorar a confiabilidade dos resultados obtidos. Mesmo que isoladamente 

esses benchmarks ainda apresentem a possibilidade de resultados incorretos, os diferentes 

tipos de teste das suítes acabam por reduzir o impacto desses no resultado final da suíte 

(Patterson, 2013).  No caso de benchmarks para sistemas embarcados podemos destacar o 

conjunto EEMBC, BDTI e MiBench. 

O EEMBC (Embedded Microprocessor Benchmark Consortium) é um consórcio de 

várias empresas como, ARM, Microchip, Motorola, National Semiconductor, Philips, Texas 

Instruments, entre outras. Apresenta uma suíte de benchmarks para diversas aplicações, sendo 

ao todo 41 benchmark kernels para diversas aplicações, como por exemplo: dispositivos 

móveis, microcontroladores de ultrabaixo consumo, Internet das Coisas (Internet of Things, 
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IoT), redes, industrial e automotiva (Patterson, 2011; EEMBC, 2017). A linha para 

microcontroladores de ultrabaixo consumo é baseada no consumo de energia para desenvolver 

os códigos do benchmark. A linha de aplicações industriais e automotivas tem três eixos 

principais: teste genérico de carga (incluindo manipulação de bits, matrizes, operações em 

ponto flutuante), teste de comunicação baseado em CAN e teste de processamento de dados, 

incluindo algoritmos de Fast Fourier Transforms (FFT), Finite Impulse Response Filter (FIR) 

e Infinite Impulse Response (IIR) (John, 2006; EEMBC, 2017). Devido a utilização de kernels 

e opções de reportar resultados, o benchmark EEMBC não é considerado como uma boa 

previsão de desempenho em campo para sistemas embarcados (Patterson, 2011). 

O BDTI (Berkeley Design Technology) apresenta uma suíte de benchmark para 

aplicações industriais, contendo rotinas para DSP de FFT, FIR e IIR (John,2006; BDTI, 2006; 

BDTI, 2017). 

Tanto o EEMBC quanto o BDTI são soluções comerciais, uma alternativa livre é a 

suíte MiBench desenvolvida pelo departamento de Engenharia Elétrica e Ciências da 

Computação da Universidade de Michigan (Guthaus, 2001; MiBench, 2017). Foi 

desenvolvida com programas similares à suíte EEMBC, servindo como alternativa a essa e 

permitindo o acesso pela comunidade acadêmica aos seus 35 programas (John, 2006). 

2.3 Considerações e conclusões parciais 

Esse capítulo apresentou uma introdução aos sistemas ciberfísicos, apresentando sua 

definição, exemplos de aplicações e trabalhos relativos na literatura. No decorrer dessa tese 

será apresentada uma rotina de co-projeto para o sistema ciberfísico conversor estático em 

malha fechada digital, como solução para otimizar o desempenho dos seus domínios. 

Um desafio para otimizar esse sistema é obter uma estimativa do desempenho do 

sistema computacional. Nesse capítulo foi apresentada uma introdução aos métodos presentes 

na literatura para solucionar esse desafio. 

No decorrer dessa tese será desenvolvida, apresentada e testada uma metodologia com 

abordagem CPS para projeto de conversores estáticos. No Capítulo 3, são examinadas as 

interdependências no co-projeto. Para permitir a utilização de uma arquitetura computacional 

compatível com os requisitos de co-projeto é proposto uma metodologia de teste para 
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microcontroladores no Capítulo 4, considerando o uso de software embarcado de controlador 

PID. O Capítulo 5 apresenta a consolidação dessa metodologia proposta. E o Capítulo 6 um 

exemplo de aplicação dessa metodologia. 
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- Capítulo 3 -  

Um estudo das interdependências no 

co-projeto de conversores estáticos 

Nesse capítulo são expostas as principais interdependências no projeto de conversores 

estáticos em malha fechada digital. Analisando-se soluções que permitam o correto co-projeto 

do sistema ciberfísico. 

Dentre os diversos parâmetros explorados na rotina de projeto, a frequência de 

comutação é um dos parâmetros em que fica mais evidente a interdependência do co-projeto, 

pois a escolha dessa impacta nos mais diversos aspectos do conversor (físico) e do controlador 

(ciber). Podemos analisar o impacto da escolha da frequência de comutação do conversor em 

cada um dos aspectos do projeto. 

Na análise pela perspectiva de eletrônica de potência, temos: 

i. Os projetos dos componentes passivos (indutor e capacitor) são dependentes da 

frequência de comutação utilizada no conversor estático; 

ii. A escolha da frequência impacta no rendimento do conversor, pois as perdas de 

comutação e as perdas magnéticas são dependentes da frequência de operação do 

conversor; 

iii. O tamanho físico (volume) do conversor também depende da frequência de 

comutação escolhida. 

Considerando a visão da parte de controle de sistemas, podemos observar: 

i. Existe uma relação entre frequência de comutação (𝑓𝑠𝑤) e de amostragem (𝑓𝑠𝑎); 

ii. A resposta dinâmica desejada pelo sistema em malha fechada também é 

dependente da frequência de amostragem e atuação escolhida. 
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Do ponto de vista computacional, podemos destacar: 

i. Existe uma frequência máxima na qual o componente lógico programável poderá 

executar a lei de controle de maneira satisfatória. Essa frequência depende do 

tempo de conversão do ADC (Analog-to-Digital Converter), do tempo de 

processamento do algoritmo de controle e do tempo atualização do DAC (Digital-

to-Analog Converter); 

ii. A frequência de comutação impacta diretamente na resolução do módulo DPWM 

(Digital Pulse Width Modulation). 

Nas próximas subseções são analisadas as principais interdependências existentes no 

co-projeto de conversores estáticos com controlador digital. 

3.1 Eletrônica de potência 

3.1.1 Projeto tradicional de conversores CC-CC 

As equações de projeto tradicional de conversores estáticos são bem conhecidas na 

literatura (Erickson, 2004; Emadi, 2009; Hart, 2011; Rashid, 2011; Mohan, 2012). Nessa seção 

são apresentadas as equações para os conversores CC-CC básicos não-isolados: abaixador 

(buck), elevador (boost) e abaixador-elevador (buck-boost) operando em Modo de Condução 

Contínua de corrente (Continuous Conduction Mode, CCM). 

Para o conversor abaixador, cuja topologia é apresentada na Figura 4, a razão cíclica 

(duty cycle, D) pode ser calculada pelo ganho estático (M) em (2). A indutância mínima (ou 

indutância de modo de condução crítica) para garantir CCM pode ser obtida por (3). O valor 

de indutância utilizada para um determinado ripple de corrente pode ser obtida por (4). E a 

capacitância de saída pode ser obtida por (5). 
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Figura 4 - Topologia do conversor CC-CC abaixador. 
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8. 𝐿. Δ𝑉𝑜. 𝑓𝑠𝑤2
 (5) 

   

em que: 

 M é o módulo do ganho estático de tensão do conversor; 

 D é a razão cíclica de operação da chave; 

 Vo é a tensão de saída do conversor; 

 Vi é a tensão de entrada do conversor; 

 Po é a potência de saída; 

 fsw é a frequência de comutação da chave; 

 ΔiL é o ripple de corrente no indutor; 
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 ΔVo é o ripple da tensão de saída. 

 

A topologia apresentada na Figura 5 é chamada de conversor elevador. Sua razão 

cíclica (D) pode ser obtida em (7). A indutância mínima obtida por (8), a indutância utilizada 

por (9) e a capacitância de saída por (10). 

 
Figura 5 - Topologia do conversor CC-CC elevador. 
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O conversor abaixador-elevador está apresentado na Figura 6. Sendo a razão cíclica 

obtida por (12), a indutância mínima por (13), a indutância utilizada por (14) e a capacitância 

por (15). 
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Figura 6 - Topologia do conversor CC-CC abaixador-elevador. 
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3.1.2 Considerações sobre o projeto da indutância 

Analisando as equações de projeto dos conversores (1) à (15) fica claro a dependência 

que os componentes indutivos (Lmin, L) e capacitivos (C) têm da frequência de comutação. 

Como existe um valor mínimo de indutância (Lmin) a ser utilizado, a fim de garantir 

operação CCM, podemos relacioná-lo ao valor realmente utilizado (L) por um fator K1. Esse 

fator K1 relaciona o quão maior a indutância utilizada será em relação à indutância mínima, 

dessa maneira seu valor deve ser maior que a unidade. Podemos relacionar a indutância L e 

Lmin com o fator K1 por (16). 
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𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 
 

𝐾1 > 1 

(16) 

   

Para evitar uma escolha arbitrária desse parâmetro K1, que pode comprometer o 

desempenho do sistema, são levantadas algumas considerações sobre esse fator. 

Em um projeto tradicional o projetista pode especificar o valor do ripple de corrente 

(ΔiL) para encontrar o valor a ser utilizado de indutância, conforme apresentado em (4), (9) e 

(14). Podemos obter uma relação entre o fator K1 e o ripple de corrente, para o conversor 

abaixador essa relação é dada por (18), para o conversor elevador por (20) e para o conversor 

abaixador-elevador por (22). 

Para o conversor abaixador, unindo (16), (3) e (4) temos (17). Isolando o fator K1 

obtemos (18). 

   

 𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐾1.
(1 − D). 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

=
𝑉𝑜. (1 − 𝐷)

∆𝑖𝐿 . 𝑓𝑠𝑤
 (17) 

   

 𝐾1 =
2. 𝑉𝑜
∆𝑖𝐿 . 𝑅𝑜

 (18) 

   

Para o conversor elevador, unindo (16), (8) e (9) obtemos (19), podendo isolar K1 em 

(20). 

   

 𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐾1.
𝐷. (1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜

2. 𝑓𝑠𝑤
=

𝑉𝑖. 𝐷

∆𝑖𝐿 . 𝑓𝑠𝑤
 (19) 

   

 𝐾1 =
2. 𝑉𝑖

∆𝑖𝐿 . 𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2
 (20) 

   

Para o conversor abaixador-elevador, unindo (16), (13) e (14) temos (21) e isolando K1 

temos (22). 

   

 𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐾1.
(1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

=
𝑉𝑖. 𝐷

∆𝑖𝐿 . 𝑓𝑠𝑤
 (21) 
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 𝐾1 =
2. 𝑉𝑖. 𝐷

∆𝑖𝐿 . 𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2
 (22) 

   

em que: 

 Ro é a resistência de carga equivalente, dada por (23). 

   

 𝑅𝑜 =
𝑉𝑜
2

𝑃𝑜
 (23) 

   

Uma contribuição dessa tese é encontrar uma relação entre os parâmetros de projeto e 

o fator K1. Nesse trabalho buscamos uma relação entre o fator K1 e outros parâmetros, assim 

foi relacionado o fator de amortecimento (ζ) da planta Gvd (s) com o fator K1. Essa abordagem 

está proposta no Capítulo 5. 

3.2 Controle em malha fechada 

3.2.1 Frequência de amostragem 

Para facilitar a análise e o entendimento do conversor AD esse pode ser divido por duas 

parcelas distintas: amostragem e quantização. Essa representação está apresentada no 

diagrama de blocos da Figura 7. 
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Figura 7 - Diagrama de blocos para conversor analógico-digital. 

 

Nessa abordagem o amostrador recebe um sinal analógico, ou seja, de amplitude e 

tempo contínuo. E sua saída é um sinal amplitude contínua, mas em tempo discreto. O bloco 

quantizador realiza, por arrendamento e truncagem, a conversão da saída do amostrador em 

um sinal de amplitude e tempo discreto. O resultado é um valor em dos 2n possíveis níveis 

para cada instante de amostragem. 

Podemos utilizar um Zero-Order-Hold (ZOH), cuja função de transferência é dada por 

(24), como modelo matemático para representar a amostragem do conversor AD. 

   

 𝐺𝑧𝑜ℎ(𝑠) =
1− 𝑒−s.𝑇𝑠𝑎

𝑠. 𝑇𝑠𝑎
 (24) 

   

em que: 

 Tsa é o período de amostragem. 

Analisando a resposta em frequência do ganho dessa função de transferência, 

apresentada na Figura 8 (a), temos um ganho em decaimento, similar a um filtro Passa-Baixas 

(PB) de primeira ordem, representado pela função de transferência da Equação (25).  
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𝐺𝑃𝐵(𝑠) =

1

1 + 𝑠. 𝜏
=

1

1 + 𝑠. (
𝑇𝑠𝑎
2 )

 (25) 

   

É importante notar que no gráfico do ganho do ZOH existe uma grande atenuação nas 

frequências múltiplas da frequência de amostragem (fsa), ao contrário do ganho do filtro PB 

que apresenta uma atenuação estável de 20 dB/dec. Essa característica do ZOH faz com que 

essas frequências múltiplas sejam desprezadas pelo sistema (Bibian, 1999).  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 8 - Resposta em frequência para um ZOH e filtro PB. 

Adaptado de Bibian (1999). 

 

Porém analisando a resposta em frequência da fase, representada pela Figura 8 (b), 

temos que o ZOH apresenta uma resposta diferente do filtro passa-baixas.  
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Se consideramos a resposta em frequência de um atraso puro, representado pela função 

de transferência na Equação (26) e resposta em frequência na Figura 9, temos uma 

característica de fase similar entre o ZOH e o atraso. 

   

 𝐺𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑠) = 𝑒
−𝜏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦.𝑠 (26) 

   

em que: 

 𝜏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 é tempo total da duração do atraso. 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 9 - Resposta em frequência para um atraso puro. 

Adaptado de Bibian (1999). 
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A constante de tempo (τ) do atraso tem impacto direto no atraso de fase (phase lag) 

introduzido. A Figura 10 apresenta a resposta em frequência para diferentes valores de τ, sendo 

apresentado um atraso com metade do τ da Figura 9 e outro atraso com o dobro de τ. 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 10 - Resposta em frequência para diferentes valores de atrasos (τ). 

 

A análise dessa resposta em frequência mostra que quanto menor a for constante de 

tempo, menor será o impacto do atraso de fase introduzido no sistema. Para reduzir o atraso 

de fase introduzido pelo ZOH devemos optar por uma amostragem em alta frequência. Como 

a frequência de atuação sobre a planta está limitada pela frequência de comutação (fsw), temos 

que a maior frequência de amostragem (fsa) efetiva possível é a própria frequência de 

comutação.  

Por essa análise, pode-se perceber que para se obter o benefício da filtragem natural 

das frequências múltiplas no ZOH, deve-se escolher uma frequência de amostragem (𝑓𝑠𝑎) 
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múltipla da frequência de comutação (𝑓𝑠𝑤) do conversor estático, diminuindo assim impacto 

do ruído de comutação sobre o sistema. E para reduzir o atraso de fase introduzido pelo ZOH 

e manter essa filtragem natural, a melhor escolha é utilizar a frequência de amostragem igual 

a frequência de comutação, conforme apresentado em (27) (Bibian, 1999). 

