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RESUMO

DESENVOLVIMENTO DE UM DRIVER DE INJEÇÃO DIRETA PARA MOTORES CICLO
OTTO EMPREGANDO CONTROLADOR REPETITIVO NO ESTÁGIO DE SAÍDA

AUTOR : Matheus Fernandes Gonçalves
ORIENTADOR : Jonas Roberto Tibola Dr.

Este trabalho de conclusão de curso propõe o desenvolvimento de um driver de injeção direta
para injetores solenoides aplicados a motores ciclo Otto, empregando um controlador repetitivo
na etapa de saída. Os injetores de combustível tipicamente utilizados em sistemas de injeção
direta trabalham com pressões de combustível na ordem de 150-300 BAR, possuem baixa re-
sistência na ordem de 1Ω e demandam um tempo de acionamento na ordem de milissegundos.
Portanto, um driver específico para o seu acionamento é utilizado, o qual pode ser subdividido
em dois estágios: i) estágio de saída, responsável por sintetizar a corrente necessária para o
acionamento do injetor; ii) estágio de entrada, composto por um conversor elevador de tensão
de alto ganho para elevar a tensão da bateria de 12V para uma tensão típica de 70V. Na etapa de
saída, o circuito de acionamento do injetor será apresentado baseado na literatura, e diferentes
estratégias de controle repetitivo são consideradas a fim rastrear o sinal de corrente periódico
no injetor. Já no estágio de entrada, múltiplas topologias de conversores elevadores de tensão
de alto ganho serão avaliadas.

Palavras-chave: Eletrônica de Potência, Driver de Injeção Direta, Controle Repetitivo, Con-
trole Discreto, Injetor Solenoide



ABSTRACT

DEVELOPMENT OF A DIRECT INJECTION DRIVER FOR OTTO ENGINES EMPLOYING
A REPETITIVE CONTROLLER IN THE OUTPUT STAGE

AUTHOR : Matheus Fernandes Gonçalves
ADVISOR: Dr. Jonas Roberto Tibola

This term paper proposes the development of a direct injection driver for solenoid injectors ap-
plied to Otto engines, employing a repetitive controller on the output stage. The fuel injectors
typically used in direct injection systems operate with pressures that range from 150 to 300
BAR, possess a low resistance of about 1Ω, and demand a driving time in the order of millise-
conds. Therefore, a specific driver is employed, which can be subdivided in two stages: i) output
stage, responsible for synthesizing the current that drives the injector and ii) input stage, com-
posed of a high-gain voltage converter to obtain a voltage of typically 70V from a 12V-battery.
The output stage circuit will be presented based on previous works found in the literature, and
different repetitive control strategies will be considered in order to: improve transient response,
maintain stability under parametric variation and mitigate periodic disturbances. Whilst for the
input stage a number of topologies of high-gain converters will be evaluated.

Keywords: Power Electronics, Repetitive Control, Discrete Control, Direct Injection Driver,
Solenoid Injector
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Dados da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) de 2008 mostram que
em cidades brasileiras com população acima de 60.000 habitantes, aproximadamente 56% das
viagens são realizadas utilizando meio rodoviário, das quais 26% são efetuadas por meio do
transporte coletivo e 30% via transporte individual, como pode ser observado na Figura 1 (MEIO

AMBIENTE, 2019).

Figura 1 – Modos de deslocamento nas cidades brasileiras com população superior a 60.000 habitantes.

Fonte: (MEIO AMBIENTE, 2019)
A retomada do crescimento econômico e a insatisfação com os meios de transporte

coletivos públicos implicou em um aumento significativo da motorização individual, tornando
indispensável a criação de medidas que resultem na redução dos níveis de emissão de poluentes,
entre eles o monóxido (CO) e dióxido (CO2) de carbono, o segundo sendo um dos principais
fatores causantes do efeito estufa (MEIO AMBIENTE, 2019).

Visando reduzir o impacto atmosférico causado pela utilização de equipamentos veicu-
lares no Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através das resoluções
18/1986 e 297/2002, criou dois programas de controle da poluição do ar por veículos automo-
tores: programa de controle de emissões veiculares (PROCONVE) e de motocicletas (PRO-
MOT), definindo prazos, limites máximos de emissão e exigências tecnológicas para veículos
e motocicletas (CONAMA, 2017). Com o mesmo objetivo, no Canadá foi criado o Canadian

Environmental Protection Act, 1999 (CEPA 1999) (GOVERNMENT OF CANADA, 2013), e na
União Europeia o Regulamento (CE) 443/2009 (EUR-LEX, 2009).

Portanto, a mobilização global pela redução da poluição atmosférica exige um apro-
fundamento na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de motores de combustão interna
(MCI), a fim de atender os limites máximos de emissão estabelecidos. Neste contexto, MCI
baseados em sistemas de injeção direta na câmara de combustão direct inject (DI) se destacam,
apresentando maior economia de combustível e redução na emissão de poluentes, além de um
aumento na performance em comparação aos sistemas de injeção na câmara de admissão port

fuel inject (PFI) (ZHAO, LAI E HARRINGTON, 1999). Pode ser visto na Figura 2 que, nos
Estados Unidos, segundo o relatório técnico anual MY 2017 da United States Environmental
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Figura 2 – Percentual de frotas que adotaram a tecnologia GDI em 2017.
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Fonte: (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2017)

Protection Agency (EPA), mais da metade da frota de veículos leves fabricados em 2017 foi
baseada em sistemas gasoline direct inject (GDI). Todos os motores da Mazda adotaram esta
tecnologia, e outras marcas se aproximam de 100%, como Mercedes, BMW e Volkswagen.
(UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2017).

1.2 MOTIVAÇÃO E OBJETIVO DO TRABALHO

Motivado por uma escassez de soluções completas na literatura que abordem o desen-
volvimento de drivers para injetores magnéticos, efetuando a modelagem e controle das etapas
de entrada e saída, este trabalho propõe uma solução integral neste contexto. O driver deve
ser capaz de acionar o injetor múltiplas vezes em um curto intervalo de tempo com base nos
sinais de comando emitidos pela Engine Control Unit (ECU). Além disso, o injetor apresentado
é caracterizado por sua alta indutância, devido ao tipo de atuador eletromecânico empregado
em sua fabricação. Logo, aplica-se uma forma de onda de corrente específica de alta amplitude
para reduzir os tempos de abertura e fechamento, tendo em vista a elevada frequência de injeção
requerida. Avaliado que a tensão disponibilizada por baterias automotivas não é suficiente para
sintetizar o alto nível de corrente demandado em um intervalo aceitável, deve ser desenvolvido
um conversor elevador para adequar o nível de tensão de entrada. Adicionalmente, no projeto da
etapa de saída, devem ser consideradas: a variação paramétrica no injetor, a frequência variável
de injeção e a exigência por um perfil específico de corrente de acionamento.

O circuito completo de acionamento, portanto, é separado em duas etapas: a etapa de
entrada, que contempla o conversor elevador de tensão, e a etapa de saída, composta pelo driver

de corrente do injetor. Desta forma, sumariza-se o escopo do trabalho:
• Com base no modelo dinâmico do injetor encontrado na literatura, avaliar

e escolher topologias de conversores para os estágios de entrada e saída;
• Obter o modelo matemático de ambas as etapas e projetar seus respecti-
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vos controladores;
• Construir um protótipo para a obtenção de resultados experimentais.

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.3.1 Sistemas de Injeção de Combustível em Motores Ciclo Otto

A crescente exigência pelo aumento de eficiência e desempenho, simultaneamente com
a demanda pela diminuição de emissões atmosféricas, fomenta uma busca pelo aprimoramento
das técnicas de injeção de combustível existentes. As duas principais tecnologias de injeção de
combustível utilizadas por MCI à ciclo Otto são: Port Fuel Inject (PFI) e Direct Inject (DI). A

Figura 3 – Comparação entre sistemas PFI e DI.

(a) – Sistema PFI. (b) – Sistema GDI.

Fonte: adaptado de (ZHAO, LAI E HARRINGTON, 1999)
diferença fundamental entre estes sistemas é o local onde ocorre a injeção do combustível. Em
sistemas PFI, conforme a Figura 3.a, o combustível é injetado no duto de admissão, e existe
um atraso entre os processos de injeção de combustível e indução da mistura estequiométrica
na câmara de combustão. Neste tipo de sistema, em situações de arranque à frio, observa-
se um acúmulo de combustível não vaporizado na válvula de admissão (wall wetting), sendo
necessário injetar mais combustível para a partida do motor, o que resulta em uma combustão
parcial devido a um excesso de combustível na mistura ar-combustível, aumentando os níveis
de emissão e diminuição da eficiência nos primeiros ciclos.

Já em sistemas DI, conforme apresentado na Figura 3.b, combustível é injetado direta-
mente no cilindro, mitigando os efeitos causados pelo atraso no transporte da mistura estequio-
métrica, possibilitando um melhor controle do fluxo de combustível e aumentando a capacidade
de resfriamento da câmara de combustão, uma vez que o combustível é ali vaporizado. Como
o processo de injeção direta opera com elevados níveis de pressão, uma melhor atomização e
vaporização do combustível é observada, propiciando uma combustão estável ainda nos pri-
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meiros ciclos de injeção. Notam-se também aumentos na eficiência termodinâmica e operação
prolongada em maiores regimes de carga. Na literatura são apresentados ganhos na economia
de combustível de até 25%, dependendo do ciclo de testes considerado. (ZHAO, LAI E HAR-
RINGTON, 1999).

Portanto, o controle adequado dos processos de injeção e combustão em MCIs envolve
a consideração de alguns aspectos-chave: a precisão da quantidade de combustível injetada, o
atraso nos dispositivos atuadores, a evolução geométrica do spray de combustível, assim como
sua atomização, vaporização e a formação da mistura estequiométrica no cilindro. Neste ce-
nário, sistemas common-rail direct inject (CRDI) possibilitam empregar estratégias complexas
de injeção de combustível, viabilizando incrementos significativos em eficiência de conversão,
e na redução de emissões acústica e atmosférica. Uma configuração típica de sistema de inje-
ção common-rail é mostrado na Figura 4 (G. M. BIANCHI ET AL., 2000; POSTRIOTI ET AL.,
2014). O termo common-rail refere-se ao fato de que, neste sistema, todos os injetores são

Figura 4 – Sistema de injeção direta common-rail.

Injector
Driver

ECU

Fuel Rail

Pressure Pump
&

Control Valve

Fuel Tank

Battery

Pressure Sensor

Fuel Injector

Fonte: adaptado de (LIU ET AL., 2014)
comuns a um único reservatório de distribuição de combustível pressurizado (fuel rail). Uma
bomba é responsável por pressurizar o combustível, garantindo que todos os injetores operem
sob a mesma pressão. Consequentemente, o sistema de controle de pressão torna-se mais sim-
ples, devendo garantir apenas que o reservatório auxiliar esteja devidamente pressurizado.

1.3.2 Injetores de Combustível

O componente fundamental presente nos sistemas discorridos é o injetor, responsável
por injetar combustível múltiplas vezes com alta precisão durante o ciclo de combustão, em res-
posta aos sinais de comando da ECU. A frequência de injeção de combustível, o tempo de res-
posta do injetor (atraso na abertura e fechamento) e a eficiência do seu circuito de acionamento
são críticas para o funcionamento do motor. Neste âmbito, duas tecnologias são dominantes na
indústria: injetores solenoides e injetores piezoelétricos (NOURAEI, BEN-MRAD E SINCLAIR,
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2016; ZHAO, LAI E HARRINGTON, 1999).

1.3.2.1 Injetor Solenoide

Injetores solenoides utilizam atuadores eletromecânicos, mais especificamente válvulas
solenoides, para efetuar a injeção de combustível. A sua estrutura interna típica é retratada
nas Figuras 5 e 6. Ao excitar os terminais do injetor com uma corrente elétrica mínima, o
estabelecimento do fluxo magnético no núcleo M movimenta a âncora, concretizando o evento
de abertura do injetor. (G. M. BIANCHI ET AL., 2000; LI ET AL., 2005; RAHMAN, CHEUNG

E LIM, 1995). Em (G. M. BIANCHI ET AL., 2000) foi apresentado o modelo eletromecânico

Figura 5 – Estrutura básica do injetor solenoide.

Fonte: adaptado de (G. M. BIANCHI ET AL., 2000)

Figura 6 – Válvula solenoide.

Fonte: adaptado de (G. M. BIANCHI ET AL., 2000)
de um injetor solenoide, do qual o sub-modelo elétrico é fornecido na Equação (1.1)

vin j = Rin jiin j +
dφ(t)

dt
(1.1)
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Sendo iin j(t) a corrente nos terminais do injetor, rin j a resistência dos terminais e φ(t) o fluxo
magnético, respectivamente. A corrente pode ser escrita como uma função não linear da posição
ℵ(t) da âncora e do fluxo magnético φ(t), onde J(ℵ) corresponde a um termo associado a
relutância em função da posição da âncora e W (φ) descreve as não linearidades relacionadas à
saturação magnética

iin j(ℵ,φ) = J(ℵ) ·φ(t)+W (φ) (1.2)

Resolvendo (1.2) para o fluxo magnético φ(t) e substituindo em (1.1),

vin j = Rin jiin j +
∂

∂ t

[
iin j−W (φ)

J(ℵ)

]
(1.3)

Segundo (G. M. BIANCHI ET AL., 2000, 2002), J(ℵ) é uma função linear da posição da
âncora, proporcional à relutância e inversamente proporcional à indutância, podendo ser escrita
de forma genérica como

J(ℵ) = aJℵ(t)+bJ (1.4)

(1.5)

Por este motivo, o inverso de J(ℵ) também pode ser representado por uma função de primeira
ordem de ℵ(t)

1
J(ℵ)

= `in j(ℵ) = aLℵ(t)+L0 (1.6)

Adicionalmente, por simplicidade, reescreve-se o termo variante no tempo aLℵ(t) como ˜̀in j(ℵ),
resultando em

`in j(ℵ) = ˜̀in j(ℵ)+L0 (1.7)

Sendo ˜̀in j(ℵ) e L0 as parcelas variante no tempo e fixa da indutância, respectivamente. Ainda,
a parcela W (φ) é uma função monotônica, expressa por

W (φ) = γ1φ(t)+ γ2φ
2(t)+ · · ·+ γNwφ

Nw(t) =
Nw

∑
nw=1

γnwφ
nw(t) (1.8)

Substituindo (1.6) em (1.3), obtém-se

vin j = rin jiin j +
∂

∂ t

{[ ˜̀in j(ℵ)+L0
]

iin j−
[ ˜̀in j(ℵ)+L0

]
W (φ)

}
(1.9)
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Reescrevendo em função dos termos lineares e não lineares

vin j = rin jiin j +L0
∂ iin j

∂ t︸ ︷︷ ︸
Termos lineares

+
∂ ˜̀in j(ℵ)

∂ t
iin j + ˜̀in j(ℵ)

∂ iin j

∂ t︸ ︷︷ ︸
Termos não lineares inseridos pela relutância variável

(1.10)

−L0
∂W (φ)

∂ t
−

∂ ˜̀in j(ℵ)

∂ t
W (φ)− ˜̀in j(ℵ)

∂W (φ)

∂ t︸ ︷︷ ︸
Termos não lineares inseridos pela saturação magnética

Uma aproximação linear do modelo descrito por (1.10) pode ser obtida utilizando a indutância
medida nos terminais do injetor quando este não está sendo acionado, de tal forma que o air-gap

é máximo e a indutância é mínima,

Lin j = `in j(ℵopen) = aLℵopen +L0 (1.11)

e assumindo que o injetor opere fora da região de saturação magnética, de modo que

W (φ)→ 0 (1.12)

Consequentemente, os termos relacionados à derivada da indutância e à W (φ) são cancelados,
resultando no modelo linearizado do injetor,

vin j(t) = Rin j · iin j(t)+Lin j i̇in j(t) (1.13)

Na literatura, observa-se uma preferência pelo acionamento do injetor através da aplicação de
uma forma de onda de corrente peak and hold, como pode ser visto nos trabalhos de (G. M. BI-
ANCHI ET AL., 2000, 2002; HUANG ET AL., 2011; LI ET AL., 2005; LU ET AL., 2014; MO-
ONEY, 2003; TIBOLA, LANZANOVA ET AL., 2014; WEN-CHANG TSAI, 2011; X. ZHANG

ET AL., 2014). Esta estratégia de acionamento consiste na aplicação de diferentes patamares
de corrente para controlar a abertura e fechamento do injetor, conforme descrito na Figura 7.

Figura 7 – Forma de onda de corrente peak and hold.

Inicialmente, a corrente é elevada rapidamente até IB, o suficiente para o estabelecimento
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Tabela 1 – Símbolos presentes na forma de onda da corrente no injetor solenoide.

Símbolo Descrição

IB Booster current

IP Pick-up current.

IH Hold current.

TB Booster interval.

TP Pick-up interval.

tin j Período de injeção.

do fluxo e consequentemente da força magnetomotriz suficiente para movimentar a âncora.
Com o núcleo magnetizado, a corrente pode ser reduzida até IP, sendo mantida neste nível
devido à inércia mecânica da âncora. Para acelerar o fechamento do injetor e diminuir o estresse
térmico sobre a válvula solenoide, reduz-se a corrente até IH , o mínimo necessário para manter
o injetor aberto durante o período de injeção tin j.

1.3.2.2 Injetor Piezoelétrico

Em um material piezoelétrico, a aplicação de uma força mecânica resulta no surgimento
de uma carga elétrica. Este fenômeno é chamado de efeito piezoelétrico. Em contrapartida, a
aplicação de uma força eletromotriz sobre um material piezoelétrico resulta na sua deformação
mecânica, comumente denominado de efeito piezoelétrico inverso (OH ET AL., 2007). A ca-
pacidade de conversão eletromecânica e o rápido tempo de resposta característico de elementos
piezoelétricos viabiliza a sua aplicação na construção de injetores de combustível, podendo ser
até cinco vezes mais rápidos do que injetores baseados em atuadores magnéticos (DR. HA-
RALD WÜST, STEPHAN SCHALL, 2006). Além disso, este tipo de atuador é caracterizado
por uma maior força de abertura, possibilitando operar com pressões mais elevadas, apresen-
tando um maior potencial na vaporização do combustível. Sendo, por esta razão, utilizados
majoritariamente em motores à Diesel. Em contrapartida, este dispositivo é mais caro em com-
paração à injetores magnéticos. Neste tipo de injetor, conforme descrito na Figura 8, uma pilha
de atuadores piezoelétricos (piezo stack) se expande verticalmente quando excitada por tensão
elétrica, o que movimenta a agulha no injetor, efetuando a injeção de combustível (NOURAEI,
BEN-MRAD E SINCLAIR, 2016; PHILLIPS, 2000; ZHENMING ET AL., 2010).

Diferentemente de injetores solenoides, injetores piezoelétricos são descritos como car-
gas capacitivas. Sabendo que a carga elétrica Q em um capacitor está diretamente relacionada
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Figura 8 – Estrutura básica do injetor piezoelétrico.

Fonte: adaptado de (ZHENMING ET AL., 2010)

à diferença de potencial V entre seus terminais, proporcionalmente à capacitância C,

Q =V ·C (1.14)

Infere-se que o deslocamento ∆L do atuador é aproximadamente linearmente proporcional a
tensão sobre ele aplicada, conforme aponta a Figura 9.

∆L ∝ V (1.15)

Desta forma, o circuito de acionamento de um injetor piezoelétrico deve ser capaz de controlar
tensão e corrente no injetor. Uma tensão mínima deve excitar o atuador piezoelétrico, efetuando
a abertura do injetor, e a corrente deve ser limitada em amplitude para que o dispositivo não seja
danificado. As formas de onda típicas em um injetor piezoelétrico são mostradas na Figura 10.
A análise de conversores chaveados para o acionamento de injetores piezoelétricos pode ser
vista em trabalhos como (CHEN ET AL., 2009; GNAD E KASPER, 2006; OH ET AL., 2007).

1.3.3 Análise de Topologias de Conversores para Acionamento de Injetores Solenoides

Com o avanço da eletrônica de potência e a aplicação das teorias de controle na indústria
automotiva, diversos trabalhos propuseram soluções para o desenvolvimento de drivers de inje-
ção direta aplicados a injetores solenoides. Conforme descrito na seção 1.3.2.1, para diminuir
os atrasos de abertura e fechamento, assim como reduzir o estresse elétrico e térmico sobre o
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Figura 9 – Deslocamento × Tensão aplicada em um atuador piezoelétrico.

Fonte: (OH ET AL., 2007)

Tabela 2 – Símbolos presentes nas formas de onda do injetor piezoelétrico.

Símbolo Descrição

tT Instante do trigger da ECU

tin j Período de injeção.

Vtrigger Tensão do trigger da ECU

Vopen Tensão de abertura do injetor.

Imax Corrente máxima do injetor.
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Figura 10 – Representação da tensão e corrente típica de acionamento de um injetor piezoelétrico.