   

 𝑓𝑠𝑤 = 𝑓𝑠𝑎 (27) 

   

3.2.2 Resposta dinâmica 

A escolha da frequência de amostragem é um fator importante para o desempenho de 

controladores digitais, sendo os recursos computacionais finitos, não é realizável a escolha de 

uma frequência de amostragem infinita. 

O limite teórico para a escolha da menor taxa de amostragem é dado pelo teorema de 

Nyquist e apresentado em (28). 

 𝜔𝑠𝑎 > 2.𝜔𝑠𝑖𝑠 (28) 

em que: 

 𝜔𝑠𝑖𝑠 é a maior frequência do sinal amostrado; 

 𝜔𝑠𝑎 é a frequência de amostragem. 

Esse limite teórico, quando aplicado à um sistema físico real, acarreta na prática em 

um desempenho pobre e extremamente sensível a variações paramétricas. Por essa razão, no 

projeto de controladores digitais em geral são utilizadas regras empíricas para a escolha da 

frequência de amostragem, como por exemplo (Ibrahim, 2006): 

i. Se a planta tem uma constante de tempo dominante (𝑡𝑝), então o período de 

amostragem deve ser: 

   

 𝑇𝑠𝑎 <
𝑡𝑝
10

 (29) 
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ii. Se o sistema em malha fechada requer um tempo de assentamento (𝑡𝑠𝑠), deve-se 

escolher um período de amostragem (𝑇𝑠𝑎): 

   

 𝑇𝑠𝑎 <
𝑡𝑠𝑠
10

 (30) 

   

iii. Se o sistema em malha fechada requer uma frequência natural (𝜔𝑛𝑎𝑡), deve-se 

escolher uma frequência de amostragem (𝜔𝑠𝑎): 

   

 𝜔𝑠𝑎 > 10.𝜔𝑛𝑎𝑡 (31) 

   

Assim a partir da Equação (30) podemos obter a Equação (32), na qual é apresentada 

uma relação entre a frequência de amostragem mínima necessária com resposta dinâmica 

desejada para o sistema em malha fechada, sendo essa um requisito da carga (tempo de 

assentamento). 

   

 𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛 =
10

𝑡𝑠𝑠
 (32) 

   

No Capítulo 5 dessa tese é proposta uma metodologia para obtenção da máxima 

frequência de amostragem, permitindo assim o co-projeto de uma faixa de frequências 

possíveis ao conversor estático. 

3.3 Sistema computacional 

No sistema computacional as principais interdependências existentes no co-projeto são 

as características dos quantizadores (DPWM e ADC) e do tempo de execução do controlador 

digital. A Figura 11 apresenta uma topologia de conversor estático com controlador digital, 

destacando o domínio computacional envolvido. 
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Figura 11 - Conversor estático com controlador digital. 

 

As próximas seções apresentam um estudo da relação que existe entre o quantizador 

DPWM e quantizador ADC, com o funcionamento básico de cada um desses e posteriormente 

mostrando o fenômeno da oscilação de ciclo limite. Por fim, a Seção 3.3.5 apresenta algumas 

considerações sobre o tempo de execução do controlador digital, servindo como introdução ao 

Capítulo 4. 

3.3.1 Quantizador: Módulo DPWM 

Para exemplificar o funcionamento de um quantizador DPWM em dispositivos lógicos 

demostra-se o funcionamento de um dispositivo com contador incremental (up conter, ou 

alinhado por borda), toda via, também existem módulos DPWM que utilizam contadores 

decremental (down conter, também alinhado por borda) e incremental-decremental (up-down 

conter, ou alinhado ao centro). 

Em um módulo DPWM com contador incremental, a cada ciclo de clock do 

temporizador, o valor de um contador é incrementado (registrador “contagem”) e quando esse 

valor de contagem chega a um valor pré-determinado (registrador “compare”) então o pino de 

saída modifica seu valor (e.g. passa de nível lógico alto para nível lógico baixo), conforme 

exemplificado pela Figura 12. 

Um DPWM com contador decremental tem o funcionamento análogo ao incremental, 

porém a cada ciclo de clock o valor do contador é decrementado. E o contador incremental-

decremental funciona até metade da contagem como incremental e na segunda metade como 
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decremental, dessa forma os pulsos resultantes (saída do DPWM) serão alinhados ao centro 

da onda triangular de contagem. Porém será necessário utilizar o dobro de contagem para obter 

o mesmo resultado que um contador puramente incremental ou decremental, ocasionando que 

o contador incremental-decremental tem metade da resolução quando comparado aos outros 

tipos de DPWM. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 12 - Principais relações e registradores de um módulo DPWM incremental. 

 

Podemos calcular o valor necessário na contagem (período) pela relação entre a 

frequência de clock do DPWM (fclock) e a frequência a ser modulada pelo DPWM (fDPWM), dada 

pela Equação (33). Esse valor de período será armazenado em um registrador, sendo 

geralmente limitado a um valor inteiro. Podemos calcular por (34) o valor utilizado na prática 

para o período, ou seja, o período efetivo do DPWM. 

   

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀 =
𝑇𝐷𝑃𝑊𝑀
𝑇𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

=
𝑓
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀
 (33) 
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 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑇𝐷𝑃𝑊𝑀
𝑇𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

) = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀
) (34) 

   

em que: 

 trunc(x) é a função que retorna a parcela inteira de x. 

Como o valor de período está limitado pela parcela inteira de (33) então a frequência 

modulada efetivamente pelo DPWM não será fDPWM, mas sim a frequência dada por (35). 

   

 
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 =

𝑓
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓
=

𝑓
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)

 (35) 

   

Podemos calcular a resolução mínima de bits necessária para realizar essa contagem 

pela Equação (36). Porém, o número efetivo de bits é dado considerando apenas a parte inteira 

do contador e esse valor está expresso na Equação (37). 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀) = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

) (36) 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)) (37) 

   

Podemos calcular a resolução possível para a razão cíclica do DPWM pela 

Equação (38). E ainda a resolução efetiva, dada pelo valor inteiro, pela Equação (39). 

   

 

𝑟𝑒𝑠𝐷𝑃𝑊𝑀 =
𝑓
𝐷𝑃𝑊𝑀

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
. 100% 

𝑟𝑒𝑠𝐷𝑃𝑊𝑀 =
1

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀
∗ 100% 

(38) 

   

 

𝑟𝑒𝑠𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓
𝐷𝑃𝑊𝑀

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
) . 100% 

𝑟𝑒𝑠𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 =
1

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓
. 100% 

(39) 
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Utilizando as Equações (33) a (39) podemos obter a Tabela 1 e a Tabela 2 com as 

principais relações temporais entre clock e DPWM para diversos valores típicos de frequências 

(Balogh, 2005). 

Tabela 1 

Relações temporais entre período de clock 

e período de DPWM para valores típicos de frequências 

 

Freq. 

DPWM 

[kHz] 

Período 

DPWM 

[us] 

Frequência de clock (fclk); E período de clock (Tclk)   

1 2 20 40 100 150 [MHz] 

1,00 0,50 0,050 0,025 0,010 0,0067 [us] 

25 40,000 

40,0 80,0 800,0 1.600,0 4.000,0 6.000,0 Período DPWM (33) 

40 80 800 1.600 4.000 6.000 Período DPWM (34) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 Frequência efetiva (35) 

5,32 6,32 9,64 10,64 11,97 12,55 Número de bits (36) 

5,32 6,32 9,64 10,64 11,97 12,55 Número de bits (37) 

2,500% 1,250% 0,125% 0,063% 0,025% 0,017% Resolução DPWM (38) 

2,500% 1,250% 0,125% 0,063% 0,025% 0,017% Resolução DPWM (39) 

50 20,000 

20,0 40,0 400,0 800,0 2.000,0 3.000,0 Período DPWM (33) 

20 40 400 800 2.000 3.000 Período DPWM (34) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Frequência efetiva (35) 

4,32 5,32 8,64 9,64 10,97 11,55 Número de bits (36) 

4,32 5,32 8,64 9,64 10,97 11,55 Número de bits (37) 

5,00% 2,500% 0,250% 0,125% 0,050% 0,033% Resolução DPWM (38) 

5,00% 2,500% 0,250% 0,125% 0,050% 0,033% Resolução DPWM (39) 

100 10,000 

10,0 20,0 200,0 400,0 1.000,0 1.500,0 Período DPWM (33) 

10 20 200 400 1.000 1.500 Período DPWM (34) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Frequência efetiva (35) 

3,32 4,32 7,64 8,64 9,97 10,55 Número de bits (36) 

3,32 4,32 7,64 8,64 9,97 10,55 Número de bits (37) 

10,00% 5,00% 0,500% 0,250% 0,100% 0,067% Resolução DPWM (38) 

10,00% 5,00% 0,500% 0,250% 0,100% 0,067% Resolução DPWM (39) 

500 2,000 

2,0 4,0 40,0 80,0 200,0 300,0 Período DPWM (33) 

2 4 40 80 200 300 Período DPWM (34) 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Frequência efetiva (35) 

1,00 2,00 5,32 6,32 7,64 8,23 Número de bits (36) 

1,00 2,00 5,32 6,32 7,64 8,23 Número de bits (37) 

50,00% 25,00% 2,500% 1,250% 0,500% 0,333% Resolução DPWM (38) 

50,00% 25,00% 2,500% 1,250% 0,500% 0,333% Resolução DPWM (39) 

Ainda, podemos analisar o impacto de utilizar frequências de DPWM não-múltiplas da 

frequência de clock, conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 

Relações temporais entre período de clock 

e período de DPWM para frequências não-múltiplas 

 

Freq. 

DPWM 

[kHz] 

Período 

DPWM 

[us] 

Frequência de clock (fclk); E período de clock (Tclk)   

1 2 20 40 100 150 [MHz] 

1,00 0,50 0,050 0,025 0,010 0,0067 [us] 

33 30,303 

30,3 60,6 606,1 1.212,1 3.030,3 4.545,5 Período DPWM (33) 

30 60 606 1.212 3.030 4.545 Período DPWM (34) 

33,333 33,333 33,003 33,003 33,003 33,003 Frequência efetiva (35) 

4,92 5,92 9,24 10,24 11,57 12,15 Número de bits (36) 

4,91 5,91 9,24 10,24 11,57 12,15 Número de bits (37) 

3,300% 1,650% 0,165% 0,083% 0,033% 0,022% Resolução DPWM (38) 

3,333% 1,667% 0,165% 0,083% 0,033% 0,022% Resolução DPWM (39) 

47 21,277 

21,3 42,6 425,5 851,1 2.127,7 3.191,5 Período DPWM (33) 

21 42 425 851 2.127 3.191 Período DPWM (34) 

47,619 47,619 47,059 47,004 47,015 47,007 Frequência efetiva (35) 

4,41 5,41 8,73 9,73 11,06 11,64 Número de bits (36) 

4,39 5,39 8,73 9,73 11,05 11,64 Número de bits (37) 

4,70% 2,350% 0,235% 0,118% 0,047% 0,031% Resolução DPWM (38) 

4,76% 2,381% 0,235% 0,118% 0,047% 0,031% Resolução DPWM (39) 

78 12,821 

12,8 25,6 256,4 512,8 1.282,1 1.923,1 Período DPWM (33) 

12 25 256 512 1.282 1.923 Período DPWM (34) 

83,333 80,000 78,125 78,125 78,003 78,003 Frequência efetiva (35) 

3,68 4,68 8,00 9,00 10,32 10,91 Número de bits (36) 

3,58 4,64 8,00 9,00 10,32 10,91 Número de bits (37) 

7,80% 3,90% 0,390% 0,195% 0,078% 0,052% Resolução DPWM (38) 

8,33% 4,00% 0,391% 0,195% 0,078% 0,052% Resolução DPWM (39) 

133 7,519 

7,5 15,0 150,4 300,8 751,9 1.127,8 Período DPWM (33) 

7 15 150 300 751 1.127 Período DPWM (34) 

142,86 133,33 133,33 133,33 133,16 133,10 Frequência efetiva (35) 

2,91 3,91 7,23 8,23 9,55 10,14 Número de bits (36) 

2,81 3,91 7,23 8,23 9,55 10,14 Número de bits (37) 

13,3% 6,65% 0,665% 0,333% 0,133% 0,089% Resolução DPWM (38) 

14,3% 6,67% 0,667% 0,333% 0,133% 0,089% Resolução DPWM (39) 

 

Analisando a Tabela 1 e a Tabela 2, fica claro a dependência que existe entre a 

frequência de comutação (fsw) escolhida e as características do DPWM, principalmente em 

relação ao número de bits e a resolução desse módulo. 
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O valor de resolução do DPWM (ou, resolução da razão cíclica) é um importante 

parâmetro para se determinar o desempenho do controlador digital. O valor da tensão de saída 

do conversor (Vo) não será controlado continuamente, mas sim controlado entre valores 

discretos proporcionais à resolução do DPWM. 

3.3.2 Quantizador: Módulo ADC 

Conforme representado na Figura 11, o sinal de realimentação da malha de controle 

(variável medida) será inserido na malha de controle digital através do conversor AD. Esse 

conversor transforma um sinal de tensão em um conjunto de dados, conforme o diagrama de 

blocos da Figura 7. O tamanho desse conjunto de dados depende do número de bits do 

quantizador ADC, com o qual também podemos calcular a resolução em volts (ΔVADC), 

conforme a Equação (40). 

   

 𝑟𝑒𝑠𝐴𝐷𝐶 = ∆𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑉ℎ.𝐴𝐷𝐶 − 𝑉𝑙.𝐴𝐷𝐶
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 . 𝐻𝑠

 (40) 

   

em que: 

 Vh.ADC é a tensão máxima de referência de tensão do ADC; 

 Vl.ADC é a tensão mínima de referência de tensão do ADC; 

 nbit.ADC é o número de bits do ADC; 

 Hs é o ganho do sensor de tensão. 

Considerando que: 

   

 𝑉𝑙.𝐴𝐷𝐶 = 0 (41) 

e 

 𝐻𝑠 = 1 (42) 

temos que a tensão no conversor AD irá variar de 0V até V.h.ADC e assim podemos obter 

Equação (43). 
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 ∆𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶

2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶
 (43) 

   

em que: 

 Vref.ADC é a faixa de referência de tensão do ADC. 

A Tabela 3 apresenta alguns valores de resolução para valores típicos de tensão de 

referência e número de bits. 

Tabela 3 

Resolução da medida relativa a 

resolução e tensão de referência do ADC 

 

Número de 

bits ADC 

Vref ADC 

[V] 

Resolução ADC 

[mV] 

16 

2,0 0,031 

3,3 0,050 

5,0 0,076 

14 

2,0 0,122 

3,3 0,201 

5,0 0,305 

12 

2,0 0,488 

3,3 0,806 

5,0 1,221 

10 

2,0 1,953 

3,3 3,223 

5,0 4,883 

8 

2,0 7,813 

3,3 12,891 

5,0 19,531 

 

Analisando esses dados tabulados, fica claro a dependência que a resolução do módulo 

ADC tem quanto ao número de bits disponíveis para conversão. Quanto maior o número de 

bits, mais fina será a resolução do ADC. 
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3.3.2.1 Erro na leitura do ADC 

O erro na medida realizada pelo conversor AD dependerá da resolução desse e também 

do valor de tensão lido, esse erro pode ser obtido de acordo com a Equação (44). 

   

 𝐸𝑟𝑟𝑜𝐴𝐷𝐶[%] =
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶

2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 . 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑖𝑑𝑜
. 100% (44) 

   

Assim a Tabela 4 e a Figura 13 apresentam o valor de erro para alguns valores típicos 

utilizados em conversores AD. 

Tabela 4 

Erro de medida do ADC considerando 

a resolução e a tensão de referência 

 

Valor 

lido [V] 

Erro [%] 

16 bits; 

Vref=2,0V 

14 bits; 

Vref=3,3V 

12 bits; 

Vref=3,3V 

10 bits; 

Vref=3,3V 

08 bits; 

Vref=5,0V 

0,01 0,3052% 2,0142% 8,0566% 32,2266% 195,3125% 

0,25 0,0122% 0,0806% 0,3223% 1,2891% 7,8125% 

0,50 0,0061% 0,0403% 0,1611% 0,6445% 3,9063% 

0,75 0,0041% 0,0269% 0,1074% 0,4297% 2,6042% 

1,00 0,0031% 0,0201% 0,0806% 0,3223% 1,9531% 

1,25 0,0024% 0,0161% 0,0645% 0,2578% 1,5625% 

1,50 0,0020% 0,0134% 0,0537% 0,2148% 1,3021% 

1,75 0,0017% 0,0115% 0,0460% 0,1842% 1,1161% 

2,00 0,0015% 0,0101% 0,0403% 0,1611% 0,9766% 

2,25   0,0090% 0,0358% 0,1432% 0,8681% 

2,50   0,0081% 0,0322% 0,1289% 0,7813% 

2,75   0,0073% 0,0293% 0,1172% 0,7102% 

3,00   0,0067% 0,0269% 0,1074% 0,6510% 

3,25   0,0062% 0,0248% 0,0992% 0,6010% 

3,50         0,5580% 

3,75         0,5208% 

4,00         0,4883% 

4,25         0,4596% 

4,50         0,4340% 

4,75         0,4112% 

5,00         0,3906% 
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(a) 

 

(b) 

Figura 13 - Valor do erro de medida considerando a resolução do conversor AD. 

(a) Intervalo completo. (b) Intervalo reduzido para melhor visualização. 

 

Nota-se que o caso: n.bits=16 e V.ref=2V é o que apresenta melhor resultado (entre os 

apresentados na Tabela 3) devido a resolução em mili volt (mV) mais fina. Em contraponto ao 

caso: n.bits=8 e V.ref=5V apresenta o pior resultado devido a sua resolução em mV ser a de valor 

mais elevado. 
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3.3.2.2 Desempenho dinâmico 

A Relação Sinal-Ruído (Signal-to-Noise Ratio, SNR) é uma medida de desempenho 

dinâmico para conversores AD e pode ser obtida, em dB, por (45) (Baker, 2004; Kester, 2005; 

Zumbahlen, 2008). 

   

 𝑆𝑁𝑅𝐴𝐷𝐶 = 10. 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
) = 20. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑆𝑅𝑀𝑆
𝑅𝑅𝑀𝑆

) (45) 

   

em que: 

 Psignal é o valor da potência do sinal de interesse; 

 Pnoise é o valor da potência do ruído; 

 SRMS é o valor de tensão RMS do sinal de interesse; 

 RRMS é o valor de tensão RMS do ruído. 

Para um sinal senoidal temos que a relação entre o valor de pico (ou valor máximo) e 

seu valor RMS é dado por (46). 

   

 𝑆𝑅𝑀𝑆 =
𝑆𝑚á𝑥

√2
=
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶−1.∆𝑉𝐴𝐷𝐶

√2
 (46) 

   

em que: 

 Smáx é o valor máximo do sinal de interesse; 

Em um conversor AD ideal, o erro de quantização pode ser caracterizado aplicando 

um sinal em rampa na entrada do ADC e analisando o erro de quantização na saída desse, 

conforme a Figura 14. O resultado é uma forma de onda dente-de-serra, com um valor de pico-

a-pico de 1 LSB (Least Significant Bit, ou, Bit Menos Significativo), ou seja, com valor 

máximo de 0,5 LSB. A relação entre o valor de pico e RMS para esse sinal é dada por (47). 
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Figura 14 - Erro de quantização do conversor AD ideal. 

Adaptado de Kester (2005) e Zumbahlen (2008). 

 

 

   

 𝑅𝑅𝑀𝑆 =
𝑅𝑚á𝑥

√3
=
0,5. 𝐿𝑆𝐵

√3
=
∆𝑉𝐴𝐷𝐶

√12
 (47) 

   

Podemos dessa maneira reescrever a relação sinal-ruído (45) como (58). 

   

 𝑆𝑁𝑅𝐴𝐷𝐶 = 20. 𝑙𝑜𝑔

(

 
 
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶−1.∆𝑉𝐴𝐷𝐶

√2
∆𝑉𝐴𝐷𝐶
√12 )

 
 
= 6,02.𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 + 1,76𝑑𝐵 (48) 

   

A distribuição desse ruído é gaussiana e tem espalhamento uniforme para uma largura 

de banda entre CC e a frequência de Nyquist (fsa/2) (Kester, 2005). 

Em um conversor AD real (não-ideal) existem outras fontes de ruído que devem ser 

analisadas. Podemos definir a Relação Sinal-Ruído e Distorção (Signal-to-Noise And 

Distortion ratio, SINAD) como a razão entre o valor RMS do sinal e o valor RMS do ruído e 

da distorção harmônica, conforme (49). A relação entre SNR e SINAD é dada por (50) 

(Zumbahlen, 2008; Kester, 2009). 

   

 𝑆𝐼𝑁𝐴𝐷𝐴𝐷𝐶 = 10. 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 + 𝑃𝑡ℎ𝑑
) = 20. 𝑙𝑜𝑔 (

𝑆𝑅𝑀𝑆
𝑅𝑅𝑀𝑆 + 𝑇𝑅𝑀𝑆

) (49) 

   

 𝑆𝐼𝑁𝐴𝐷𝐴𝐷𝐶 = −10𝑙𝑜𝑔 (10
−𝑆𝑁𝑅
10 + 10

−𝑇𝑅𝑀𝑆
10 ) (50) 

   

em que: 
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 Pthd é o valor da potência da distorção harmônica; 

 TRMS é o valor de tensão RMS da distorção harmônica. 

Essa relação é mais abrangente que SNR por incluir todos o espectro harmônico, mas 

também não considera o valor CC do sinal.  

O número de bits efetivos em um ADC real é limitado pela relação SINAD, conforme 

apresentado em (51) (Zumbahlen, 2008). 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶.𝑒𝑓 =
𝑆𝐼𝑁𝐴𝐷 − 1,76

6,02
 (51) 

   

3.3.2.3 Conversor AD e conversores estáticos 

Em um conversor estático operando em malha fechada é necessário que a resolução do 

ADC (ΔVADC), seja menor pelo ripple de tensão (ΔVo) admitido pela planta, conforme 

apresentado em (52) (Balogh, 2005). 

   

 ∆𝑉𝐴𝐷𝐶 < ∆𝑉𝑜 (52) 

   

Dessa maneira, fica garantido que a capacidade necessária de perceber um erro na 

planta, dada pela resolução do ADC, será suficiente para garantir o nível de regulação na 

tensão controlada, dada pela especificação de projeto, no caso, ripple de tensão. 

A escolha do número de bits do ADC deve ser de acordo com o ripple de tensão 

permitido na saída, conforme Equação (54). 

   

 
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶

< ∆𝑉𝑜 (53) 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 > 𝑙𝑜𝑔2(
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶
∆𝑉𝑜

) (54) 
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Com essa equação será possível realizar o co-projeto do número de bits necessário ao 

conversor AD de acordo com uma especificação de carga, no caso, o ripple de tensão admitido 

na carga. 

 

3.3.3 Oscilação de ciclo limite 

Um sistema de controle digital pode apresentar oscilações de ciclo limite (steady state 

oscillation, ou limit cycle oscillation) devido a presença dos quantizadores (e.g. ADC, DAC, 

DPWM, etc) na malha de controle. Dessa maneira além do tradicional critério de estabilidade 

para pequenos sinais, é necessário também evitar a operação em ciclo limite a fim de garantir 

a estabilidade do sistema, pois as oscilações de ciclo limite ocorrem em uma frequência difícil 

de prever, tornando difícil a análise do seu impacto sobre a planta (Peterchev, 2001). 

No caso de conversores PWM, assunto abordado nesse trabalho, a existência de 

operação em ciclo limite depende da relação entre a resolução do atuador (módulo DPWM) e 

a resolução do amostrador (conversor AD). 

Considerando que a resolução do ADC é mais fina (ou seja, menor em volts, ou ainda, 

com um maior número de bits) que a resolução do módulo DPWM: quando houver uma 

variação na variável de medida do controlador e isso ocasionar em um valor de erro (e.g. um 

erro negativo), o controlador tentará compensar o erro, porém essa ação de controle pode ser 

muito grande gerando um erro no sentido oposto (no exemplo, um erro positivo).  

Dessa maneira, o sistema ficará oscilando entorno do valor de referência, pois detectará 

um erro e ao tentar compensá-lo irá ocasionar outro erro. Um exemplo de oscilação de ciclo 

limite está demostrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Operação do controlador com existência de ciclo limite. 

Adaptado de Peterchev (2001) e Balogh (2005). 

 

Na Figura 15, no ponto 1 o controlador detecta um erro na tensão de saída (Vo) e atua 

diminuindo a razão cíclica, o que leva a tensão a um valor abaixo do nível de referência no 

ponto 2. O controlador atua elevando a razão cíclica no ponto 2, levando a uma tensão acima 

da referência no ponto 3, repetindo o ciclo no ponto 4. Dessa maneira a tensão de saída oscila 

acima e abaixo da resolução do valor de referência pois a resolução grossa do DPWM (ou seja, 

grande em volts, ou ainda, pequena em número de bits), aliada a um controlador com ganho 

elevado, ocasiona uma ação de controle muito elevada. 

Para ilustrar operação em ciclo limite, foi realizada uma simulação no software PSIM 

de um conversor abaixador com controlador PI. A simulação foi realizada variando apenas a 

resolução do ADC, primeiramente utilizou-se um conversor de 3 bits e na outra simulação um 

conversor de 7 bits, os outros parâmetros foram mantidos iguais, conforme a Tabela 5 e Figura 

16. 
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Figura 16 - Conversor abaixador com controlador PI digital, utilizado no exemplo para 

representação da oscilação de ciclo limite. 
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Tabela 5 

Especificações do conversor abaixador 

exemplo de operação em ciclo limite 

 

 Valor Unidade 

Tensão de entrada 5 V 

Frequência de comutação e amostragem 40 kHz 

Indutância 112,5833 µH 

Capacitância 4,1636 µF 

Carga (resistência) 4 Ω 

Resolução DPWM 5 bit 

Resolução ADC (a) 3 bit 

Resolução ADC (b) 7 bit 

Controlador 𝐶(𝑧) =
0.05213. 𝑧 + 0.06892

𝑧 − 1
 

 

Os resultados são apresentados para um degrau no valor de referência ocorrendo em 

0,01 segundos, com valor inicial de 2,5 V e o final 2,0 V. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 17 - Resultados de simulação. (a) Conversor AD de 3 bits e DPWM de 5 bits, 

sem oscilação de ciclo limite. (b) Conversor AD de 7 bits e DPWM de 5 bits, 

com oscilações em regime permanente. 
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As formas de onda em vermelho representam a tensão de saída instantânea vout(t) em 

cada um dos sistemas simulados e as formas de onda em azul representam o valor médio (na 

frequência de comutação) da onda em vermelho. Pode-se notar facilmente que a Figura 17 (b) 

apresenta oscilações de ciclo limite, tanto antes quanto depois da aplicação do degrau, 

enquanto a Figura 17 (a) não apresenta essas oscilações. 

3.3.4 Condições para operar sem ciclo limite 

Para garantir operação sem ciclo limite, o controlador deve ter uma parcela integral, 

pois a inclusão de um termo integral no controlador garante erro zero em regime permanente, 

evitando que o sistema não encontre o ponto de equilíbrio em regime permanente (Peterchev, 

2001; Peng, 2004). Conforme Equação (55). 

   

 𝐾𝑖 > 0 (55) 

   

Além dessa condição, o valor em volt do LSB do atuador (no caso, DPWM) deve ser 

menor que o LSB do amostrador (no caso, ADC), ou seja, é necessária uma resolução mais 

fina para o DPWM que a resolução do módulo ADC (Peterchev, 2001; Peng, 2004; Peretz, 

2009). Essa condição está apresentada em (56). 

   

 𝐿𝑆𝐵𝑃𝑊𝑀 < 𝐿𝑆𝐵𝐴𝐷𝐶 (56) 

   

Outra maneira de observar esse requisito é garantindo que o número de bits do DPWM 

seja maior que o número de bits do módulo ADC (Prodic, 2001; Balogh, 2005), conforme 

(57). 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 > 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 (57) 

   

Os níveis do DPWM serão capazes de rastrear a referência sem ocasionar oscilação na 

variável amostrada. 

Considerando que: 



53 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 + 1 (58) 

   

e então existirão dois níveis de DPWM para cada nível do ADC. 

3.3.4.1 Conversor abaixador 

Essa seção tem como objetivo demostrar que a condição imposta pela Equação (56) e 

a condição da Equação (57) são equivalentes. 