Fonte: adaptado de (OH ET AL., 2007)

injetor, utiliza-se a estratégia de acionamento por corrente peak and hold.
Em (G. M. BIANCHI ET AL., 2000) foi proposto o modelo eletromecânico do injetor

solenoide, assim como desenvolvido um circuito de acionamento para para validar o modelo, o
qual é apresentado na Figura 11. Um conversor boost adequa a tensão da bateria, sendo possível
modular corrente is através das chaves T 1 e T 2. A estratégia de modulação empregada pode ser
dividida em três estágios:

Figura 11 – Topologia para acionamento de injetor solenoide proposta em (G. M. BIANCHI ET AL.,
2000)

Boost
ConverterVb Vcc

is
T1

T2D2

D1

Injector Control

Solenoid
Injector

S1

S2

Fonte: adaptado de (G. M. BIANCHI ET AL., 2000)

1. T 1 e T 2 são fechados simultaneamente, aplicando a tensão Vcc sobre o injetor. A corrente
aumenta rapidamente, estabelecendo o fluxo magnético mínimo para que ocorra o evento
de abertura;
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2. Apenas uma das chaves é fechada, colocando o seu respectivo diodo de roda livre em
modo de condução. Neste estágio, o injetor é lentamente desmagnetizado, exclusivamente
pelas perdas nos condutores, chaves e correntes parasitas no núcleo da válvula solenoide;

3. Para interromper rapidamente a injeção de combustível, T 1 e T 2 são abertos simultanea-
mente, colocando ambos os diodos em modo de condução e aplicando−Vcc nos terminais
do injetor;

Neste trabalho, com base no modelo dinâmico do injetor, foi otimizada a duração de cada
estágio, permitindo reduzir o atraso de acionamento em até 30%.

Em (LI ET AL., 2005) foi demonstrada uma topologia que utiliza dois níveis de tensão
para acionar até seis injetores, conforme ilustrado na Figura 12. Um sinal de controle enviado
às chaves L1—L6 determina qual injetor será acionado, e a corrente é modulada através das
chaves Qb e Qh. Vh é a tensão de saída de um conversor elevador, sendo aplicada sobre o in-
jetor para acelerar o processo de abertura durante o intervalo boost. Vb é a tensão da bateria,
sendo utilizada para sintetizar os demais níveis de corrente, conforme apresentado na Figura
13. O sensoriamento de corrente é realizado através de um resistor shunt Rs. A principal

Figura 12 – Topologia para acionamento de injetor solenoide proposta em (LI ET AL., 2005), com cor-
reção na conexão do diodo de roda livre.

Step-up
Converter

Vb
Vh

Solenoid
Injector

1

Solenoid
Injector

6

D2

D6

Qb Qh

L1 L6

Sb Sh

Rs

S1 S6

D1

Fonte: adaptado de (LI ET AL., 2005)
desvantagem da topologia apresentada pelo autor é a impossibilidade de aplicar uma tensão ne-
gativa para acelerar o processo de fechamento o injetor através da desmagnetização do material
ferromagnético. Pode ser observado que no artigo os diodos de roda livre estão conectados
incorretamente, sendo corrigido na figura adaptada.

Em (HUANG ET AL., 2011) foi apresentada uma configuração similar à proposta em (LI

ET AL., 2005), conforme a Figura 14. Para a rápida abertura da válvula solenoide são fechadas
as chaves semicondutoras Q1 e Q2, aplicando uma alta tensão Vh nos terminais do injetor. Os
patamares inferiores de corrente são gerados através da abertura da chave Q1 e modulação da
tensão Vb utilizando as chaves Q2 e Q3, empregando um controlador por histerese.



20

Figura 13 – Estratégia de modulação proposta em (LI ET AL., 2005)

Fonte: adaptado de (LI ET AL., 2005)

Figura 14 – Topologia para acionamento de injetor solenoide proposta em (HUANG ET AL., 2011)

Vb Vh

Injectoris
Solenoid

D1 Q2

D2

S2

Q1S1Q3S3

D3

Fonte: adaptado de (HUANG ET AL., 2011)
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O driver apresentado em (WEN-CHANG TSAI, 2011), retratado na Figura 15, utiliza
meios dissipativos para sintetizar os diferentes níveis de corrente, empregando modulação por
largura de pulso no intervalo de holding para variar o período de injeção. O sensoriamento de
corrente é realizado através do resistor shunt R1. Na Figura 15, nota-se que o autor empregou

Figura 15 – Topologia para acionamento de injetor solenoide proposta em (WEN-CHANG TSAI, 2011)

Vcc

Snubber
Circuit

Q1 Q2 Q3

R2 R3

R1

is

S1 S2 S3
Solenoid
Injector

Fonte: adaptado de (WEN-CHANG TSAI, 2011)
resistores para realizar cada patamar de corrente. Consequentemente, a eficiência é prejudicada,
além de tornar o sistema sensível à variações paramétricas.

Em (LU ET AL., 2014) foi empregado um conversor com cinco chaves semiconduto-
ras na etapa de saída, ilustrado na Figura 16. Semelhantemente aos circuitos apresentados por
(HUANG ET AL., 2011; LI ET AL., 2005), utilizam-se fontes de tensão distintas para gerar os
diferentes patamares de corrente característicos do acionamento peak and hold, porém pode ser
vista uma maior liberdade na modulação devido ao emprego de um maior número de semicon-
dutores controláveis. Ainda, o autor propôs a utilização de uma estratégia de pré-energização
injetor para acelerar o processo de abertura.

Em (TIBOLA, LANZANOVA ET AL., 2014) é apresentado um driver de injeção direta
para sistemas GDI, conforme ilustrado na Figura 17, utilizando um Boost com célula multi-
plicadora de tensão (CMT) no estágio de entrada e um inversor full-bridge na etapa de saída,
possibilitando acionar até 4 injetores alternadamente. Em seu trabalho, foi obtida a função de
transferência discreta de um injetor solenoide com base no modelo dinâmico encontrado na
literatura, possibilitando projetar um controlador proporcional-integral (PI) para a corrente de
saída. Além disso, foi proposto um modelo de ordem reduzida para o conversor elevador uti-
lizado, simplificando o projeto dos controladores de tensão e corrente na etapa elevadora de
tensão. Os modelos de ambas as etapas, assim como a projeto do controlador, foram valida-
dos via simulação, sendo observado um rápido tempo de convergência do controlador e uma
significativa redução na potência demandada pela etapa de saída.
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Figura 16 – Topologia para acionamento de injetor solenoide proposta em (LU ET AL., 2014)

Step-up
Converter

Vb
Vh

Db

Hb H1Sb SH1 H2
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SL1 SL2

SH2

L1 L2Solenoid
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Fonte: adaptado de (LU ET AL., 2014)

Figura 17 – Topologia para acionamento de injetor solenoide proposta em (TIBOLA, LANZANOVA ET

AL., 2014)

S1 S2

S1 S2

Full-Bridge #1
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#4
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Vb Vcc

Injetor #1 Injetor #4

Fonte: adaptado de (TIBOLA, LANZANOVA ET AL., 2014)
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1.3.4 Análise de Topologias de Conversores Elevadores de Tensão de Alto Ganho

Os tempos de abertura e fechamento em um injetor solenoide estão diretamente rela-
cionados ao intervalo de estabelecimento da corrente mínima para que ocorra a magnetização
do atuador magnético. Para obter uma maior taxa de variação da corrente no injetor deve-se
aumentar o nível da tensão aplicada. Com esta finalidade, empregam-se conversores elevadores
de alto ganho na etapa de entrada, permitindo que a etapa de saída module tensões de maior
amplitude, reduzindo consideravelmente os atrasos de injeção. Tratando-se de uma aplicação
automotiva, a complexidade e eficiência do conversor de entrada são imprescindíveis, sendo
necessário revisar as topologias apresentadas na literatura considerando estas características.

Alguns dos trabalhos analisados na seção 1.4.5 utilizaram conversores boost na etapa
de entrada. Entretanto, o nível de tensão almejado encontra-se na faixa de 65 a 90V , o qual
é derivado de uma bateria que pode oscilar entre 10 a 14V , implicando em um ganho estático
mínimo de 4,64 e máximo de 9. Na Figura 18 é apresentado um conversor boost. O seu ganho
estático e eficiência, considerando uma carga resistiva Rload e a resistência parasita série do
indutor RL, é dado pelas Equações (1.16) e (1.17)

Figura 18 – Conversor boost.

Q1Vb

L D

C voRload

RL

Gv =
vo

Vb
=

1
1−D

 1
1+ RL

Rload(1−D)2

 (1.16)

η =
1

1+ RL
Rload(1−D)2

(1.17)

Sabe-se que o ganho de tensão é proporcional ao duty cycle D e, deste modo, deve ser conside-
rado que à medida que D é aumentado, maior é a potência dissipada em RL, resultando em uma
expressiva redução na eficiência para razões cíclicas elevadas, como pode ser visto nas Figuras
19 e 20.

Esta mesma análise pode ser aplicada ao boost cascateado proposto em (MATSUO E

HARADA, 1976), mostrado na Figura 21, conversor que possui ganho estático ideal descrito na
Equação (1.18)
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Figura 19 – Ganho estático de um conversor boost considerando RL = 1,5Ω.
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Figura 20 – Eficiência de um conversor boost considerando RL = 1,5Ω.
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Figura 21 – Conversor boost cascateado.

Q1Vb

L1 D1

C1 Q2
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Fonte: adaptado de (MATSUO E HARADA, 1976)

Gv =
vo

Vb
=

(
1

1−D

)nc

(1.18)

Onde nc é o número de conversores em cascata. Levando em conta as perdas associadas à
resistências parasitas dos indutores, somadas as perdas de chaveamento nos dispositivos semi-
condutores adicionais, é significativo o impacto na eficiência do conversor. Também percebe-se
um aumento na complexidade da estratégia de controle e na quantidade de chaves a serem aci-
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onadas.
Em (LEYVA-RAMOS ET AL., 2009; MORALES-SALDANA ET AL., 2007) foi desen-

volvido um conversor boost quadrático, que possui a topologia ilustrada na Figura 22, onde
o ganho de tensão é dado por uma função quadrática da razão cíclica. Na primeira etapa de

Figura 22 – Conversor boost quadrático.
D2

Vb

D1 L2L1 D3

C1 Q1 C2 voLoadS1

Fonte: adaptado de (LEYVA-RAMOS ET AL., 2009)
operação (Q1 on) esta topologia comporta-se como o intervalo 0 < t < DTsw de um conversor
boost. Os diodos D1 e D3 são reversamente polarizados, enquanto D2 é diretamente polarizado,
resultando em uma corrente no indutor L1 com inclinação L1dVb

dt e no carregamento do indutor
L2 com a tensão do capacitor C1. Já na segunda etapa de operação (Q1 off ), D1 e D3 são direta-
mente polarizados e D2 opera como circuito aberto, carregando os capacitores C1 e C2, assim
como o indutor L2, com a energia armazenada em L1. Empregando os conceitos de balanço de
fluxo concatenado no indutor e balanço de carga no capacitor, obtém-se o ganho estático ideal
do conversor, conforme a Equação (1.19).

Gv =
1

(1−D)2 (1.19)

A principal vantagem deste conversor em relação às topologias em cascata é a diminuição da
quantia de chaves controladas, simplificando a estratégia de controle e melhorando a eficiência
em relação ao boost em cascata. Em contrapartida, a eficiência ainda baixa (81% em (LEYVA-
RAMOS ET AL., 2009)) e o elevado estresse de tensão sobre a chave semicondutora são carac-
terísticas indesejáveis para esta aplicação.