O valor de LSB do ADC pode ser calculado pela sua resolução: 

   

 𝐿𝑆𝐵𝐴𝐷𝐶 = ∆𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑉ℎ.𝐴𝐷𝐶 − 𝑉𝑙.𝐴𝐷𝐶
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 . 𝐻𝑠

 (59) 

   

em que: 

 Vh.ADC é a tensão máxima de referência de tensão do ADC; 

 Vl.ADC é a tensão mínima de referência de tensão do ADC; 

 nbit.ADC é o número de bits do ADC; 

 Hs é o ganho do sensor de tensão. 

Considerando que a tensão mínima de referência do ADC como zero, 

   

 𝑉𝑙.𝐴𝐷𝐶 = 0 (60) 

   

temos que a tensão no conversor AD irá variar de 0 V até V.h.ADC, assim podemos substituir 

V.pos.ADC=V.ref.ADC. Sendo Vref.ADC a faixa de referência de tensão do ADC. 

Considerando que o projeto do ganho do sensor (Hs) seja realizado para operar até a 

tensão de saída máxima temos: 

   



54 

 𝑉𝑜𝑚𝑎𝑥. 𝐻𝑠 = 𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶 (61) 

   

Temos que o valor do LSB será: 

   

 𝐿𝑆𝐵𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑜𝑚𝑎𝑥
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶

 (62) 

   

Considerando um conversor abaixador, sua faixa de operação é de zero até o valor da 

tensão de entrada (Vi), ou seja, 

   

 𝑉𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 (63) 

   

Então, 

   

 𝐿𝑆𝐵𝐴𝐷𝐶 = ∆𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑖

2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶
 (64) 

   

Com o valor do LSB do ADC calculado, podemos agora procurar pelo valor do LSB 

do DPWM. Esse valor do LSB para o DPWM pode ser calculado pela variação no ganho 

estático (∆𝑀) que ocorre com a variação da razão cíclica (D). 

   

 𝐿𝑆𝐵𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑉𝑖. ∆𝑀(𝐷) (65) 

   

Para o conversor abaixador temos que o ganho estático, M(D), pode ser obtido por (66) 

e a variação desse por (67). Substituindo (67) em (65), podemos obter o valor do LSB por 

(68). 

   

 𝑀(𝐷) =
𝑉𝑜
𝑉𝑖
= 𝐷 (66) 

   

 ∆𝑀(𝐷) = ∆𝐷 (67) 

   

 𝐿𝑆𝐵𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑉𝑖. ∆𝐷 (68) 
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A resolução do DPWM pode ser calculada por: 

   

 𝑟𝑒𝑠𝐷𝑃𝑊𝑀 =
1

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀
=

1

2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀
= ∆𝐷 (69) 

   

Ou ainda, 

   

 𝐿𝑆𝐵𝐷𝑃𝑊𝑀 =
𝑉𝑖

2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀
 (70) 

   

Podemos obter a condição para operação sem ciclo limite, para o conversor abaixador 

por: 

   

 𝐿𝑆𝐵𝑃𝑊𝑀 < 𝐿𝑆𝐵𝐴𝐷𝐶 (71) 

   

 
𝑉𝑖

2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀
<

𝑉𝑖
2𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶

 (72) 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 > 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 (73) 

   

A partir da Equação (56) chegamos em (73) que comprova a forma alternativa (57) 

como um requisito para operação sem ciclo limite. 

3.3.5 Tempo de execução 

O tempo necessário para execução do algoritmo do controlador (Tempo de Execução 

de Pior Caso, ou, Worst-Case Execution Time, WCET) limitará a frequência máxima de 

atuação desse controlador, conforme a Equação (74). 

   

 𝑓𝑠𝑎 <
1

𝑊𝐶𝐸𝑇
 (74) 
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Para permitir a análise e estimativa do tempo de execução, identificou-se a necessidade 

de desenvolver um teste específico para essa aplicação (controle digital embarcado em um 

microcontrolador). A motivação e a metodologia de teste desenvolvida são apresentadas no 

Capítulo 4. O teste deve permitir a classificação de sistemas computacionais de acordo com 

as características dinâmicas necessárias para a planta em malha fechada, servindo como parte 

do co-projeto da frequência de comutação do conversor, amostragem e atuação do controlador. 

Unindo o projeto das partes de eletrônica, controle e computacional. 

3.4 Considerações e conclusões parciais 

Esse capítulo apresentou uma análise das interdependências entre as diferentes partes 

de projeto (eletrônica, controle e computacional), permite delinear uma rotina de co-projeto 

de perspectiva completa. 

A função objetivo para o co-projeto é baseada nas seguintes condições: 

i. Os componentes indutivos (Lmin, L) e capacitivos (C) têm uma dependência da 

frequência de comutação, conforme equações de projeto dos conversores (1) à 

(15). No Capítulo 5 será apresentada uma metodologia para o co-projeto da 

indutância, na qual o fator K1 está relacionado ao fator de amortecimento (ζ) da 

planta Gvd (s); 

ii. A frequência de amostragem (fsa) será igual a frequência de comutação (fsw), 

conforme Equação (27), diminuindo o atraso de fase do retentor de ordem zero 

(Zero-Order Hold, ZOH) e permitindo a filtragem natural do ZOH para 

frequências múltiplas; 

iii. O período de amostragem (Tsa) será pelo menos dez vezes menor que o tempo 

de assentamento (settling time, tss) necessário no sistema em malha fechada (pela 

resposta dinâmica da planta especificada em projeto). O projeto da frequência de 

amostragem mínima (fsa.min) é realizado de acordo com a Equação (32); 

iv. A capacidade necessária de perceber um erro na planta, dada pela resolução do 

ADC (ΔVADC), será especificada pelo ripple de tensão (ΔVo). A escolha do 

número de bits do ADC será realizada conforme Equação (54); 
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v. O projeto da frequência de comutação máxima (fsa.max), será realizada pela 

resolução necessária aos quantizadores para evitar operação em ciclo limite. 

Uma análise mais aprofundada está apresentada no Capítulo 5. 

vi. Escolha do sistema computacional capaz de executar a lei de controle 

considerando seus requisitos de tempo (WCET), conforme Equação (74). Esse 

sistema computacional também tem que atender os requisitos dos quantizadores 

(bits do ADC e DPWM). Uma análise mais aprofundada sobre requisitos de 

tempo e quantizadores é apresentada no Capítulo 4. 
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- Capítulo 4 -  

Estimativa do tempo de execução 

pelo sistema computacional 

A implementação digital deve ser capaz de executar o algoritmo de controle na 

frequência de amostragem utilizada no projeto. No caso de um controlador digital, o tempo de 

execução depende não apenas da execução de instruções pela CPU, mas também do tempo de 

resposta dos periféricos (e.g. conversor AD, entrada e saída de interrupção). Dessa maneira, 

realizar apenas uma análise estática do código do controlador pode gerar resultados 

inconsistentes.  

A Figura 18 exemplifica o diagrama temporal da implementação prática de controlador 

PID em um microcontrolador, na qual podemos perceber claramente a dependência temporal 

existente entre a execução do algoritmo de controle, o ADC e entrada e saída de interrupção. 

 

Figura 18 - Diagrama temporal de um controlador digital para conversor estático. 

 

Para evitar resultados inconsistentes o WCET foi estimado executando um código real 

de controlador PID embarcado em microcontroladores, que é uma aplicação real dessa tese. 

Essa escolha tem como objetivo minimizar os erros na obtenção do WCET (Patterson, 2013). 
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Essa estimativa do WCET é proposta como parte da metodologia de co-projeto da frequência 

de comutação do conversor e da frequência de amostragem do controlador digital, incluindo 

também as interdependências da implementação computacional do controlador com a resposta 

do sistema em malha fechada (tss) e o ripple de tensão (ΔVo). 

4.1 Estimativa do WCET através de um algoritmo PID 

O programa foi desenvolvido para testar uma situação mais próxima de um controlador 

digital real. A Figura 19 apresenta o fluxograma do controlador PID digital implementado. 

 
Figura 19 - Controlador PID digital: Rotina principal e ISR do temporizador. 
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O controlador digital foi dividido em uma rotina principal e em uma rotina de 

tratamento de interrupção (Interrupt Service Routine, ISR). 

Para obter uma estimativo do tempo de execução dessa rotina de controlador foi 

acionado um pino de saída da porta de propósito geral (General Purpose Input/Output, GPIO) 

no início da execução do algoritmo (antes da conversão do ADC). Essa saída é desligada ao 

final do algoritmo (após o cálculo e atualização da ação de controle). Analisando-se o tempo 

em que a saída esteve em nível lógico alto tem-se uma boa estimativa do tempo real de 

execução do controlador digital. 

Foi utilizada uma interrupção de temporizador (timer) para sincronizar as aquisições 

do ADC, sendo utilizada uma frequência de 20 kHz (valor típico para controladores digitais) 

para a execução da ISR. Durante a ISR do timer a primeira linha de código é acionar um pino 

de saída. A próxima ação é limpar eventuais flags da interrupção. Após isso é realizada a 

conversão de um canal do ADC (trigger por software: o que geralmente significa acionar a 

conversão, esperar a flag de conclusão e salvar o valor convertido para uso posterior). Por 

último é setada uma flag (“PID_loopflag”) para indicar que um novo valor foi adquirido pelo 

controlador. 

Exemplo de ISR do timer para sincronização das leituras do ADC. 

 

void ISR_TimerIntHandler(void) 

{ 

 //Set GPIO: 

 LedOn(); 

 //Clear the timer interrupt flag: 

 TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); 

 //Interrupt Handling: 

 ADC_Converte(); 

 PID_loopflag = 1; 

} 

No loop principal do programa é executada a função do controlador digital. Sendo que 

o controlador só é executado caso a flag “PID_loopflag” esteja ativa, a qual indica que um 

novo valor foi convertido no ADC, evitando executar o loop em uma taxa superior da 

frequência de atuação e amostragem utilizada no projeto do controlador. Após realizar o 

cálculo do erro atual e atualizar o valor da ação de controle PID (no caso, a razão cíclica do 

módulo DPWM), esse valor da ação de controle é testado para ficar no limite de projeto. Após 

isso é necessário atualizar o valor do registrador do módulo DPWM e os valores de erros 
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anteriores. Por último é limpado a flag “PID_loopflag” e desligado o pino de saída que havia 

sido acionado na ISR do timer. 

Exemplo de rotina de controlador PID. 

 

inline void PID_routine(void) 

{ 

 // Se existe uma nova aquisição no ADC, roda o loop de controle: 

 if (PID_loopflag == 1) 

 { 

  // Calcula erro atual: 

  PID_erro_n0 = (S_INT)(PID_ref - ADC_value); 

  // Calcula ação de controle (PID) 

  PID_duty_n0 = (U_INT)(PID_duty_n0 

        +(PID_erro_n0 * PID_ka) 

        +(PID_erro_n1 * PID_kb) 

        +(PID_erro_n2 * PID_kc)); 

  // Confere se não saturou a saída do DPWM: 

  if( PID_duty_n0 < PWM_DUTY_MIN) 

     PID_duty_n0 = PWM_DUTY_MIN; 

  else 

  if( PID_duty_n0 > PWM_DUTY_MAX) 

     PID_duty_n0 = PWM_DUTY_MAX; 

  // Atualiza saída (duty cycle PWM): 

  PWM_dutycycle = PID_duty_n0; 

  // Atualiza erros anteriores: 

  PID_erro_n2 = PID_erro_n1; 

  PID_erro_n1 = PID_erro_n0; 

  // Limpa flag: 

  PID_loopflag = 0; 

  //Desliga GPIO: 

  LedOff(); 

 } 

} 

Os códigos foram implementados em linguagem C utilizando as configurações padrões 

dos compiladores. Na Tabela 6 estão apresentados os ambientes de programação bem como o 

nível de otimização utilizadas em cada plataforma. 

Os algoritmos de controle foram implementados utilizando aritmética de ponto fixo. É 

importante destacar que os ganhos do controlador PID foram declarados como variáveis, pois 

utilizando definições (defines) ocasionou no tempo de execução do controlador ficar 

dependente do valor dos ganhos do PID devido à otimização de código gerado pelo 

compilador. 

Outra questão de implementação prática desse algoritmo importante de se destacar, é 

o fato das funções (e.g. conversão do ADC) presentes no código foram desenvolvidas como 
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inline, com o objetivo de não aumentar desnecessariamente de maneira artificial o tempo de 

execução do algoritmo. 

4.2 Sistemas submetidos ao teste proposto 

Existe um grande número de dispositivos que podem ser avaliados para estimativa do 

WCET, sendo requisitos possuírem conversor AD, módulo DPWM e interrupção por timer. 

Foram utilizados três microcontroladores disponíveis em laboratório: Texas Instruments 

TivaC (TM4C123G), NXP/Freescale Coldfire V1 (MCF51JE256) e Texas Instruments 

MSP430 (MSP430G2553). A Figura 20 abaixo apresenta os kits de desenvolvimento 

utilizados e a Tabela 6 apresenta as principais especificações desses microcontroladores. 

Tabela 6 

Especificações dos microcontroladores 

submetidos ao teste 

 

 
TM4C 

123G 

MCF51JE 

256 

MSP430 

G2553 

Fabricante Texas Freescale/NXP Texas 

CPU clock [MHz] 80,000 50,330 16,000 

DPWM clock 

[MHz] 
80,000 25,165 16,000 

ADC clock [MHz] 16,000 8,000 6,300 

CPU 
32-bit 

ARM Cortex-M4 

32-bit 

V1 core 

16-bit 

RISC core 

Resolução ADC 12-bit 12-bit 10-bit 

Taxa amostragem 

ADC 
1 Msps 320 kbps 200 ksps 

IDE utilizada 

(linguagem C em 

todos os testes) 

Code Composer Studio 

(versão 5.5.0) 

CodeWarrior 

(versão 6.3) 

Code Composer Studio 

(versão 5.5.0) 

Otimização 

utilizada para o 

compilador 

Otimização 

desligada 

Otimização de tamanho 

de código: 

Nível 1 (Local) 

Otimização 

desligada 
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(a) Kit Launchpad TivaC, 

microcontrolador Texas TM4C123G. 

 

(b) Kit Launchpad MSP430, 

microcontrolador Texas MSP430G2553. 

 

 

(c) Kit Colduíno, microcontrolador Freescale MCF51JE256. 

 

Figura 20 - Sistemas computacionais submetidos ao teste proposto. 

 

 

4.3 Resultados experimentais obtidos nos sistemas 

computacionais 

Os códigos foram implementados em linguagem C e os resultados obtidos para os 

WCETs estimados estão apresentados nas Figura 22, Figura 24 e Figura 26. Esses resultados 

também estão resumidos na Tabela 7 para facilitar a leitura. O menor tempo de assentamento 

do sistema em malha fechada é calculado pela Equação (30). 