Em (TSENG E LIANG, 2004) foi apresentado um conversor que integra as topologias
boost e flyback, ilustrado na Figura 23. O seu funcionamento consiste em magnetizar o núcleo
do transformador durante a primeira etapa de operação, para que na segunda etapa, quando Q1
estiver aberto, D1 e D2 conduzam simultaneamente e carreguem seus respectivos capacitores.

A Equação (1.20) descreve o ganho estático ideal para este conversor

Gv =
1+DN2

N1

1−D
(1.20)

Uma melhor eficiência e o chaveamento em corrente nula (zero-current switching) são as prin-
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Figura 23 – Conversor boost-flyback integrado.
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Fonte: adaptado de (LEYVA-RAMOS ET AL., 2009)

cipais vantagens desta topologia. Todavia, para os níveis de corrente demandados, a utilização
de indutores acoplados implicaria em um conversor mais volumoso. Além disso, em (SPIAZZI,
MATTAVELLI E COSTABEBER, 2009) foi avaliado a possível ressonância entre a indutância de
dispersão no secundário com a capacitância parasita do diodo D2.

Em (ABUTBUL ET AL., 2003; MAKOWSKI E MAKSIMOVIC, 1995) é analisado o con-
versor boost com capacitores chaveados, ilustrado na Figura 24. O seu funcionamento pode ser
separado em três etapas de operação:

Figura 24 – Conversor boost com capacitores chaveados.
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Fonte: adaptado de (ABUTBUL ET AL., 2003)

1. Na primeira etapa (0 < t < xad jDTsw), são acionadas as chaves S1 e S5, comportando-se
como a primeira etapa de operação de um conversor boost, uma vez que os seis diodos
são diretamente polarizados, resultando no carregamento dos capacitores e parcialmente
do indutor. Sendo xad j um parâmetro ajustável do tempo de duração da primeira etapa e
ncap o número de capacitores chaveados;

2. Na segunda etapa (xad jDTsw < t < DTsw), a chave S1 é aberta e são fechadas as cha-
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ves S2, S3 e S4, polarizando negativamente os diodos e conectando os capacitores em
série com a fonte, de forma que a taxa de variação da corrente no indutor seja diL

dt =
1
L (Vb +VC1 +VC2 +VC3) ;

3. Na terceira etapa (DTsw < t < Tsw) a chave S5 é aberta e o diodo Do entra em modo de
condução, conectando C1, C2, C3 e o indutor em série com a carga;

À vista disso, o ganho estático ideal é apresentado na Equação (1.21), assim como a sua efici-
ência na Equação (1.22)

Gv =
(ncap +1)−ncapxD

1−D
(1.21)

η =
vo

(ncap +1)Vb
(1.22)

Portanto, percebe-se que para elevar o ganho é necessário aumentar ncap, o que degrada a efi-
ciência, uma vez que para cada capacitor adicional é necessário conectar também uma chave
semicondutora e um diodo.

Em (GULES, L. PFITSCHER E FRANCO, 2003) é proposto um conversor boost interlea-

ved modificado, que permite alcançar um alto ganho estático com razões cíclicas relativamente
baixas utilizando etapas multiplicadoras modulares, que podem ser separadas em dois tipos:
paralelas (parâmetro PB, definido pelo número de braços) e em série (parâmetro Mcap, definido
pelo número de capacitores em série com cada chave). Na Figura 25 é apresentado um exemplo
mínimo, composta de apenas uma etapa multiplicadora série (Mcap = 1) e duas em paralelo
(PB = 2). O conversor implementado pode operar nos modos de condução contínuo e descon-
tínuo, caracterizando etapas de operação distintas para D < 0,5 e D > 0,5, totalizando quatro
modos de operação.

Figura 25 – Conversor boost interleaved modificado.
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Fonte: adaptado de (GULES, L. PFITSCHER E FRANCO, 2003)
Considerando modo de condução contínua e D > 0,5, o princípio de funcionamento do



28

circuito pode ser separado em quatro etapas:

1. S1 e S2 conduzem simultaneamente, resultando em um aumento rápido da corrente nos
indutores com inclinação de Vb

L1 e Vb
L2 , respectivamente. Assume-se que o capacitor de

saída é grande o bastante para alimentar a carga durante um período de chaveamento;

2. S2 é aberta, de modo que os diodos DM2 e DS2 são polarizados diretamente e a corrente
armazenada em L2 carrega os capacitores CM1 e Co;

3. S2 é fechada, armazenando energia nos indutores como na primeira etapa;

4. S1 é aberta, o que resulta na polarização direta dos diodos DM1 e DS1. L1 fornece corrente
para os capacitores CM2 e Co;

Desta forma, pode ser escrito o ganho estático ideal, equacionado em (1.23)

Gv =
Mcap +1

1−D
(1.23)

Esta topologia é viável devido a sua modularidade, alta eficiência (resultados experimentais
apontaram 95,8%) e ampla faixa de ganho. Adicionalmente, o estresse de tensão sobre as
chaves semicondutoras é reduzido (vS1 = vS2 = Vb

1
1−D) em comparação as demais topologias

interleaved.
Em (PRUDENTE, L. L. PFITSCHER ET AL., 2008) é apresentado um boost com célula

multiplicadora de tensão (CMT), conforme pode ser visto na Figura 26, sendo rLi , rC1, rC2 e
rCo os elementos parasitas do indutor de entrada e capacitores, respectivamente. Ainda, em
(DUPONT ET AL., 2011) foi proposto um modelo de ordem reduzida desconsiderando o indu-
tor ressonante Lr, o que possibilita a obtenção do modelo médio em espaço de estados deste
conversor. Desta maneira, considerando operação em regime permanente e modo de condução
contínuo, o princípio de funcionamento desta topologia pode ser separado em três etapas de
operação:

1. Assume-se que S1 está aberta, de tal forma que os diodos D1 e Do estão diretamente pola-
rizados, conectando a fonte em série com o indutor de entrada Li, a carga e os capacitores
intermediários C1 e C2;

2. Quando a chave é fechada, os diodos D1 e Do atuam como circuitos abertos, e o diodo
D2 entra em condução. O capacitor C1, portanto, começa a carregar o capacitor C2;

3. Esta etapa ocorre quando os capacitores C1 e C2 entram em equilíbrio. S2 permanece
fechada, estabelecendo a corrente do indutor de entrada enquanto a tensão de saída é
mantida por Co;
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Figura 26 – Conversor boost com CMT.
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Fonte: adaptado de (DUPONT ET AL., 2013)

O ganho estático é dado pela Equação (1.24)

Gv =
Mcell +1

1−D
(1.24)

E o estresse de tensão sobre a chave pode ser expresso por (1.25)

vS1 =
vo

Mcell +1
(1.25)

Mcell tratando-se do número de células multiplicadoras conectadas em paralelo. Para a análise
das etapas de operação denotada anteriormente foi considerada uma topologia mínima, com
apenas uma célula (Mcell = 1).

Esta topologia distingue-se pelo fato de utilizar apenas uma chave semicondutora, além
de ser caracterizada por sua versatilidade e modularidade. Ademais, um alto nível de eficiência
é alcançado através do emprego de um indutor ressonante, eliminando os efeitos adversos da
recuperação reversa nos diodos e operação em ZCS da chave semicondutora. Também pode ser
observado que o estresse de tensão sobre o transistor é inversamente proporcional ao número de
células multiplicadoras, sendo igual à metade da tensão de saída para o caso apresentado. Ainda
assim, existem limitações quanto a razão cíclica, sendo necessário operar dentro de uma faixa
pré-determinada para que as características de chaveamento supracitadas sejam realizáveis.

1.3.5 Controladores Repetitivos

Servossistemas são sistemas retroalimentados capazes de rastrear um sinal de referência
com erro nulo em regime estacionário. Este tipo de sistema pode ser realizado através do
princípio do modelo interno, proposto por Francis et al em (FRANCIS E WONHAM, 1975). O
princípio do modelo interno estabelece que para o erro tender à zero em regime permanente a
função de transferência do sinal de referência deve ser incorporada ao modelo do sistema de
controle. Para rastrear uma referência do tipo degrau unitário, por exemplo, deve ser utilizado
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um controlador que incorpore a função de transferência de um degrau unitário, expressa por
Gstep(s) = 1

s , ou seja, um controlador do tipo integral. Similarmente, se deseja-se rastrear
uma referência senoidal de frequência fixa ω0, deve ser empregado um controlador que possua
em sua estrutura a função de transferência de uma senoide de frequência fixa, que pode ser
escrita como Gsin(s) =L {Asin(ω0t)}= A ω0

s2+ω02 , sendo este tipo de compensador denominado
controlador ressonante.

No entanto, em diversas aplicações é necessário rastrear ou rejeitar sinais periódicos
genéricos. A estrutura apresentada na Figura 27, a partir de uma referência inicial, é capaz se
sintetizar qualquer sinal de período L.

Figura 27 – Estrutura geradora de sinais periódicos.

e−Ls
−L

t
L 2L 3L

t

Fonte: adaptado de (HARA ET AL., 1988)
A função de transferência deste sistema pode ser escrita como

T (s) =
e−Ls

1− e−Ls (1.26)

Desta forma, os polos do sistema podem ser adquiridos através de

e−Ls = 1 (1.27)

Para s = jω , temos
e− jωL = 1 (1.28)

Aplicando a identidade de Euler, reescreve-se

e− jωL = en j2π (1.29)

− jωL = n j2π (1.30)

ω =
n2π

L
para

{
n ∈ Z+

}
(1.31)

Portanto, este sistema oscilador possui n polos imaginários conjugados denotados por

s =
∞

∑
n=0
±n jωL

sendo ωL = 2π

L .
Controladores que possuem o oscilador apresentado em seu modelo interno são classi-
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Figura 28 – Polos da estrutura geradora de sinais periódicos.
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Fonte: adaptado de (HARA ET AL., 1988)

ficados como controladores repetitivos1, teoria proposta por Inoue et al em (INOUE, NAKANO

E IWAI, 1981; INOUE, NAKANO, KUBO ET AL., 1981). Estes trabalhos foram motivados
pela necessidade de rejeitar distúrbios periódicos e rastrear referências cíclicas com alta pre-
cisão. Em (INOUE, NAKANO E IWAI, 1981) foi empregado um controlador repetitivo para
regular a corrente de saída de uma fonte de alimentação tiristorizada. Já em (INOUE, NAKANO,
KUBO ET AL., 1981), utilizou-se a ação de controle repetitiva para rastreamento de trajetória
em servomecanismos. Na área da eletrônica de potência, destacam-se a trabalhos focados no
desenvolvimento de inversores PWM para UPSs (HANEYOSHI, KAWAMURA E HOFT, 1988;
NISHIDA E HANEYOSHI, 1992; RECH, GRUNDLING E J. R. PINHEIRO, 2000; RECH, H.
PINHEIRO ET AL., 2001; SHIH-LIANG JUNG, HSIANG-SUNG HUANG E YING-YU TZOU,
1998; XINCHUN LIN ET AL., 2001; XUEJUN PEI ET AL., 2001; YING-YU TZOU ET AL.,
1997; ZHANG KAI, KANG YONG, XIONG JIAN E CHEN JIAN, 1999; ZHANG KAI, KANG