Na Figura 21, na Figura 23 e na Figura 25 estão apresentadas essas respostas em uma 

escala de tempo diferente, nas quais podemos perceber a operação em 20 kHz utilizada como 

trigger do módulo ADC. 
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Figura 21 - Resultado prático para o TM4C123G, saída de 20 kHz. 

Tensão no pino de saída (CH1 - 1 V/div). Escala de tempo de 40 µs. 

 

 
Figura 22 - Estimativa de tempo de execução de pior caso para PID no TM4C123G: 

4,874 µs. Tensão no pino de saída (CH1 – 1 V/div); Escala de tempo de 1 µs. 

 

 
Figura 23 - Resultado prático para o MCF51JE256, saída de 20 kHz. 

Tensão no pino de saída (CH1 – 1 V/div). Escala de tempo de 40 µs. 
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Figura 24 - Estimativa de tempo de execução de pior caso para PID no MCF51JE256: 

8,960 µs. Tensão no pino de saída (CH1 – 1 V/div); Escala de tempo de 1µs. 

 

 
Figura 25 - Resultado prático para o MSP430G2553, saída de 20 kHz. 

Tensão no pino de saída (CH1 – 1 V/div). Escala de tempo de 40 µs. 

 

 
Figura 26 - Estimativa de tempo de execução de pior caso para PID no MSP430G2553: 

36,930 µs. Tensão no pino de saída (CH1 – 1 V/div); Escala de tempo de 4 µs. 

 

Os resultados de cada sistema submetido ao teste apresentam uma pequena variação 

no tempo de execução. Isso deve-se as características do algoritmo, por exemplo, em qual 

ponto da rotina principal ele é executado ao retornar da ISR. Para evitar uma variação maior, 

que poderia ser apresentada pela parte condicional do controlador (limitação da razão cíclica 

máxima e mínima) os códigos foram executados de tal forma que o valor da razão cíclica 
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ficasse em seu valor máximo. Isso foi garantido aplicando um potencial nulo (zero volt) ao 

pino de entrada do ADC, gerando um alto erro e levando a saturação positiva da ação de 

controle, que está limitada no segundo condicional “if” do algoritmo. 

Os resultados de pior caso obtidos foram tabulados na Tabela 7 para facilitar a leitura 

e análise dos resultados. 

Tabela 7 

Resumo dos resultados obtidos 

no teste proposto 

 

 TM4C 

123G 

MCF51 

JE256 

MSP430 

G2553 

Tempo de execução controlador PID 

(estimado pelo algoritmo de teste) 

[µs] 

4,874 8,960 36,930 

Frequência de amostragem máxima 

[kHz] (74) 
205,170 111,607 27,078 

Tempo de assentamento possível 

[µs] (32) 
48,740 89,600 369,300 

 

O tempo de execução do controlador PID é tempo em que o pino de saída ficou ativo, 

ou seja, é tempo necessário para a conversão do ADC, cálculo da ação PID e atualização da 

razão cíclica do DPWM. A partir desse valor podemos obter a frequência máxima de 

amostragem que pode ser utilizada pelo controlador digital, conforme apresentado na 

Equação (74). 

Conforme o estudo apresentado na Seção 3.2.2, utilizando a Equação (32) podemos 

obter qual o menor tempo de assentamento que o sistema em malha fechada poderá ter. Esse 

valor é particularmente importante, pois será utilizado no co-projeto do conversor, permitindo 

que a partir da especificação da resposta dinâmica realizar tanto a seleção das frequências de 

amostragem e de comutação quanto do sistema computacional capaz de executar o controlador 

digital de forma satisfatória. 

Os benchmarks tradicionais em geral são projetados para avaliar apenas a CPU. Dessa 

maneira é comum apresentar os resultados normalizados pelo clock da CPU. No teste 

desenvolvido nesse trabalho para estimar o WCET os resultados foram normalizados pelo 

clock do DPWM e do ADC devido à dependência desse teste aos periféricos. 
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Tabela 8 

Resultados normalizados 

do teste proposto 

 

 TM4C 

123G 

MCF51JE 

256 

MSP430 

G2553 

CPU clock [MHz] 80,000 50,330 16,000 

DPWM clock [MHz] 80,000 25,165 16,000 

ADC clock [MHz] 16,000 8,000 6,300 

1000 * (frequência execução PID) / 

(CPU clock) 
2,565 2,218 1,692 

1000 * (frequência execução PID) / 

(Timer clock) 
2,565 4,435 1,692 

1000 * (frequência execução PID) / 

(ADC clock) 
12,823 13,951 4,298 

 

Quanto maior o valor normalizado obtido, indica maior eficiência na utilização do sinal 

clock. 

4.4 Análise dos quantizadores 

Além do impacto direto sobre a frequência de amostragem e de comutação, a 

frequência máxima de cada sistema computacional impacta na resolução efetiva do DPWM. 

Por isso é necessário analisar o impacto do uso dessa frequência máxima nos periféricos 

quantizadores (DPWM e ADC), conforme apresentado nas Equações (75) a (79). No caso do 

ADC é necessário utilizar uma resolução em bits menor que a resolução do DPWM para evitar 

operação em ciclo limite, conforme apresentado na Equação (79). 

   

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

) (75) 

   

 
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 =

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)
=

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓

 (76) 

   

 
𝑟𝑒𝑠𝐷𝑃𝑊𝑀 =

1

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓
∗ 100% =

1

𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)
∗ 100% (77) 
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 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓) = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)) (78) 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 − 1) (79) 

   

em que: 

 fclock é a frequência de clock do módulo DPWM; 

 fDPWM é a frequência modulada pelo DPWM. 

A Tabela 9 apresenta os resultados dos quantizadores na frequência máxima de 

operação do controlador PID em cada um dos sistemas analisados. 

Tabela 9 

Análise dos quantizadores ADC e DPWM para frequência 

máxima obtida em cada sistema computacional 

 

 TM4C 

123G 

MCF51JE 

256 

MSP430 

G2553 

Período do DPWM 389,920 225,478 590,880 

Período DPWM 

(75) 
389 225 590 

Frequência de comutação efetiva 

[kHz] (76) 
205,656 111,844 27,119 

Resolução efetiva DPWM 

[%] (77) 
0,257% 0,444% 0,169% 

Resolução DPWM 

[bit] (78) 
8,604 7,814 9,205 

Resolução máxima do ADC para 

evitar ciclo limite [bit] 
7,604 6,814 8,205 

Resolução máxima do ADC para 

evitar ciclo limite [bit] (79) 
7 6 8 

 

Outra análise realizada, foi utilizar um valor de frequência menor para permitir uma 

classificação entre os sistemas. Essa análise é muito útil, pois será necessária quando a 

dinâmica da carga permitir utilizarmos qualquer um dos microcontroladores analisados. Por 

exemplo, se utilizarmos uma frequência equivalente a 90% da menor frequência possível, 
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frequência do MSP430 de 27,144 kHz, utilizando uma frequência de amostragem e comutação 

de 24,430 kHz, temos os dados tabulados na Tabela 10. 

Tabela 10 

Análise dos quantizadores ADC e DPWM 

para uma mesma frequência (24,430 kHz) 

 

 TM4C 

123G 

MCF51JE 

256 

MSP430 

G2553 

Período do DPWM 3282,667 1032,604 656,533 

Período DPWM 

(75) 
3283 1033 657 

Frequência de comutação efetiva 

[kHz] (76) 
24,368 24,361 24,353 

Resolução efetiva DPWM 

[%] (77) 
0,030% 0,097% 0,152% 

Resolução DPWM 

[bit] (78) 
11,681 10,013 9,360 

Resolução máxima do ADC para 

evitar ciclo limite [bit] 
10,681 9,013 8,360 

Resolução máxima do ADC para 

evitar ciclo limite [bit] (79) 
10 9 8 

 

4.5 Considerações e conclusões parciais 

A escolha do sistema computacional está limitada pela frequência de amostragem e de 

comutação necessária pela dinâmica da carga, mas essa escolha também impacta diretamente 

na resolução efetiva do DPWM e ADC. O estudo apresentado nesse capítulo relaciona a 

estimativa de WCET de cada sistema computacional analisado, permitindo a indicação da 

frequência de amostragem máxima possível em cada sistema. 

Além disso, a análise dos quantizadores, também apresentada nesse capítulo, nos 

indica quais são as resoluções possíveis para ADC e DPWM na frequência desejada, 

permitindo o projeto da frequência de acordo com a resolução necessária no módulo ADC 

(e.g. para garantir ripple de tensão de saída na faixa requisitada pelo projeto) e resolução do 

DPWM (e.g. para evitar operação em ciclo limite). 
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No Capítulo 5 será apresentada a consolidação da metodologia de projeto com 

abordagem de sistema ciberfísico para o conversor estático com controlador digital. 

Incorporando a análise de interdependências (apresentada no Capítulo 3) e a estimativa do 

WCET apresentada nesse capítulo. No Capítulo 6 será apresentado um exemplo de aplicação 

com o intuito de comprovar a metodologia proposta. 
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- Capítulo 5 -  

Metodologia de co-projeto 

O objetivo da rotina proposta nesse trabalho é realizar um co-projeto com uma 

perspectiva completa, ou seja, realizar o projeto de um conversor estático analisando um 

grande número de aspectos das diversas áreas multidisciplinares envolvidas, como eletrônica, 

controle e computacional. Ao contrário de uma metodologia clássica de projeto (representada 

na Figura 2) a metodologia de co-projeto proposta nesse trabalho (representada na Figura 27) 

cada etapa não ocorre de maneira sequencial e independente. 

 
Figura 27 - Fluxograma simplificado do co-projeto proposto. 
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A metodologia de projeto foi desenvolvida de tal maneira a reduzir o número de 

parâmetros de entrada que o projetista impõe arbitrariamente ao projeto. Os parâmetros 

tradicionalmente impostos são obtidos através do co-projeto, como por exemplo: a frequência 

de comutação; a resolução dos quantizadores ADC e DPWM; o quanto acima de Lmin utilizar 

L (parâmetro K1), a arquitetura computacional a ser utilizada, conforme apresentado no 

fluxograma de co-projeto da Figura 27. 

5.1 Co-projeto do valor de indutância de conversores 

estáticos 

Conforme apresentado no Capítulo 3, em um projeto tradicional, o valor da indutância 

do conversor é obtido pelo ripple de corrente admitido. Nessa tese é apresentada uma 

alternativa a esse procedimento, para isso nas próximas seções é apresentada uma metodologia 

de co-projeto para a indutância, relacionando o fator K1 com o fator de amortecimento (ζ) da 

planta Gvd (s). 

5.1.1 Modelo matemático dos conversores 

Essa tese está focada em conversores em malha fechada. Para o correto projeto dos 

controladores é necessário obter o modelo matemático dos conversores. Existem diversas 

técnicas disponíveis na literatura para obtenção desse modelo, sendo que a mais utilizada é o 

método de modelo médio em espaço de estados proposta por Middlebrook (1976). 

As funções de transferências Gvd(s), que relacionam a tensão de saída (vo) com a razão 

cíclica (duty cycle, d), obtidas utilizado o método de modelo médio em espaço de estados, 

estão expressas em (80), (81) e (82), para os conversores abaixador, elevador e abaixador-

elevador, respectivamente (Barbi, 2014).  

   

 𝐺𝑣𝑑_𝑏𝑢𝑐𝑘(𝑠) =
𝑅𝑜 . 𝑉𝑖

𝐶. 𝐿. 𝑅𝑜 . 𝑠2 + 𝐿. 𝑠 + 𝑅𝑜
 (80) 

   

 𝐺𝑣𝑑_𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡(𝑠) =
𝑉𝑖

(1 − 𝐷)2
.

(1 −
𝑠. 𝐿

𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2
)

(
𝐿. 𝐶

(1 − 𝐷)2
) . 𝑠2 + (

𝐿
𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2

) . 𝑠 + 𝑅𝑜

 (81) 
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 𝐺𝑣𝑑_𝑏𝑏(𝑠) =
𝑉𝑖

(1 − 𝐷)2
.

(1 −
𝑠. 𝐿. 𝐷

𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2
)

(
𝐿. 𝐶

(1 − 𝐷)2
) . 𝑠2 + (

𝐿
𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)

) . 𝑠 + 𝑅𝑜

 (82) 

   

Essas funções são particularmente úteis para o projeto de fontes de alimentação com 

tensão de saída constante, uma vez que permitem controlar o valor da tensão de saída através 

da razão cíclica. Existem outros tipos de aplicações que demandam outras funções de 

transferências, por exemplo, um driver para LED, em que a corrente de saída é em geral 

constante devido a relação direta entre corrente no LED e fluxo luminoso. Nesse tipo de 

aplicação em geral se utiliza a função de transferência Gid(s), que relacionam a corrente de 

saída (vo) com a razão cíclica (duty cycle, d). 

Analisando as funções de transferência (80), (81) e (82) é possível obter o fator de 

amortecimento (ζ) de cada planta Gvd(s) pela Equações (83), (84) e (85), respectivamente. 

   

 
𝜁𝑏𝑢𝑐𝑘 =

1

2√
𝐶
𝐿 . 𝑅𝑜

 (83) 

   

 
𝜁𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =

1

2√
𝐶
𝐿 . 𝑅𝑜 .

(1 − 𝐷)

 (84) 

   

 
𝜁𝑏𝑏 =

1

2√
𝐶
𝐿
. 𝑅𝑜

 (85) 

   

Fica clara a dependência do fator de amortecimento da planta com o valor projetado 

para indutância e capacitância do conversor. 

Conforme destacado anteriormente, dependendo da aplicação será necessário 

considerar outro tipo de função de transferência, como por exemplo, Gid(s). Fazendo-se 

necessário obter o fator de amortecimento dessa, conforme procedimento acima, para utilizar 

essa metodologia de co-projeto. 
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5.1.2 Relação entre K1 e fator de amortecimento 

Para encontrar a relação desse fator K1 com os requisitos de projeto foram substituídas 

as equações de projeto em (83), (84) e (85). 

Substituindo as equações de projeto de Lmin (3), de projeto de C (5) e (16) na equação 

do fator de amortecimento (83), podemos obter a Equação (87) para o conversor abaixador, 

na qual o fator de amortecimento da planta Gvd está relacionado ao projeto da indutância pelo 

fator K1. 

   

 

𝜁𝑏𝑢𝑐𝑘 =
1

2. 𝑅.√
𝐶
𝐿

=
1

2. 𝑅𝑜 .
√
(
(1 − 𝐷)

8. 𝐿. Δ𝑉𝑜 . 𝑓𝑠𝑤2
)

(𝐿)

=
1

2. 𝑅𝑜 . √(
(1 − 𝐷)
8. Δ𝑉𝑜. 𝑓𝑠𝑤2

) .
1
(𝐿)2

 

=
1

2. 𝑅𝑜 . √(
(1 − 𝐷)
8. Δ𝑉𝑜. 𝑓𝑠𝑤

2 ) . (
2. 𝑓𝑠𝑤

𝐾1. (1 − D). 𝑅𝑜
)
2

 

(86) 

   

 𝜁𝑏𝑢𝑐𝑘 = 𝐾1. √Δ𝑉𝑜. √
1 − 𝐷

2
 

(87) 

   

É importante notar que o valor da indutância (L) depende tanto de K1 quanto da 

frequência de comutação. O valor da capacitância (C) depende da frequência, da indutância 

selecionada e do ripple de tensão (ΔVo). O fator de amortecimento (𝜁) depende de K1 e do 

ripple de tensão, porém não depende da frequência de comutação (fsw). 

Realizando o mesmo procedimento para o conversor elevador, unindo as Equações (8), 

(10) e (16) em (84), temos que a relação entre o fator K1 e o fator de amortecimento é dada 

por (89). 

   

 

𝜁𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =
1

2√
𝐶
𝐿 . 𝑅𝑜 .

(1 − 𝐷)

=
1

2√
(

𝐷
𝑅𝑜 . Δ𝑉𝑜 . 𝑓𝑠𝑤

)

(𝐾1.
𝐷. (1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜

2. 𝑓𝑠𝑤
)
. 𝑅𝑜

 

(88) 
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 𝜁𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = √
1

8
. √𝐾1. √Δ𝑉𝑜 

(89) 

   

Essa relação para o conversor abaixador-elevador é dada por (91), obtida substituindo 

(13), (15) e (16) em (85). 

   

 

𝜁𝑏𝑏 =
1

2√
𝐶
𝐿 . 𝑅𝑜

=
1

2√
(

𝐷
𝑅𝑜 . Δ𝑉𝑜. 𝑓𝑠𝑤

)

(𝐾1.
(1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

)
. 𝑅𝑜

 

(90) 

   

 𝜁𝑏𝑏 = √
1

8
.√𝐾1. √Δ𝑉𝑜.

(1 − 𝐷)

√𝐷
 

(91) 

   

Para esses conversores, o fator de amortecimento (𝜁) também é depende de K1 e do 

ripple de tensão (ΔVo), porém não é depende da frequência de comutação (fsw). 

5.1.3 Equação de co-projeto para indutância 

A partir das Equações (87), (89) e (91) é possível realizar o co-projeto do valor de 

indutância a ser utilizado no conversor, considerando o fator de amortecimento desejado na 

planta Gvd(s) para obter o fator K1.  

As equações de co-projeto da indutância para os conversores estão apresentadas em 

(92), (93) e (94). Para o conversor abaixador, temos: 

   

 𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(

 
𝜁𝑏𝑢𝑐𝑘

√Δ𝑉𝑜. √
1 − D
2 )

 . (
(1 − D). 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

) (92) 

   

Para o conversor elevador, temos: 
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 𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(

 
𝜁𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡

√1
8 . √Δ𝑉𝑜)

 

2

. (
𝐷. (1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜

2. 𝑓𝑠𝑤
) (93) 

   

Para o conversor abaixador-elevador, temos: 

   

 𝐿 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(

 
 𝜁𝑏𝑏

√1
8 .√Δ𝑉𝑜.

(1 − 𝐷)

√𝐷 )

 
 

2

. (
(1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

) (94) 

   

5.2 Co-projeto da frequência de operação 

A frequência de operação mínima necessária para garantir uma resposta dinâmica 

satisfatória para a planta foi especificada por (32). O co-projeto da frequência de comutação 

máxima (fsa.max), será realizada pela resolução necessária aos quantizadores para evitar 

operação em ciclo limite. 

O número mínimo de bits do DPWM para evitar essas oscilações é dado pela 

Equações (58) e repetido em (95). 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 + 1 (95) 

   

Sendo a resolução do DPWM dada por (37) e repetida em (96). 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀.𝑒𝑓 = 𝑙𝑜𝑔2 (𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)) (96) 

   

O número mínio de bits do ADC é dado por (54) e repetidoa em (97). 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶.𝑚𝑖𝑛 = 𝑙𝑜𝑔2(
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶
∆𝑉𝑜

) (97) 
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Substituindo (96) e (97) na Equação (95) obtemos (98). 

   

 𝑙𝑜𝑔2 (𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘
𝑓𝐷𝑃𝑊𝑀

)) = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶

∆𝑉𝑜
) + 1 (98) 

   

Isolando a frequência da onda modulada pelo DPWM (fDPWM), ou seja, a frequência de 

comutação (fsw) temos a Equação (99) sendo que por (27) essa também será a frequência de 

amostragem (fsa); 

   

 
𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑎𝑥 =

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

2
𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑙𝑜𝑔2(

𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶
∆𝑉𝑜

))+1

 (99) 

   

Portanto existe uma faixa de frequências de comutação e amostragem, entre fsa.min e 

fsa.max, na qual é possível realizar o co-projeto abordando uma ampla perspectiva. 

5.3 Síntese da metodologia de co-projeto 

Podemos resumir a rotina de co-projeto proposta nessa tese pelas etapas abaixo. A 

equações de co-projeto aparecem repetidas de (100) a (110) para facilitar futuras referências 

no texto. 

i. A frequência de amostragem do controlador (fsa) é considerada a mesma frequência 

de comutação do conversor (fsw), permitindo a filtragem natural do ruído de 

comutação e reduzindo o atraso de fase. Essa condição está representada pela 

Equação (27) e repetida em (100); 

   

 𝑓𝑠𝑤 = 𝑓𝑠𝑎  (100) 

   

ii. Os requisitos apresentados pela resposta dinâmica desejada na carga permitem 

projetar uma frequência de operação mínima (fsa.min), de acordo com a Equação (32) 

ou Equação (101); 
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 𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 =
10

𝑡𝑠𝑠
 (101) 

   

em que: 

 tss é o tempo de assentamento especificado pela carga. 

vii. Pelo requisito da carga para ripple de tensão (ΔVo) é possível encontrar a 

resolução necessária nos quantizadores ADC e DPWM. O número de bits do 

ADC é dado por (54) e do DPWM por (58), repetidos em (102) e (103), 

respectivamente. 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 > 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶

∆𝑉𝑜
) (102) 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐷𝑃𝑊𝑀 = 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 + 1 (103) 

   

em que: 

 Vref.ADC é a faixa de referência de tensão do ADC. 

Para o conversor abaixador, temos que a resolução do ADC é dada pela 

Equação (64). A condição (102), para esse conversor, será dada por (104); 

   

 𝑛𝑏𝑖𝑡.𝐴𝐷𝐶 > 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑉𝑖
∆𝑉𝑜
) (104) 

   

iii. Comparando a frequência mínima (ii) e a resolução necessária dos quantizadores 

(iii) com os resultados obtidos para WCET estimado no teste proposto (Capítulo 4) 

é possível indicar quais dos dispositivos analisados são capazes de executar o 

controlador PID dentro dos requisitos de projeto. Conforme Equação (74) ou (105); 

   

 𝑓𝑠𝑎 <
1

𝑊𝐶𝐸𝑇
 (105) 
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iv. Existe uma frequência de operação máxima (fsa.max), na qual os quantizadores 

garantem a correta operação da planta. Essa pode ser obtida por (99) e repetida em 

(106). 

   

 
𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑎𝑥 =

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

2
𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑙𝑜𝑔2(

𝑉𝑟𝑒𝑓.𝐴𝐷𝐶
∆𝑉𝑜

))+1

 (106) 

   

em que: 

 fclock é a frequência do clock do módulo DPWM. 

Para o conversor abaixador, temos que a resolução do ADC é dada pela 

Equação (64). A condição (106), para esse conversor, é equivalente à 

Equação (107); 

   

 
𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑎𝑥.𝑏 =

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

2
𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑙𝑜𝑔2(

𝑉𝑖
∆𝑉𝑜

))+1

=
𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

2
𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑙𝑜𝑔2(

𝑉𝑖
Δ𝑉𝑜%.𝑉𝑜

))+1

 (107) 

   

v. O valor da indutância utilizada no conversor será escolhido de maneira a otimizar 

a resposta da planta (unindo o projeto da parte eletrônica ao projeto da parte de 

controle). A escolha da indutância do conversor dada pelo fator de amortecimento 

(ζ) desejado na planta Gvd (s), conforme apresentado pelas Equações (92), (93) e 

(94), para os conversores abaixador, elevador e abaixador-elevador, 

respectivamente. Essas condições estão repetidas em (108), (109) e (110); 

    

 𝐿𝑏𝑢𝑐𝑘 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(

 
𝜁𝑏𝑢𝑐𝑘

√𝛥𝑉𝑜 . √
1 − 𝐷
2 )

 . (
(1 − 𝐷). 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

) (108) 

   

 𝐿𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(

 
𝜁𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡

√1
8 .√𝛥𝑉𝑜)

 

2

. (
𝐷. (1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜

2. 𝑓𝑠𝑤
) (109) 
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 𝐿𝑏𝑏 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(

 
 𝜁𝑏𝑏

√1
8 .√𝛥𝑉𝑜 .

(1 − 𝐷)

√𝐷 )

 
 

2

. (
(1 − 𝐷)2. 𝑅𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

) (110) 

   

vi. São utilizadas as equações tradicionais de projeto, apresentadas na Seção 3.1.1, 

para obter a razão cíclica nominal (D) do conversor e o componente capacitivo (C) 

de saída. 

Para o conversor abaixador, esses valores são dados por (2) e (5), repetidos em 

(111) e (112). Para o conversor elevador por (7) e (10), ou (113) e (114). Para o 

conversor abaixador-elevador por (12) e (15), repetidos em (115) e (116); 

   

 𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘 =
𝑉𝑜
𝑉𝑖

 (111) 

   

 𝐶𝑏𝑢𝑐𝑘 =
(1 − 𝐷𝑏𝑢𝑐𝑘)

8. 𝐿𝑏𝑢𝑐𝑘 . Δ𝑉𝑜. 𝑓𝑠𝑤2
 (112) 

   

 𝐷𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =
𝑉𝑜 − 𝑉𝑖
𝑉𝑜

 (113) 

   

 
𝐶𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =

𝐷𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡

𝑉𝑜
2

𝑃𝑜
. Δ𝑉𝑜. 𝑓𝑠𝑤

 (114) 

   

 𝐷𝑏𝑏 =
|𝑉𝑜|

𝑉𝑖 + |𝑉𝑜|
 (115) 

   

 
𝐶𝑏𝑏 =

𝐷𝑏𝑏

𝑉𝑜
2

𝑃𝑜
. Δ𝑉𝑜 . 𝑓𝑠𝑤

 (116) 

   

vii. Com essas etapas concluídas é possível obter o modelo da planta, conforme 

apresentado na Seção 5.1.1. As funções de transferências Gvd (s) estão expressas 

nas Equações (80), (81) e (82), para os conversores abaixador, elevador e 

abaixador-elevador, respectivamente. E repetidas em (117), (118) e (119); 
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 𝐺𝑣𝑑_𝑏𝑢𝑐𝑘(𝑠) =
𝑅𝑜 . 𝑉𝑖

𝐶. 𝐿. 𝑅𝑜 . 𝑠2 + 𝐿. 𝑠 + 𝑅𝑜
 (117) 

   

 𝐺𝑣𝑑_𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡(𝑠) =
𝑉𝑖

(1 − 𝐷)2
.

(1 −
𝑠. 𝐿

𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2
)

(
𝐿. 𝐶

(1 − 𝐷)2
) . 𝑠2 + (

𝐿
𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2

) . 𝑠 + 𝑅𝑜

 (118) 

   

 𝐺𝑣𝑑_𝑏𝑏(𝑠) =
𝑉𝑖

(1 − 𝐷)2
.

(1 −
𝑠. 𝐿. 𝐷

𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)2
)

(
𝐿. 𝐶

(1 − 𝐷)2
) . 𝑠2 + (

𝐿
𝑅𝑜 . (1 − 𝐷)

) . 𝑠 + 𝑅𝑜

 (119) 

   

viii. Assim é possível projetar um controlador digital que permita rastreamento de 

referência e rejeição de ruído; 

ix. A última etapa é a obtenção do sistema ciberfísico co-projetado, pela 

implementação digital do controlador na plataforma apta selecionada e a realização 

física do conversor. 

No Capítulo 6 será apresentado um exemplo de utilização dessa metodologia de co-

projeto aplicada ao conversor estático abaixador. Resultados experimentais são apresentados 

e discutidos ao final do capítulo. 
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- Capítulo 6 -  

Um exemplo de co-projeto 

6.1 Co-projeto para conversor abaixador (buck) 

Com o objetivo de validar a proposta dessa tese é apresentado um exemplo de co-

projeto de um conversor abaixador não-isolado operando em CCM. Na Tabela 11 estão os 

parâmetros de entrada do projeto e a Figura 28 apresenta a topologia do conversor utilizado. 

Na Tabela 12 estão listados os componentes e parâmetros obtidos pelo co-projeto proposto. 

 
Figura 28 - Topologia do conversor abaixador não-isolado. 

 

Tabela 11 

Parâmetros e especificações de projeto 

 

Símbolo Descrição Valor 

Vi Tensão de entrada 5,0 V 

Vo Tensão de saída 2,5 V 

Po Potência de saída 1 W 

ΔVo Ondulação da tensão de saída 1,00% 

tss Tempo de assentamento 150 µs 

ζ Fator de amortecimento 0,65 

- Topologia do conversor 
Abaixador 

CC-CC CCM 
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Tabela 12 

Componentes e parâmetros projetados 

 

Símbolo Descrição Valor 

fsa e fsw 
Frequência de comutação e 

amostragem 
110 kHz 

Duty Razão cíclica nominal 0,5 

Lcritica Indutância mínima 14,205 μH 

Lb Indutância do conversor 184,659 μH 

Cb Capacitância do conversor 2,797 μF 

RL Resistor de carga  6,25 Ω 

Db Diodo do conversor MUR160 

Sb Chave do conversor IRF540 

 

6.1.1 Frequência de operação mínima 

O projeto da frequência de amostragem mínima (fsa.min) depende da resposta dinâmica 

necessária na carga (no caso, tempo de assentamento tss) especificada pelos requisitos de 

projeto, conforme a Equação (74). O valor para esse exemplo pode ser obtido por (120). 