YONG, XIONG JIAN, ZHANG HUI ET AL., 2000; B. ZHANG ET AL., 2008)
Considere o sistema apresentado na Figura 29. Supondo que o compensador repeti-

tivo plug-in e o sistema em malha fechada são estáveis, esta estrutura é capaz rastrear uma
dada referência r(s) de período L e rejeitar distúrbios nestas mesma frequências. No entanto,
a prova de estabilidade estrutura repetitiva contínua básica não é trivial. Em (HARA ET AL.,
1988; INOUE, NAKANO E IWAI, 1981; INOUE, NAKANO, KUBO ET AL., 1981; LI CUIYAN,
ZHANG DONGCHUN E ZHUANG XIANYI, 2004) nota-se que a estabilidade é garantida so-
mente se a planta for estritamente própria, uma vez que o controlador possui infinitos polos
no eixo imaginário. Por esta razão, nestes trabalhos pode ser vista a conexão de um filtro
passa-baixas Q(s) em série com a estrutura osciladora, aumentando a robustez do sistema em
detrimento da performance em altas frequências. Em (HARA ET AL., 1988) foram analisadas

1Cabe ressaltar que também existem controladores repetitivos implementados de forma externa a malha prin-
cipal. Estes são denominados controladores repetitivos por modelo externo. (KEMPF ET AL., 1993; LI CUIYAN,
ZHANG DONGCHUN E ZHUANG XIANYI, 2004)
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Figura 29 – Controlador repetitivo contínuo plug-in.

e−Ls

Gp(s)

Controlador + Planta
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Fonte: adaptado de (HARA ET AL., 1988; LI CUIYAN, ZHANG DONGCHUN E ZHUANG

XIANYI, 2004)

as condições de estabilidade assintótica do compensador repetitivo com filtro Q, concluindo
que quaisquer filtros passa-baixas que atendam ‖Q(s)‖

∞
< 1 podem ser utilizados. A equação

Figura 30 – Controlador repetitivo contínuo plug-in com filtro Q.

Q(s)e−Ls

Gp(s)

Controlador + Planta

Controlador repetitivo plug-in modificado

Gc(s)
r(s) y(s)

Fonte: adaptado de (HARA ET AL., 1988; LI CUIYAN, ZHANG DONGCHUN E ZHUANG

XIANYI, 2004)
característica do sistema em malha fechada é dada por

Gd(s) = 1+Q(s)e−Ls [Gc(s)Gp(s)−1] (1.32)

Observando que
∥∥e−Ls

∥∥
∞
= 1 e assumindo que o critério para Q(s) foi atendido, a condição

suficiente para estabilidade em malha fechada é dada por

∥∥Gc(s)Gp(s)−1
∥∥

∞
< 1 (1.33)

Com base no critério de estabilidade de Nyquist.
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1.3.5.1 Controladores Repetitivos em Tempo Discreto

Controladores repetitivos são comumente empregados no domínio discreto, observando
que: microcontroladores tornam a implementação digital mais simples em relação à analógica;
o sistema discreto é naturalmente truncado na frequência de Nyquist, tornando-o realizável
inclusive para plantas não-próprias e consequentemente mais robusto em comparação à imple-
mentação em tempo contínuo; em teoria, torna-se desnecessário adicionar o filtro passa-baixas
discutido previamente2. A implementação digital de controladores repetitivos foi formalmente
apresentada em (NAKANO E HARA, 1986), e em (TOMIZUKA, TSAO E CHEW, 1989) foram
abordadas as suas condições de estabilidade.

A estrutura osciladora denotada anteriormente na Figura 27 pode ser realizada em tempo
discreto conforme ilustra a Figura 31.

Figura 31 – Estrutura discreta geradora de sinais periódicos.

z−N

Fonte: adaptado de (TOMIZUKA, TSAO E CHEW, 1989)
Sendo N = L

Ts
e Ts o período de amostragem. Ainda, a sua função de transferência pode

ser escrita como

T (z) =
z−N

1− z−N (1.34)

Portanto, os polos deste sistema são todos os números complexos z tais quais z−N = 1. Se
reescrito na forma exponencial, obtém-se

z = e− jθ (1.35)

z−N = e jθN (1.36)

A partir da identidade de Euler, infere-se que

e jθN = 1 = en j2π (1.37)

θN = n2π (1.38)

θ =
n2π

N
para

{
n ∈ Z+

}
(1.39)

Ou seja, este sistema possui N polos posicionados sobre o círculo unitário. Se o sistema em ma-
lha fechada sem o controlador repetitivo, assim como a estrutura osciladora repetitiva discreta,

2Filtros passa-baixas ainda são adicionados para melhorar a resposta em regime permanente, apesar de não
serem necessários para estabilizar o sistema.
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Figura 32 – Polos da estrutura geradora de sinais periódicos discretizada.
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Fonte: adaptado de (TOMIZUKA, TSAO E CHEW, 1989)

forem estáveis, pode ser conectada a ação compensadora repetitiva paralelamente ao sistema a
fim de melhorar o rastreamento em regime permanente. A conexão paralela resulta na estrutura
apresentada na Figura 33, sendo estável se o período de amostragem for muito menor que o
período da referência ou do distúrbio.

Figura 33 – Controlador repetitivo discreto plug-in.
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Fonte: adaptado de (TOMIZUKA, TSAO E CHEW, 1989)



2 ETAPA DE SAÍDA

Neste capítulo será apresentada a estratégia de acionamento do injetor de combustível.
Dentre as topologias de conversores de potência estudadas na revisão bibliográfica, destaca-se a
topologia full-bridge, uma vez que esta possui alta versatilidade, eficiência, capacidade de ope-
ração das chaves em ZVS (Zero-Voltage Switching) para cargas indutivas e bidirecionalidade de
corrente e tensão. Por este motivo, inicialmente é deduzido e validado o modelo linearizado do
conversor no domínio do tempo discreto. Posteriormente, é proposta uma topologia de controle
proporcional-integral auxiliada por um controlador repetitivo paralelo e uma ação feedforward

que atua na rampa de subida da forma de onda de corrente peak and hold.

Figura 34 – Visão geral da etapa de saída.

Rinj

Linj

Injector Model

iinj

Vcc vinj
Etapa
de

Entrada

PWM

DSP

2.1 MODELAGEM DA ETAPA DE SAÍDA

O modelo do injetor utilizado é o mesmo analisado na seção 1.3.2.1. Portanto, o circuito
considerado para a modelagem etapa de saída é apresentado na Figura 35. O número de estados

Figura 35 – Etapa de saída.
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possíveis para esta configuração é dado por xstate = 2ndo f = 24 = 16, ndo f sendo o número
de graus de liberdade. Observando que o par de chaves em cada braço deve operar de forma
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complementar, ou seja

S2 = S1 (2.1)

S4 = S3 (2.2)

O que permite utilizar ndo f = 2, reduzindo o número de estados para xstate = 22 = 4. As tensões
de braço e de saída resultantes são ilustradas na tabela 3.

Tabela 3 – Estados possíveis das tensões do inversor full-bridge.

xstate S1 S2 = S1 S3 S4 = S3 vag vbg vab

1 0 1 0 1 0 0 0

2 1 0 0 1 Vcc 0 Vcc

3 0 1 1 0 0 Vcc −Vcc

4 1 0 1 0 Vcc Vcc 0

Observando que a tensão vab(t) é uma tensão modulada por largura de pulso de três
níveis, para fins de modelagem substitui-se o conversor por uma fonte de tensão equivalente
controlada por razão cíclica. Aplica-se, então, a lei das tensões de Kirchhoff para obter o

Figura 36 – Circuito equivalente da etapa de saída.
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modelo dinâmico da etapa de saída, conforme a Equação (2.3)

diin j(t)
dt

=−
Rin j

Lin j
iin j(t)+

vab(t)
Lin j

(2.3)

No entanto, é desejável a obtenção de um modelo discreto, possibilitando utilizar controladores
digitais implementados por meio de microcontroladores. Para isto, considere a equação de
estados

ẋ(t) = Ax(t)+Bu(t) (2.4)

A solução geral desta equação diferencial matricial pode ser obtida empregando a transformada
de Laplace

X(s) = x(t0)(sI−A)−1 +B(sI−A)−1 U(s) (2.5)
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Portanto,

L −1 {X(s)}= x(t) = eA(t−t0)x(t0)+
∫ t

t0
eA(t−τ)Bu(τ)dτ (2.6)

A matriz eA(t−t0) é denominada matriz de transição de estados, a qual descreve a dinâmica da
resposta natural do sistema para t ≥ 0. Ainda, supõe-se uma entrada modulada por largura de
pulso (PWM) denominada u(t) = vab(t), que é sintetizada através da comparação de dois sinais
modulantes, COMPA e COMPB, com uma portadora triangular simétrica de amplitude T PER.
Assume-se que os comparadores, os quais carregam informação sobre a tensão a ser sintetizada
por cada braço do inversor full-bridge, não variam dentro de um período de amostragem Ts,
caracterizando uma estratégia de modulação simétrica. Um gráfico representando a modulação
PWM empregada é exibido na Figura 37.

Figura 37 – Entrada modulada por largura de pulso.

Desta maneira, a obtenção do modelo discretizado da etapa de saída consiste na resolu-
ção da Equação (2.6) para um período de amostragem Ts. Inicialmente, é reescrita a equação de
estados considerando apenas os intervalos nos quais a tensão entre braços é diferente de zero

x(t) = eA(t−t0)x(t0)+BVcceAt
(∫ kTs+∆1(kTs)

kTs+∆0(kTs)
e−Aτdτ +

∫ kTs+∆3(kTs)

kTs+∆2(kTs)
e−Aτdτ

)
(2.7)
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Computando as integrais,

x(t) = eA(t−t0)x(t0)−A−1BVcceAt

e−Aτ

∣∣∣∣∣
kTs+∆1(kTs)

τ=kTs+∆0(k)

+e−Aτ

∣∣∣∣∣
kTs+∆3(kTs)

τ=kTs+∆2(kTs)

 (2.8)

E aplicando os intervalos de integração

x(t) = eA(t−t0)x(t0)−A−1BVcceAt (e−A(kTs+∆1(kTs))− e−A(kTs+∆0(kTs))+

e−A(kTs+∆3(kTs))− e−A(kTs+∆2(kTs)) ) (2.9)

Solucionando a equação (2.9) para t = (k+1)Ts e t0 = kTs

x [(k+1)Ts] = eATsx(kTs)−A−1BVcceATs (e−A∆1(kTs)− e−A∆0(kTs)+

e−A∆3(kTs)− e−A∆2(kTs) ) (2.10)

Os valores de ∆ são descritos em função dos comparadores COMPA e COMPB.