   

 𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑖𝑛 =
10

𝑡𝑠𝑠
=

10

150 𝜇𝑠
= 66,667 𝑘𝐻𝑧 (120) 

   

Comparando o valor da frequência de amostragem mínima (120) ao resultado do 

WCET estimando (Tabela 7), temos que dos microcontroladores apresentados apenas o 

TM4C123G (205,170 kHz) e o MCF51JE256 (111,607 kHz) apresentam a possibilidade de 

operação com frequência superior a mínima necessária (66,667 kHz). O MSP430G2553 

(27,078 kHz) foi incapaz de executar a lei de controle na frequência mínima necessária. 

Esse resultado representa uma das vantagens de se utilizar uma rotina de co-projeto, 

pois em uma rotina de projeto tradicional a escolha da plataforma computacional é realizada 

de maneira independente do projeto da frequência. Caso a frequência escolhida não seja 

compatível com nenhuma das plataformas disponíveis ao projetista, será necessário a obtenção 

de uma nova plataforma ou realizar um novo projeto considerando uma frequência diferente. 

Porém, ambas as alternativas irão ocasionar aumento dos custos de projeto. 
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No caso de um projeto novo, sem nenhuma arquitetura disponível ao projetista, uma 

simples consulta ao banco de dados de estimativa do WCET pode servir como parâmetro de 

escolha da arquitetura, diminuindo o tempo de projeto e permitindo redução de custos. 

6.1.2 Sistema computacional e quantizadores 

A análise dos quantizadores, Equações (75) a (79), para a frequência mínima (120) é 

apresentada na Tabela 13. O passo de tensão do ADC (resolução) deve ser menor que o ripple 

de tensão (ΔVo) admitido pela carga e pode ser calculado por (121) em volt e por (122) em 

porcentual. 

   

 Δ𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑖

2𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠𝐴𝐷𝐶
 (121) 

   

 Δ𝑉𝐴𝐷𝐶% =
Δ𝑉𝐴𝐷𝐶
𝑉𝑜

 (122) 

   

Tabela 13 

Análise dos quantizadores para frequência 

de amostragem mínima necessária no exemplo 

 

 TM4C 

123G 

MCF51JE 

256 

Período do DPWM 1200,0 377,475 

Período DPWM 

(75) 
1200 377 

Frequência de comutação efetiva 

[kHz] (76) 
66,667 66,751 

Resolução efetiva DPWM 

[%] (77) 
0,083 0,265 

Resolução DPWM 

[bit] (78) 
10,229 8,558 

Resolução máxima do ADC para 

evitar ciclo limite [bit] 
9,229 7,558 

Resolução máxima do ADC para 

evitar ciclo limite [bit] (79) 
9 7 

Resolução máxima do ADC 

[mV ] (121) 
9,766 39,063 

Resolução máxima do ADC 

[%] (122) 
0,391 1,563 
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Pelo resultado da resolução do ADC (121) e (122) apenas o TM4C123G tem um valor 

de ΔVADC (9,766 mV, 0,391%) menor que a especificação da carga (25 mV, 1%). Portanto, o 

único microcontrolador analisado capaz de atender as especificações desse exemplo é o 

TM4C123G. 

Esse resultado demostra a dependência que existe entre os quantizadores do sistema 

computacional os requisitos de projeto, no caso ripple de tensão, comprovando a vantagem de 

utilizar a abordem de co-projeto. 

Nesse exemplo de co-projeto, apenas uma das plataformas computacionais se mostrou 

capaz de implementação, considerando os requisitos de WCET e dos quantizadores. Porém, 

se mais de uma plataforma fosse passível de escolha, caberia ao projetista a escolha, 

considerando fatores como: melhor resolução dos quantizadores, custos da plataforma 

(considerando o valor tanto do dispositivo quanto do processo produtivo e de 

desenvolvimento), maior flexibilidade para modificações futuras, etc. À primeira vista pode 

parecer que nesse caso, a utilização da abordagem de co-projeto não se justificaria, pois ainda 

caberia ao projetista realizar a escolha da plataforma, como ocorre em um projeto tradicional. 

Porém, essa escolha não seria arbitrária, uma vez que as plataformas seriam consideras aptas, 

cabendo ao projetista apenas a seleção de uma das plataformas comprovadamente capazes de 

executar a tarefa. 

6.1.3 Frequência de comutação e amostragem 

Existe uma faixa de frequências possíveis para o projeto, sendo a mínima já definida 

por (120). A frequência máxima (fsa.max) dada por (123) está limitada pela maior frequência de 

amostragem que permite resolução do ADC suficiente para garantir o ripple de tensão 

desejado. 

   

 
𝑓𝑠𝑎.𝑚𝑎𝑥 =

𝑓𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘

2
𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑙𝑜𝑔2(

𝑉𝑖
Δ𝑉𝑜%.𝑉𝑜

))+1

 (123) 

   

Nesse exemplo de co-projeto a limitação de 1% para ΔVo exige um ADC com no 

mínimo 7 bits (ΔVADC% = 0,781%) e para evitar operação em ciclo limite o DPWM deverá 

operar com no mínimo 8 bits. 
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Temos que para o TM4C123G operar nessa faixa é necessário utilizar uma frequência 

de comutação menor que 312,50 kHz. Pode-se escolher qualquer valor entre 66,667 kHz 

(fsa.min) e 312,50 kHz (fsa.max). Nesse projeto optou-se por um valor intermediário as duas 

frequências, definindo a frequência de 110 kHz, conforme (124). 

   

 𝑓𝑠𝑎 = 𝑓𝑠𝑤 = 110 𝑘𝐻𝑧 (124) 

   

6.1.4 Componentes indutivos e capacitivos 

As equações de projeto tradicional do conversor abaixador são bem conhecidas na 

literatura (Erickson, 2004; Emadi, 2009; Hart2011) e já foram apresentadas na Seção 3.1.1. 

A razão cíclica nominal (D) pode ser calculada pelo ganho estático em (125). A 

indutância mínima (modo de condução crítica) para garantir modo de condução contínua de 

corrente (CCM) pode ser obtida por (127). O valor utilizado de indutância (Lb) nesse trabalho 

foi obtido por (128) e (129) que relacionam a indutância com o fator de amortecimento 

desejado e a indutância mínima necessária. A capacitância de saída (Cb) pode ser obtida por 

(130). 

   

 𝐷 =
𝑉𝑜
𝑉𝑖
=
5,0 𝑉

2,5 𝑉
= 0,5 (125) 

   

 𝑅𝑜 =
𝑉𝑜
2

𝑃𝑜
=
(2,5 𝑉)2

1 𝑊
= 6,25 𝛺 (126) 

   

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 𝐷).

𝑉𝑜
2

𝑃𝑜
2. 𝑓𝑠𝑤

=

(1 − 0,5).
(2,5 𝑉)2

1 𝑊

2. (110 𝑘𝐻𝑧)
= 14,205 𝜇𝐻 

(127) 

   

 
𝐾1 =

𝜁

√𝛥𝑉𝑜 . √
1 − 𝐷
2

=
0,65

√0,01.√
1 − 0,5
2

= 13 (128) 

   

 𝐿𝑏 = 𝐾1. 𝐿𝑚𝑖𝑛 = (13). (14,205 𝜇𝐻) = 184,659 𝜇𝐻 (129) 
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𝐶𝑏 =
(1 − 𝐷)

8. 𝐿𝑏 . 𝛥𝑉𝑜 . 𝑓𝑠𝑤2
= 

(1 − 0,5)

8. (184,659 𝜇𝐻). (0,01). (110 𝑘𝐻𝑧)2
= 2,797 𝜇𝐻 

(130) 

   

6.1.5 Considerações sobre o fator K1 (relação entre o valor da 

indutância e o fator de amortecimento) 

O fator K1 de (129) indica o quão maior será o valor da indutância do conversor em 

relação ao seu valor mínimo para garantir operação em modo contínuo (127). Dessa maneira, 

seu valor deve ser maior que a unidade. Em um projeto tradicional o projetista pode especificar 

o valor do ripple de corrente para encontrar o valor de K1. 

A relação entre K1 e o ripple em ampere (ΔiL) é dada por (131) e em porcentual (ΔiL%) 

da corrente é dada por (132). 

   

 Δi𝐿 =
2. 𝑉𝑜
𝐾1. 𝑅𝑜

=
2. (2,5 V)

(13). (6,25 Ω)
= 61,538 𝑚𝐴 (131) 

   

 Δi𝐿% =
2

𝐾1
. 100% =

2

13
. 100% = 15,384% (132) 

   

6.1.6 Modelo matemático do conversor 

Para obter a função de transferência do conversor, foi utilizado o método de modelo 

médio em espaço de estados. A função de transferência Gvd (s) relaciona a tensão de saída (vo) 

com a razão cíclica (d) é dada por (133). 

   

 

𝐺𝑣𝑑(𝑠) =
𝑅𝑜 . 𝑉𝑖

𝐶𝑏 . 𝐿𝑏 . 𝑅𝑜 . 𝑠2 + 𝐿𝑏 . 𝑠 + 𝑅𝑜

=
31,250

3,228𝑒−9. 𝑠2 + 184,700. 𝑒−6. 𝑠 + 6,250
 

(133) 
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O projeto do controlador será realizado no domínio discreto. Para isso empregou-se o 

método de discretização por ZOH com frequência de amostragem de 110 kHz (mesma 

frequência de comutação) para obter a função de transferência discreta, Gvd (z), apresentada 

em (134).  

   

 𝐺𝑣𝑑(𝑧) =
0,3345. 𝑧 + 0,2811

𝑧2 − 1,471. 𝑧 + 0,5945
 (134) 

   

A resposta em frequência desse sistema não-compensado está representada pelo 

diagrama de Bode da Figura 29, apresentando margem de ganho de 3,18 dB, margem de fase 

de 11,3° e frequência de corte de 15,5 kHz. 

 
Figura 29 - Diagrama de Bode de malha aberta não-compensada. 

 

6.1.7 Controlador PID digital e implementação computacional 

Com o objetivo de permitir o rastreamento da referência de tensão e rejeição de 

distúrbios foi utilizada como estratégia de controle um controlador PID, devido sua robustez 

e fácil projeto. A estrutura do sistema de controle utilizado está representada pela Figura 30. 
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Figura 30 - Diagrama de blocos do sistema de controle implementado. 

 

O projeto do controlador foi realizado pelo método de alocação de polos (Rech, 2012) 

e a função de transferência do controlador é apresentada em (135). 

   

 

𝐶(𝑧) = 𝐾𝑝 + 𝐾𝑖.
𝑇𝑠
𝑧 − 1

+ 𝐾𝑑
𝑧 − 1

𝑇𝑠𝑎. 𝑧
 

 

𝐾𝑝 = 301,10. 𝑒−3 

𝐾𝑖 = 7,53. 𝑒+3 

𝐾𝑑 = 3,01. 𝑒−6 

𝑇𝑠𝑎 = 9,0909. 𝑒
−6 

(135) 

   

O sistema compensado é estável, com margem de ganho de 14,7 dB, margem de fase 

de 65,7° e frequência de corte de 7,88 kHz. A resposta em frequência do sistema compensado 

é apresentada na Figura 31. 

 
Figura 31 - Diagrama de Bode de malha aberta não-compensada (em azul) e malha aberta 

compensada (em vermelho). 
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A equação de diferenças implementada digitalmente é apresentada em (136). 

   

 

𝑢[𝑘] = 𝑢[𝑘 − 1] + 𝑎. 𝑒[𝑘] + 𝑏. 𝑒[𝑘 − 1] + 𝑐. 𝑒[𝑘 − 2] 
 

𝑎 = +0,3311 

𝑏 = −0,3610 

𝑐 = +0,0984 

(136) 

   

A Figura 32 apresenta a resposta ao degrau para o sistema não-compensado (MA) e 

para o sistema compensado (MF). 

 
Figura 32 - Resposta ao degrau para o sistema em malha aberta (em azul) e para o sistema 

em malha fechada (em vermelho). 

 

O sistema não-compensado estabiliza após 137 us apresentando uma sobre tensão na 

saída. O resultado de resposta ao degrau para o sistema em malha fechada apresentou um 

tempo de assentamento de 130 us (atendendo ao requisito de projeto de 150 us) e ainda 

apresentando rastreamento da referência (tensão de saída) mesmo com o degrau. 
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6.2 Resultados experimentais do protótipo 

Um protótipo foi implementado com os parâmetros das Tabela 11 e Tabela 12, 

utilizando um capacitor comercial de 3 µF (valor de projeto de 2,797 µF), um indutor de 

190 µH (valor de projeto de 184,659 µF) e alimentando uma resistência equivalente de 6,25 Ω. 

A Figura 33 apresenta as formas da onda de tensão de entrada e da tensão de saída para 

condição nominal (tensão de entrada e potência nominal). 

  
(a) 

  
(b) 

Figura 33 - Tensão de saída (CH1 - 100 mV/div) e tensão de entrada (CH2 - 2 V/div) para 

potência nominal; Escala de tempo: 5 µs/div. 

 

O resultado apresenta uma tensão de saída média de 2,50 V e uma ondulação de baixa 

frequência na tensão de saída é de 24 mV (0,960% do valor médio). Esses valores são 

Tensão de saída 

Tensão de entrada 

Tensão de saída 

Tensão de entrada 
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condizentes com os valores de projeto, ou seja, tensão de saída esperada de 2,50 V e o ripple 

esperado menor que 1%. 

   

 ∆𝑉𝑜% =
24 𝑚𝑉

2,50 𝑉
. 100% = 0,960% (137) 

   

Para validar o funcionamento do controlador projetado, foi aplicado um distúrbio de 

carga ao sistema. Esse distúrbio consistiu em um degrau de 7,2% no valor nominal da 

resistência de carga (variando de 6,25 Ω para 5,80 Ω), a Figura 34 apresenta o comportamento 

da tensão de saída (na carga), com a variação da carga. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 34 - Tensão de saída (CH1 - 200 mV/div) para um degrau de carga; Escala de 

tempo: 100 µs/div. 
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Esse resultado do sistema submetido a uma variação de carga comprova a atuação da 

malha de controle de tensão, sendo que o sistema volta ao valor inicial de tensão de saída após 

o distúrbio, rastreando a referência. 

6.3 Considerações sobre o co-projeto 

A metodologia de co-projeto proposta nessa tese é uma alternativa ao procedimento 

tradicional de projeto de conversores estáticos. Conforme apresentado, a principal vantagem 

dessa abordagem de co-projeto é a garantia do desempenho dos diferentes domínios 

envolvidos no projeto. Ao garantir o desempenho desses, garante-se a correta operação de todo 

o CPS e evita-se a necessidade de refazer etapas do projeto devido as escolhas arbitrárias de 

parâmetros de projeto. 

Por exemplo, considerando a frequência de comutação que é em geral escolhida de 

maneira arbitrária em um projeto tradicional. Existe um número infinito de possíveis 

frequências que o projetista pode escolher. Outro parâmetro que pode ser igualmente escolhido 

de maneira arbitrária em um projeto tradicional é a indutância a ser utilizada. Existindo um 

valor mínimo para operação em modo de condução contínua, mas não existe um valor 

máximo. Nessa tese o fator K1 representa essa relação entre a indutância utilizada e a 

indutância mínima.  Existindo também um número infinito de possibilidades de escolha do 

fator K1. 

A combinação apenas desses dois parâmetros (frequência de comutação e fator K1) 

permite um número infinitos de possibilidades para analisar, dificultando uma análise 

comparativa entre o procedimento tradicional e o co-projeto proposto nessa tese. Destacando, 

novamente, que o objetivo da abordagem CPS utilizada nessa tese é a garantia dos 

desempenhos. Sendo que o desempenho em uma abordagem não-CPS também pode ser 

satisfatório, o que também pode acontecer, mesmo que por mero acaso ou por experiência do 

projetista ao realizar as escolhas arbitrárias citadas. 

Essa seção apresenta algumas considerações sobre os impactos da escolha do fator de 

amortecimento sobre o sistema ciberfísico. 
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6.3.1 Escolha do fator de amortecimento 

São apresentados sete conversores projetados de acordo com as especificações da 

Tabela 11, conforme o exemplo apresentado na Seção 6.1. A frequência de comutação pode 

ser definida arbitrariamente em projeto tradicional e nessa comparação a frequência será 

utilizada a mesma obtida pela Equação (124), ou seja, 110 kHz em todos os conversores. 

Focando a comparação apenas na escolha do fator de amortecimento. 

Por utilizar os mesmo requisitos e a mesma frequência de comutação, o valor da 

indutância mínima, dado (127), será o mesmo para todos os conversores Essa análise avalia o 

impacto de variar o parâmetro K1 no projeto do conversor. No caso do co-projeto, esse 

parâmetro foi obtido para um determinado fator de amortecimento. Em um projeto tradicional 

esse valor pode ser obtido definindo-se arbitrariamente um valor para o ripple de corrente 

permitido no indutor, valores típicos utilizados estão entre 10% e 50%. Ou ainda, definindo-

se o valor da indutância a ser utilizada acima do valor mínimo (e.g. 20% acima). 

O menor valor possível para K1 é um, ou seja, o conversor estará operando em modo 

de condução crítica. Sistemas de segunda ordem, como o apresentando na função de 

transferência (133), são considerados sub-amortecidos para 0 < 𝜁 < 1; criticamente 

amortecidos para 𝜁 = 1; e sobre-amortecidos para 𝜁 > 1. 

A Tabela 14 apresenta a relação entre alguns valores de K1, fator de amortecimento e 

ripple de corrente. A relação entre fator de amortecimento e o fator K1 é dada por (87). E a 

relação entre K1 e ripple de corrente dada por (132). 
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Tabela 14 

Relação entre diferentes valores 

de K1, 𝜻 e ripple de corrente 

 

Fator 

K1 

Fator de 

amortecimento (𝜁) 

Ripple de 

corrente (Δi𝐿%) 
Observação 

1,0 0,05 200% 
K1 para: 

modo de condução crítica 

1,2 0,06 166,666% 
Valor típico para K1: 

20% acima do mínimo 

4,0 0,20 50% 
Valores para ripple 

de corrente de 50% 

13,0 0,65 15,384% 
Valor utilizado no exemplo 

de co-projeto da Seção 6.1 

17,0 0,85 11,765% 
Valor intermediário para o 

fator de amortecimento 

20,0 1,0 10% 
Valor para ripple 

de corrente de 10% 

30,0 1,5 6,666% 
Valores para um sistema 

sobre-amortecido 

 

Projetando os conversores para os valores apresentados na Tabela 14 temos o valor de 

capacitância, de indutância e da função de transferência Gvd(z) para cada caso. Esses valores 

estão apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 

Componentes projetados para diversos 

valore de K1 para estudo comparativo 

 

Fator 

K1 

Indutância do 

conversor (Lb) 

Capacitância do 

conversor (Cb) 

Função de transferência 

Gvd(z) 

1,0 14,204 µH 36,363 µF 
0,3895. 𝑧 + 0,3843

𝑧2 − 1,806. 𝑧 + 0,9608
 

1,2 17,045 µH 30,303 µF 
0,3885. 𝑧 + 0,3823

𝑧2 − 1,799. 𝑧 + 0,9531
 

4,0 56,818 µH 9,090 µF 
0,3745. 𝑧 + 0,3550

𝑧2 − 1,706. 𝑧 + 0,8521
 

13,0 184,659 µH 2,797 µF 
0,3345. 𝑧 + 0,2811

𝑧2 − 1,471. 𝑧 + 0,5945
 

17,0 241,477 µH 2,139 µF 
0,3188. 𝑧 + 0,2540

𝑧2 − 1,392. 𝑧 + 0,5066
 

20,0 284,090 µH 1,818 µF 
0,3078. 𝑧 + 0,2357

𝑧2 − 1,341. 𝑧 + 0,4493
 

30,0 426,136 µH 1,212 µF 
0,2751. 𝑧 + 0,1848

𝑧2 − 1209. 𝑧 + 0,3012
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O projeto da indutância é realizado por (108) e da capacitância por (112). O 

procedimento para obtenção de Gvd(z) é o mesmo utilizado para obter (133). Partindo dessa 

função de transferência Gvd(z) é possível obter os controladores conforme encontrado em 

(135). Conforme esperado, quanto menor o ripple de corrente admitido maior será a indutância 

do conversor. E quanto maior a indutância menor será a capacitância.  

6.3.2 Estudo comparativo 

Para efeito de comparação serão apresentados os resultados para dois conversores, 

projetados para K1=1,2 (valor típico de K1, com 𝜁 = 0,06) e para K1=13 (valor para 𝜁 = 0,65, 

ou seja, sub-amortecido). A Tabela 16 resume os parâmetros projetados nas seções anteriores 

para os dois casos. 

 

Tabela 16 

Resumo dos componentes e parâmetros 

dos conversores para estudo comparativo 

 

Símbolo Descrição Valor 

fsa e fsw 
Frequência de comutação e 

amostragem 
110 kHz 

Duty Razão cíclica nominal 0,5 

Lcritica Indutância mínima 14,205 μH 

RL Resistor de carga  6,25 Ω 

Lsub 
Indutância do conversor 

(caso sub-amortecido) 
184,659 μH 

Ltip 
Indutância do conversor 

(caso típico) 
17,045 µH 

Csub 
Capacitância do conversor 

(caso sub-amortecido) 
2,797 μF 

Ctip 
Capacitância do conversor 

(caso típico) 
30,303 µF 

 

A equação de diferenças do controlador para o conversor sub-amortecido 

(procedimento da Seção 6.1) é apresentada em (136) e repetida em (139). E para o conversor 

com K1=1,2 (valor típico) está apresentada em (140). 
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𝑢[𝑘] = 𝑢[𝑘 − 1] + 𝑎. 𝑒[𝑘] + 𝑏. 𝑒[𝑘 − 1] + 𝑐. 𝑒[𝑘 − 2] 

 
(138) 

 
  

 

𝑎𝑠𝑢𝑏 = +0,3311 

𝑏𝑠𝑢𝑏 = −0,3610 

𝑐𝑠𝑢𝑏 = +0,0984 

(139) 

   

 

𝑎𝑡𝑖𝑝 = +0,1050 

𝑏𝑡𝑖𝑝 = −0,1550 

𝑐𝑡𝑖𝑝 = +0,0750 

(140) 

   

Com todos os valores projetados podemos comparar os resultados para os dois 

conversores. A Figura 35 (a) apresenta a tensão de saída para o conversor projetado para fator 

de amortecimento sub-amortecido (parâmetros com subscrito “sub”) e a Figura 35 (b) 

apresenta a tensão de saída para o conversor projetado para um típico de K1 (parâmetros com 

subscrito “tip”). 

 
(a) 
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(b) 

Figura 35 - Tensão de saída (CH1 - 200 mV/div) para um degrau de carga; Escala de 

tempo: 100 µs/div. 

 

Em regime permanente os dois sistemas atendem ao valor médio de tensão de saída 

(2,5V) e ao requisito de ripple de tensão de saída (1%). Os dois conversores foram submetidos 

a um degrau de carga em t=0,0045s para demonstrar a atuação do controlador. Esse distúrbio 

consistiu em variar a resistência de carga de 6,25 Ω para 6 Ω. Percebe-se claramente que os 

dois sistemas são estáveis e seguem a referência mesmo após o degrau na carga. A diferença 

entre as respostas dinâmicas deve-se ao fator de amortecimento da planta não ser o mesmo e 

aos controladores que também são diferentes. 

6.4 Conclusões parciais 

O projeto de um conversor abaixador foi desenvolvido e apresentado nesse capítulo 

como um exemplo de aplicação para a metodologia de co-projeto proposta nessa tese 

(apresentada no Capítulo 5). Os resultados experimentais apresentados e a suas discussões 

demonstram o atendimento aos requisitos de projeto, comprovando que a metodologia 

multidisciplinar de co-projeto proposta pode ser utilizada no projeto de conversores estáticos 

de potência. 
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- Capítulo 7 -  

Conclusões 

Essa tese propôs utilizar uma abordagem de sistemas ciberfísicos aplicada em 

conversores estáticos com controlador digital, proposta como solução para realizar um co-

projeto do sistema ciberfísico. A metodologia de co-projeto proposta, considerou os aspectos, 

as interdependências e os desempenhos dos domínios físico e cibernético da aplicação, 

integrando, dessa maneira, as características multidisciplinares de controle, eletrônica e 

computacional no co-projeto dos componentes e parâmetros do conversor. Essa abordagem, 

de perspectiva ampla, permite realizar o co-projeto sem parâmetros definidos arbitrariamente 

pelo projetista, como ocorre em projetos tradicionais, maximizando o desempenho total do 

sistema e ainda permitindo uma redução de custos, tanto de componentes quanto de processos. 

O estudo apresentado, no Capítulo 3, das interdependências existentes entre os 

domínios cibernético e físico nas etapas de projeto, fomentaram a criação da rotina de co-

projeto com múltiplas perspectivas, apresentada no Capítulo 5. Destaca-se a escolha da 

indutância, realizada pelo co-projeto do fator K1, que considera o desempenho desejado pela 

planta (fator de amortecimento); a análise dos quantizadores ADC e DPWM permitindo a 

escolha do número de bits considerando o desempenho do sistema (não ocorrência de 

oscilações de ciclo limite e atendimento ao ripple de tensão de saída desejado); escolha da 

frequência de comutação e frequência de amostragem considerando diversas características 

(e.g. desempenho dos quantizadores ADC e DPWM, tempo de execução do algoritmo de 

controle, desempenho do controlador digital e resposta dinâmica do sistema completo). 

O teste proposto, no Capítulo 4, como parte da rotina de co-projeto permite uma 

estimativa do tempo de execução (WCET) do controlador PID digital em microcontroladores 

com poucas distorções. Conforme apresentado no texto, uma análise estática do código não 

consideraria as dinâmicas de tempo de conversão do ADC nem de entrada e saída de 

interrupção. A análise dos resultados práticos obtidos foram os tempos de execução e essa 

análise foi estendida para os quantizadores ADC e DPWM, de modo a obter as dependências 

temporais existentes no sistema computacional. 
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Para comprovar a metodologia proposta, um exemplo de aplicação de co-projeto foi 

desenvolvido, no Capítulo 6, para um conversor abaixador não-isolado e esse por sua vez 

implementado em formato de protótipo de laboratório. Os resultados experimentais e de 

simulações apresentados demonstraram que o exemplo de co-projeto atende aos requisitos de 

projeto, validando a proposta de metodologia. 

7.1 Contribuições dessa tese 

A principal contribuição apresentada nessa tese é uma metodologia proposta de co-

projeto com múltiplas perspectivas para sistema ciberfísico aplicada a conversores estáticos e 

a sua comprovação por resultados experimentais.  

Durante o desenvolvimento dessa metodologia foi necessário realizar alguns estudos, 

considerações e propostas complementares. Dessas podemos destacar algumas contribuições 

necessárias para atingir o objetivo principal, como: 

i. A análise matemática das interdependências que existem entre os diferentes 

domínios do conversor estático em malha fechada. Essa análise permite projetar 

os componentes do conversor estático (e.g. indutância e capacitância) de acordo 

com parâmetros desejados na planta. Sendo no exemplo, apresentado no 

Capítulo 6, realizada a escolha da indutância através do co-projeto do fator K1 de 

acordo com o fator de amortecimento (ζ) desejada na planta; 

ii. A metodologia proposta para estimativa do WCET: um algoritmo teste para 

controlador PID digital implementado em microcontroladores, bem como a 

análise do impacto da escolha da frequência de comutação e amostragem na 

resposta dinâmica da carga e nos quantizadores (ADC e DPWM) do 

microcontrolador; 

iii. A metodologia de co-projeto da frequência de comutação do conversor e da 

frequência de amostragem do controlador digital, na qual o co-projeto dessas 

frequências é dependente de diversas características e desempenhos 

multidisciplinares, como: ripple de tensão desejado na saída do conversor, 

características do ZOH, resposta dinâmica do sistema, resolução dos 



101 

quantizadores, operação sem oscilação de ciclo limite e características do 

módulo DPWM. 

7.2 Trabalhos futuros 

Algumas questões podem ser consideradas relevantes em trabalhos futuros na linha de 

pesquisa dessa tese, por exemplo: 

i. Aplicar a metodologia de co-projeto proposta na realização de outras topologias de 

conversores estáticos; 

ii. No caso de utilização de um RTOS para implementação do algoritmo escalonador, 

incorporar o conceito de margem de jitter de Cervin (2004) no projeto dos 

controladores; 

iii. Realizar a análise térmica dos componentes físicos do conversor, incluindo essa 

perspectiva ao co-projeto ao domínio físico do CPS; 

iv. Aplicar o teste para estimativa do WCET em outras plataformas computacionais, 

expandindo a base de dados e permitindo um co-projeto com maior liberdade, mas 

ainda assim garantindo o desempenho do sistema; 

v. Modificar o algoritmo teste (no caso, PID) para outros tipos de controladores 

comuns em aplicações de conversores estáticos, como: controlador PI, ressonante 

e repetitivo. 
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