∆0(kTs) =
Ts

2

(
1−COMPA(kTs)

T PER

)
(2.11)

∆1(kTs) =
Ts

2

(
1−COMPB(kTs)

T PER

)
(2.12)

∆2(kTs) =
Ts

2

(
1+

COMPB(kTs)

T PER

)
(2.13)

∆3(kTs) =
Ts

2

(
1+

COMPA(kTs)

T PER

)
(2.14)

Os comparadores, consequentemente, dependem da estratégia de modulação escolhida para
sintetizar a tensão de saída. Estabelecendo que cada braço sintetizará metade da tensão de
referência com sinais complementares, os comparadores podem ser expressos em função da
tensão de referência vab

∗(kTs) e da tensão de modo comum vo(kTs) no instante corrente

COMPA(kTs) =

(
vab
∗(kTs)

2
+ vo(kTs)

)
T PER

Vcc
(2.15)

COMPB(kTs) =

(
−vab

∗(kTs)

2
+ vo(kTs)

)
T PER

Vcc
(2.16)

Para o modelo dinâmico de primeira ordem apresentado na Equação (2.3), as matrizes A, B e o
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vetor de estados xxx são escalares, dados por

x f b = iin j (2.17)

A f b =−
Rin j

Lin j
(2.18)

B f b =
1

Lin j
(2.19)

Portanto, a Equação (2.10) descreve o modelo discreto não linear de grandes sinais da etapa
de saída. No entanto, para utilizar ferramentas clássicas de projeto de controladores, é impres-
cindível a obtenção de uma aproximação linear do modelo previamente adquirido. Com isto
em mente, são linearizados os termos exponenciais variantes no tempo utilizando expansão em
séries de Taylor

e±At ≈ I±At (2.20)

Linearizando a equação (2.10), considerando um sistema de primeira ordem,

x f b[(k+1)Ts] = eA f bTsx f b(kTs)−B f bVcceA f bTs (∆0(kTs)−∆1(kTs)+∆2(kTs)−∆3(kTs))

(2.21)

Substituindo (2.11, 2.12, 2.13 e 2.14) em (2.21)

x f b[(k+1)Ts] = eA f bTsx f b(kTs)−TsB f bVcceA f bTs

[
COMPB(kTs)

T PER
−COMPA(kTs)

T PER

]
(2.22)

E (2.15 e 2.16) em (2.22)

x f b[(k+1)Ts] = eA f bTsx f b(kTs)+TsB f beA f bTsvab
∗(kTs) (2.23)

Aplicando a transformada Z inversa na Equação (2.23), adquire-se

Gpoi(z) =
X f b(z)
Vab
∗(z)

=
TsB f beA f bTs

z− eA f bTs
(2.24)

Acrescenta-se, então, o atraso de transporte causado pela implementação digital

Gpo(z) =
X f b(z)
Vab
∗(z)

=
TsB f beA f bTs

z
(
z− eA f bTs

) (2.25)

Desta forma, a Equação (2.23) equivale ao modelo linear no domínio do tempo discreto da etapa
de saída. A fim de validar o desenvolvimento do modelo, a Figura 38 ilustra a comparação
entre a simulação da etapa de saída e os modelos apresentados anteriormente. Observa-se que o
modelo matemático desenvolvido representa corretamente a dinâmica do estágio de saída, com
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um erro relativo de aproximadamente 3% entre os modelos linear e não linear.

Figura 38 – Comparação entre modelos linearizado, não linearizado e simulação computacional do con-
versor.

Os parâmetros considerados para validação do modelo são fornecidos na Tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros considerados na validação do modelo do estágio de saída.

Símbolo Descrição Valor

Lin j Indutância do injetor. 500µH

Rin j Resistência do injetor. 1,5Ω

Vcc Tensão de barramento. 70V

Vab
∗ Tensão entre braços de referência. 20sin(2π60t)V

Fs Frequência de amostragem. 50kHz

Fsw Frequência de chaveamento. 50kHz
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2.2 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA ETAPA DE SAÍDA

Na presente seção será apresentada a estratégia de controle do conversor full-bridge,
responsável pelo acionamento do injetor magnético. Um controlador proporcional-integral com
limitador de ação integral (anti-windup) é projetado a partir da metodologia de projeto no domí-
nio da frequência discreta proposto em (TIBOLA, LANZANOVA ET AL., 2014; TIBOLA, SARI

ET AL., 2016). Complementarmente, a fim de reduzir o erro de rastreamento em regime esta-
cionário, um controlador repetitivo paralelo é adicionado, o qual é auxiliado por uma ação de
controle feedforward comutável. Os efeitos causados pelo aumento frequência de cruzamento
por zero dos controladores PIs também são avaliados.

2.2.1 Projeto do Controlador Proporcional-Integral

Controladores proporcionais-integrais são frequentemente empregados na indústria, de-
vido a sua simplicidade e capacidade de garantir um desempenho adequado para processos onde
a referência é constante. Na etapa de saída, o controlador PI é utilizado para melhorar o desem-
penho em regime transitório, além de garantir rastreamento quando o controlador repetitivo está
desligado ou convergindo. A função de transferência do controlador, no domínio da frequência
discreta, é apresentada na Equação (2.26).

Gco(z) = KpoCio(z) (2.26)

Sendo Kpo o ganho proporcional, Cio(z) =
z−ωzo
z−1 , tal que ωzo é a frequência do zero do con-

trolador em radianos por segundo e z uma variável complexa expressa por e jωTs , onde Ts é o
período de amostragem. Segundo (TIBOLA, LANZANOVA ET AL., 2014; TIBOLA, SARI ET

AL., 2016), a relação entre a frequência discreta do zero do controlador e o atraso de fase φo
∗

desejado, inserido pelo controlador na frequência de cruzamento por zero ωco
∗ estipulada, é

descrita pela Equação (2.27).

ωzo =
sin(ωco

∗Ts)+2sin2
(

ωco
∗Ts

2

)
tan(φo

∗)

sin(ωco∗Ts)−2sin2
(

ωco∗Ts
2

)
tan(φo

∗)
(2.27)

φo
∗ pode ser expresso em função da margem de fase desejada PMo

∗ e o ângulo de fase da planta
na frequência de cruzamento por zero.

φo
∗ = PMo

∗−
(

π +∠Gpo(e jωco
∗Ts)
)

(2.28)
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Onde o operador ∠ denota o ângulo de uma função complexa,

∠G(·) = tg−1
(

Im[G(·)]
Re[G(·)]

)
(2.29)

O ganho do controlador proporcional-integral é calculado assumindo que, na frequência de
cruzamento por zero, o ganho da função de transferência de malha aberta é unitário,

Kpo =
1

|Gpo(e jωcoTs)| · |Cio(e jωcoTs)|
(2.30)

O modelo dinâmico da etapa de saída considerado foi deduzido na Seção 2.1, podendo ser
representado no domínio da frequência discreta pela Equação (2.31)

Gpo(z) =
TsB f beA f bTs

z
(
z− eA f bTs

) (2.31)

O modelo numérico da planta, considerando os parâmetros apresentados na Tabela 5, é expresso
pela Equação (2.32)

Gpo(z) =
0,009815

z(z−0,9815)
(2.32)

Tabela 5 – Parâmetros considerados na discretização do modelo da etapa de saída.

Símbolo Descrição Valor

Lin j Indutância do injetor. 2 mH

Rin j Resistência do injetor. 1,867 Ω

Ts Período de amostragem. 20 µs

Escolhendo como parâmetros de projeto do controlador uma margem de fase PMo
∗ =

60
◦

e considerando diferentes frequências de cruzamento por zero fco
∗ = ωco

∗

2π
, foram obtidos

os critérios de estabilidade relativa apresentados na Tabela 6
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Tabela 6 – Critérios de estabilidade relativa do modelo de malha aberta para diferentes frequências de
cruzamento por zero.

fco PMo GMo Kpo ωzo fco180

500 Hz 60
◦

26 dB 5,071 0,9466 8,161 kHz

1 kHz 60
◦

18,8 dB 11,618 0,9362 8,101 kHz

1,25 kHz 60
◦

16,5 dB 15,009 0,9345 8,101 kHz

1,5 kHz 60
◦

14,7 dB 18,431 0,9354 8,105 kHz

2 kHz 60
◦

12 dB 25,222 0,945 8,153 kHz

Ainda, o diagrama de Bode do modelo de malha aberta para as frequências consideradas
são apresentados nas Figuras 39 e 40.

Figura 39 – Diagrama de Bode do modelo de malha aberta utilizando controladores proporcionais-
integrais projetados para diferentes frequências de cruzamento.

2.2.2 Controlador Repetitivo

O controlador repetitivo é conectado paralelamente ao controlador proporcional-integral
com objetivo de reduzir o erro de rastreamento em regime permanente e aumentar a robustez
do sistema perante variações paramétricas. Inicialmente, é apresentada a função de transferên-
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Figura 40 – Diagrama de Bode do modelo de malha aberta utilizando com enfoque nas frequências de
cruzamento por zero.

cia do controlador repetitivo, no domínio da frequência discreta, na Equação (2.33), conforme
proposto em (MICHELS ET AL., 2006)

Grp(z) = cr
z−NC f (z)

1−Q(z)z−N (2.33)

Onde cr é o ganho do controlador repetitivo, N é a razão entre o período do sinal a ser rastreado
e o período de amostragem, C f (z) é um filtro de compensação dos atrasos de fase da planta e
Q(z) é um filtro que atenua a taxa de integração da ação repetitiva, devendo atender ao critério
de estabilidade ‖Q(z)‖

∞
< 1. O filtro C f (z) é empregado visando compensar os atrasos de fase

da planta, normalmente utilizando-se um polinômio igual ao inverso da planta, o que torna o
controlador sensível à variações paramétricas, ou, alternativamente, um avanço de amostra zD,
sendo D ≥ 0. Já o filtro Q(z) pode ser projetado como uma constante KQ < 1, atendendo ao
critério de estabilidade estabelecido previamente. (MICHELS ET AL., 2006)

Na Figura 41 é apresentado o diagrama de Bode de um controlador repetitivo, utilizando
os parâmetros ilustrados na Tabela 7

Por meio da análise do diagrama de Bode, pode-se observar que o controlador repeti-
tivo amplifica as componentes da frequência fundamental do sinal de referência, atuando como
modelo interno para quaisquer sinais cíclicos cujo período seja igual a NTs.
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Figura 41 – Diagrama de Bode do controlador repetitivo.

Tabela 7 – Parâmetros considerados para obtenção da resposta em frequência do controlador repetitivo.

Símbolo Descrição Valor

N Período do sinal de referências em amostras. 90

cr Ganho do controlador repetitivo. 0,15

D Avanço de amostras do filtro não causal. 2

Q(z) Filtro de atenuação da taxa de integração da ação repetitiva. 0,99

2.2.3 Ação Anti-Windup dos Integradores

Em um sistema real pode ocorrer a saturação da variável manipulada, de tal forma que
ações de controle que acumulam o erro instantâneo (integradores) tendem a crescer até que o
sistema saia da região de saturação, resultando em uma resposta transitória oscilatória. Por
este motivo, devem ser implementados sistemas de limitação do acúmulo dos integradores,
também chamados de ação anti-windup. A limitação da ação integral do controlador PI pode
ser realizada de forma instantânea ou ponderada no tempo, por meio de um ganho Kwo que
define quão rápido ocorrerá a redução da ação de controle, conforme ilustra a figura 45 e a
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Equação de diferenças (2.34).

uio[k] = Kioe[k−1]+uio[k−1]−Kwo∆u f b (2.34)

Sendo uio a ação de controle integral e Kio o ganho integral, definido como Kio = 1−ωzo.
Cabe ressaltar que a ação de controle repetitiva comporta-se como um integrador, acu-

mulando o erro de ciclos anteriores, portanto o crescimento da ação repetitiva também deve ser
limitado quando ocorrer saturação na variável manipulada. A ação de controle repetitiva com
filtros auxiliares, no domínio do tempo discreto, pode ser expressa pela Equação (2.35)

urp[k] = KQurp[k−N]+ crer[k−N +D] (2.35)

Desta forma, limitação da ação de controle repetitiva pode ser realizada através da seguinte
condição urp[k] = KQurp[k−N]+ crer[k−N +D], se ∆u f b = 0

urp[k] = urp[k−1], se ∆u f b 6= 0
(2.36)

Onde KQ é definido como o filtro Q(z) implementado por meio de uma constante menor do
que 1, er é o vetor de armazenamento do erro de rastreamento e ∆u f b é a diferença entre a
variável manipulada e a variável manipulada limitada. Para a etapa de entrada, o ganho da ação
anti-windup dos controladores PIs foi definido como Kwo = 0,1.

2.2.4 Gerador de Referência

O sistema de controle deve ser capaz de rastrear a corrente de referência, que possui
duração proporcional a duração do pulso de comando da ECU. Deste modo, o pulso de co-
mando passa a ser a entrada do sistema, sendo amostrado a cada intervalo de amostragem Ts.
Um gráfico no domínio do tempo discreto representando a função do gerador de referência é
apresentado na Figura 42. Esta funcionalidade pode ser implementada digitalmente armaze-
nando em um vetor contendo os pontos amostrados do sinal de referência, como ilustra a Figura
43, e através de um índice de amostras auxiliar nre f , percorrer o vetor da referência enquanto
o comando da ECU estiver em nível lógico alto. Este comportamento é expresso através da
Equação de diferença condicionalire f [k] = ire fvec[nre f ], se sECU = 1 e nre f<N

ire f [k] = ire fvec[N], se sECU = 1 e nre f≥N

(2.37)
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Figura 42 – Sinal de referência modulado pelo sinal de comando da ECU.
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Figura 43 – Vetor contendo sinal de referência amostrado.
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e do pseudocódigo nre f = nre f +1, se sECU = 1

nre f = 0, se sECU = 0
(2.38)

Deste modo, quando o sinal da ECU possui duração maior do que N amostras, o sistema de
controle definirá como referência de corrente o nível mais baixo do sinal de referência.
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2.2.5 Ação de Controle Feedforward Comutável

Para aumentar a taxa de variação da corrente durante a rampa de subida da referência
peak and hold, uma ação de controle feedforward comutável é conectada paralelamente aos
demais controladores por um tempo limitado, conforme disposto na Figura 45. A Equação de
diferenças que descreve o comportamento da ação feedforward proposta pode ser escrita comou f f [k] = K f f ire fvec [nre f ] se nre f<Nboost

u f f [k] = 0 se nre f≥Nboost

(2.39)

Sendo K f f o ganho da ação feedforward e Nboost a duração em amostras da rampa de subida da
referência de corrente, dado por Nboost =

TB
Ts

.
Ainda, uma visualização gráfica que representa o intervalo de tempo em que cada con-

trolador atua é apresentado na Figura 44.

Figura 44 – Representação gráfica do tempo de atuação de cada ação de controle.
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Figura 45 – Diagrama de blocos do sistema de controle da etapa de saída.
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2.3 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Nesta seção, o desempenho do sistema de controle composto pelos controladores PI,
repetitivo e feedforward será validado através de simulação computacional, onde o sistema de
controle será validado perante uma carga RL de parâmetros fixos. Os valores da resistência e
a indutância da carga são, respectivamente, Rin j = 1,5 Ω e Lin j = 2 mH. Considerações neces-
sárias para implementação via simulação, como o sistema anti-windup e a geração do sinal de
referência, também são avaliadas. O sistema de controle completo é apresentado na Figura 45,
enquanto que a planta considerada é a mesma apresentada na Equação (2.25), assumindo que a
tensão de barramento é fornecida por uma fonte ideal.

Figura 46 – Resultados de simulação da corrente no injetor comandada pelo sinal de comando da ECU.
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Figura 47 – Resultados de simulação da etapa de saída em regime permanente.



3 ETAPA DE ENTRADA

Dentre os conversores CC-CC elevadores apresentados na revisão bibliográfica, sobressaem-
se o Boost com célula multiplicadora de tensão e o Boost interleaved modificado. Para a apli-
cação proposta neste trabalho, optou-se por utilizar o conversor Boost CMT, devido ao seu alto
ganho, elevada eficiência, reduzida quantidade de componentes, menor estresse de tensão sobre
a chave semicondutora e minimização dos efeitos adversos causados pela corrente de recupera-
ção reversa dos diodos (PRUDENTE, L. PFITSCHER E GULES, 2005). Em (PRUDENTE, L. L.
PFITSCHER ET AL., 2008; PRUDENTE, L. PFITSCHER E GULES, 2005) foi apresentado o
conversor Boost com célula multiplicadora de tensão. No entanto, o indutor ressonante Lr re-
sulta em um estado cujo a média em um período de comutação é igual à zero, impossibilitando
a obtenção do modelo médio em espaço de estados. Visando obter o modelo dinâmico desta
topologia, em (DUPONT ET AL., 2011) foi proposto um modelo de ordem reduzida, desconsi-
derando o estado referente ao indutor ressonante. O modelo simplificado mostrou-se coerente
com simulações numéricas do conversor completo, sendo válido para o projeto de controlado-
res. Por este motivo, neste trabalho será utilizada a mesma abordagem empregada em (DUPONT

ET AL., 2011) para a obtenção do modelo médio em espaço de estados, assim como a função
de transferência nos domínios da frequência contínua e discreta.

Figura 48 – Visão geral da etapa de entrada.
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3.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR Boost CMT

Preliminarmente, para a análise do funcionamento do conversor, são tomadas como ver-
dadeiras as seguintes suposições:

1. Os capacitores multiplicadores C1 e C2 são suficientemente grandes, garantindo que suas
tensões permaneçam constantes durante todas as etapas de operação;

2. C1 =C2;

3. Os diodos D1 e Do entram em condução simultaneamente;

4. São considerados os elementos parasitas dos indutores e capacitores;

5. São desconsiderados os elementos parasitas dos semicondutores;

6. Considera-se como carga uma fonte de corrente, a fim de descrever o comportamento
nominal da etapa de saída.

3.1.1 Primeira Etapa de Operação

Na primeira etapa de operação assume-se que o transistor Q1 está aberto, colocando os
diodos D1 e Do em modo de condução e o diodo D2 em modo de bloqueio, de tal modo que a
energia armazenada no indutor de entrada Li é transferida para os capacitores multiplicadores
C1 e C2 e o capacitor de saída Co. Aplica-se, então, a lei de Kirchhoff das tensões na malha do

Figura 49 – Primeira etapa de operação.

Li

Vb

rLi

Co

rC1 rCo

rC2

D1 D2

Do

C2

C1
Q1

xLi

xC2

xC1 xCo io

n1 n2

vo

indutor de entrada
Li ˙xLi + rLixLi + vQ1 =V b (3.1)

Sendo
vQ1 = xC1 + rC1C1 ˙xC1 = xC2 + rC2C2 ˙xC2 + xCo + rCoCo ˙xCo (3.2)



54

E nos nós n1 e n2

xLi =C1 ˙xC1 +C2 ˙xC2 (3.3)

C2 ˙xC2 =Co ˙xCo + io (3.4)

Substitui-se (3.4) em (3.3).

xLi =C1 ˙xC1 +Co ˙xCo + io (3.5)

C1 ˙xC1 = xLi−Co ˙xCo− io (3.6)

E (3.6) em (3.2)

xC1 + rC1 (xLi−Co ˙xCo− io) = xC2 + rC2 (Co ˙xCo + io)+ xCo + rCoCo ˙xCo (3.7)

A partir de (3.7), obtém-se

˙xCo =
rC1xLi + xC1− xC2− xCo− io (rC1 + rC2)

Coreq
(3.8)

Onde req = rC1 + rC2 + rCo . Similarmente,

˙xC1 =
(rC2 + rCo)xLi− xC1 + xC2 + xCo− rCoio

C1req
(3.9)

˙xC2 =
rC1xLi + xC1− xC2− xCo + rCoio

C2req
(3.10)

Reescrevendo vQ1

vQ1 =
rC1

req
(rC2 + rCo)xLi +

(
1− rC1

req

)
xC1 +

rC1

req
xC2 +

rC1

req
xCo−

rC1rCo

req
io (3.11)

Deste modo, a equação para o estado xLi pode ser escrita como

˙xLi =−
rLixLi

Li
−

vQ1

Li
+

V b
Li

(3.12)

˙xLi =−
rLixLi

Li
− 1

Li

[
rC1 (rCo + rC2)

req
xLi +

(
1− rC1

req

)
xC1 +

rC1

req
xC2 +

rC1

req
xCo−

rC1rCo

req
io

]
+

V b
Li

(3.13)

˙xLi =−
1
Li

[
rLi +

rC1

req
(rCo + rC2)

]
xLi−

1
Li

(
1− rC1

req

)
xC1−

rC1

Lireq
xC2−

rC1

Lireq
xCo +

rC1rCo

Lireq
io +

V b
Li

(3.14)
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Desta forma, as equações de estado do sistema para a primeira etapa de operação são dadas por

˙xLi =−
1
Li

[
rLi +

rC1

req
(rCo + rC2)

]
xLi−

1
Li

(
1− rC1

req

)
xC1−

rC1

Lireq
xC2−

rC1

Lireq
xCo +

rC1rCo

Lireq
io +

V b
Li

(3.15)

˙xC1 =
(rC2 + rCo)

C1req
xLi−

1
C1req

xC1 +
1

C1req
xC2 +

1
C1req

xCo−
rCo

C1req
io (3.16)

˙xC2 =
rC1

C2req
xLi +

1
C2req

xC1−
1

C2req
xC2−

1
C2req

xCo +
rCo

C2req
io (3.17)

˙xCo =
rC1

Coreq
xLi +

1
Coreq

xC1−
1

Coreq
xC2−

1
Coreq

xCo−
(rC1 + rC2)

Coreq
io (3.18)

Ainda, a equação da tensão de saída é descrita por

vo =
rC1rCo

req
xLi +

rCo

req
xC1−

rCo

req
xC2 +

(
1− rCo

req

)
xCo−

rCo (rC1 + rC2)

req
io (3.19)

Reescrevendo na forma matricial, tem-seẋB = AB1xB +BB1uB

yB = CB1xB +DB1uB
(3.20)

Onde

xB =

[
xLi xC1 xC2 xCo

]T

uB =

[
io V b

]T

yB =

[
vo iLi

]T

(3.21)

AB1 =



− 1
Li

[
rLi +

rC1
req

(rCo + rC2)
]
− 1

Li

(
1− rC1

req

)
− rC1

Lireq
− rC1

Lireq

rC2+rCo
C1req

− 1
C1req

1
C1req

1
C1req

rC1
C2req

1
C2req

− 1
C2req

− 1
C2req

rC1
Coreq

1
Coreq

− 1
Coreq

− 1
Coreq


(3.22)

BB1 =



rC1rCo
Lireq

1
Li

− rCo
C1req

0

rCo
C2req

0

−(rC1+rC2)
Coreq

0


CB1 =

 rCo rC1
req

rCo
req
− rCo

req

(
1− rCo

req

)
1 0 0 0

 DB1 =

− rCo(rC1+rC2)
req

0

0 0



(3.23)



56

3.1.2 Segunda Etapa de Operação

Na segunda etapa de operação a chave semicondutora passa a conduzir, polarizando
reversamente os diodos D1 e Do e diretamente o diodo D2, conforme ilustra a Figura 50. As

Figura 50 – Segunda etapa de operação.

Li

Vb

rLi

Co

rC1 rCo

rC2

D1 D2

Do

C2

C1
Q1S1

xLi

xC2

xC1 xCo

io vo

equações de estado para esta etapa são

˙xLi =−
rLi

Li
xLi +

Vb

Li
(3.24)

˙xC1 =−
1

C1 (rC1 + rC2)
xC1−

1
C1 (rC1 + rC2)

xC2 (3.25)

˙xC2 =
C1

C2
˙xC1 (3.26)

˙xCo =−
io
Co

(3.27)

Semelhantemente, a equação da tensão de saída é dada por

vo = xCo− rCoio (3.28)

Reescrevendo na forma matricial ẋB = AB2xB +BB2uB

yB = CB2xB +DB2uB
(3.29)
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Sendo

AB2 =



− rLi
Li

0 0 0

0 − 1
C1(rC1+rC2)

− 1
C1(rC1+rC2)

0

0 − 1
C2(rC1+rC2)

− 1
C2(rC1+rC2)

0

0 0 0 0


(3.30)

BB2 =



0 1
Li

0 0

0 0

− 1
Co

0


CB1 =

0 0 0 1

1 0 0 0

 DB1 =

−rCo 0

0 0

 (3.31)

3.1.3 Terceira Etapa de Operação

A terceira etapa de operação começa após os capacitores C1 e C2 equalizarem em tensão,
resultando na abertura do diodo D2, conforme apresentado na Figura 51. As equações de estado

Figura 51 – Terceira etapa de operação.
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da terceira etapa podem ser escritas como

˙xLi =−
rLi

Li
xLi +

Vb

Li
(3.32)

˙xC1 = 0 (3.33)

˙xC2 = 0 (3.34)

˙xCo =−
io
Co

(3.35)
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Tal como a equação para a tensão de saída

vo = xCo− rCoio (3.36)

Uma vez que as equações diferenciais referentes às dinâmicas principais do sistema (a corrente
no indutor Li e a tensão no capacitor Co, respectivamente) são iguais às da segunda etapa, podem
ser agrupadas a segunda e a terceira etapa de operação em uma única etapa com duração d(t)Ts

(DUPONT ET AL., 2011).

3.2 MODELO MÉDIO EM ESPAÇO DE ESTADOS

O valor médio de uma variável z(t) em um período de comutação é apresentado na
Equação (3.37).

z(t) =
1
Ts

∫ t+Ts

τ=t
z(τ)dτ (3.37)

Esta expressão representa a média móvel de z(t), comportando-se como um filtro passa-baixas
e removendo as componentes de alta frequência. Considerando as equações de estado para cada
etapa de operação deduzidas na subseção 3.1, o modelo médio em espaço de estados pode ser
computado através deẋB(t) = [AB1 (1−d(t))+AB2d(t)]xB(t)+ [BB1 (1−d(t))+BB2d(t)]uB(t)

yB(t) = [CB1 (1−d(t))+CB2d(t)]xB(t)+ [DB1 (1−d(t))+DB2d(t)]uB(t)
(3.38)

3.2.1 Pontos de Equilíbrio

Os pontos do equilíbrio podem ser obtidos ao excitar o sistema com um vetor de entrada
e razão cíclica de valores constantes, de tal forma que o sistema opere em regime estacionário
e a média das derivadas dos estados tende à zero

uB(t) = UB (3.39)

d(t) = D (3.40)

xB(t)→ XB (3.41)

yB(t)→ YB (3.42)
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Ou seja, �
��

0

ẊB = [AB1 (1−D)+AB2D]XB +[BB1 (1−D)+BB2D]UB

YB = [CB1 (1−D)+CB2D]XB +[DB1 (1−D)+DB2D]UB

(3.43)

Os vetores de estado do conversor em regime permanente podem obtidos através da resolução
do sistema XB =− [AB1 (1−D)+AB2D]−1 [BB1 (1−D)+BB2D]UB

YB = [CB1 (1−D)+CB2D]XB +[DB1 (1−D)+DB2D]UB
(3.44)

3.2.2 Perturbação e Linearização

A fim de obter um modelo linear de pequenos sinais, são aplicados sinais de perturba-
ção senoidais de baixa amplitude em torno dos pontos de equilíbrio apresentados em (3.44).
Assumindo que a tensão de entrada Vb e a corrente de saída io não variam significativamente,
tem-se

uB(t) = UB (3.45)

d(t) = D+ d̃(t) (3.46)

xB(t)→ XB + x̃B(t) (3.47)

yB(t)→ YB + ỹB(t) (3.48)

Substituindo as variáveis perturbadas em (3.38).

�
��

0

ẊB + ˙̃xB(t) =
[
AB1

(
1−D− d̃(t)

)
+AB2

(
D+ d̃(t)

)]
(XB + x̃B(t))+[

BB1

(
1−D− d̃(t)

)
+BB2

(
D+ d̃(t)

)]
UB

YB + ỹB(t) =
[
CB1

(
1−D− d̃(t)

)
+CB2

(
D+ d̃(t)

)]
(XB + x̃B(t))+[

DB1

(
1−D− d̃(t)

)
+DB2

(
D+ d̃(t)

)]
UB

(3.49)
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Reagrupando os termos constantes, lineares e não lineares,

˙̃xB(t)︸ ︷︷ ︸
Termo CA Linear

= [AB1 (1−D)+AB2D]XB +[BB1 (1−D)+BB2D]UB︸ ︷︷ ︸
Termos CC Lineares

+

[AB1 (1−D)+AB2D] x̃B(t)+ [(−AB1 +AB2)XB +(−BB1 +BB2)UB] d̃(t)︸ ︷︷ ︸
Termos CA Lineares

+

(−AB1 +AB2) x̃B(t)d̃(t)︸ ︷︷ ︸
Termo CA Não Linear

ỹB(t)︸ ︷︷ ︸
Termo CA Linear

= [CB1 (1−D)+CB2D]XB +[DB1 (1−D)+DB2D]UB︸ ︷︷ ︸
Termos CC Lineares

+

[CB1 (1−D)+CB2D] x̃B(t)+ [(−CB1 +CB2)XB +(−DB1 +DB2)UB] d̃(t)︸ ︷︷ ︸
Termos CA Lineares

+

(−CB1 +CB2) x̃B(t)d̃(t)︸ ︷︷ ︸
Termo CA Não Linear

−

YB︸︷︷︸
Termo CC Linear

(3.50)

Ainda, supondo que a norma Euclidiana dos sinais de perturbação senoidais são muito menores
que as norma dos valores de regime permanente

||XB|| � x̃B(t) (3.51)

||YB|| � ỹB(t) (3.52)

||D|| � d̃(t) (3.53)

É possível desconsiderar os termos não lineares sem prejudicar a correspondência do modelo

x̃B(t)d̃(t)≈ 0 (3.54)

Finalmente, são desprezados os termos de excitação contínua, resultando no conjunto de Equa-
ções denotado em (3.55)  ˙̃xB(t) = ABx̃B(t)+MBd̃(t)

ỹB(t) = CBx̃B(t)+NBd̃(t)
(3.55)
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Sendo,

AB , AB1 (1−D)+AB2D (3.56)

MB , (−AB1 +AB2)XB +(−BB1 +BB2)UB (3.57)

CB , CB1 (1−D)+CB2D (3.58)

NB , (−CB1 +CB2)XB +(−DB1 +DB2)UB (3.59)

O modelo de pequenos sinais, expresso no domínio frequência contínua, pode ser obtido apli-
cando a transformada de Laplace à Equação (3.55),

ỸB(s) =
(

CB (sI−AB)
−1 MB +NB

)
d̃(t) (3.60)

Ou seja,

ỸB(s) =

ṽo(s)

ĩLi(s)

= d̃(t)I2

Gb̃vd
(s)

Gb̃id
(s)

 (3.61)

Onde I2 denota uma matriz identidade de ordem 2, e Gb̃vd
(s) e Gb̃id

(s) são modelos de pequenos
sinais que relacionam tensão de saída e a corrente de entrada com a razão cíclica.

3.2.3 Análise da Corrente Média Solicitada pela Etapa de Saída

O modelo deduzido na seção 3.2 assume que a etapa de saída atua como uma fonte de
corrente contínua. Para projetar o conversor e estabelecer os valores máximos do saturador
da malha interna do controlador da etapa de entrada, além de definir um ponto de operação
para utilização no modelo de pequenos sinais, é necessário estimar a corrente típica demandada
pela etapa de saída assim como a corrente de entrada do conversor boost CMT. Com este fim,
inicialmente é calculada a potência média solicitada pela etapa de saída em função do tempo de
injeção, baseando-se na forma de onda apresentada na Figura 7 e nos valores exibidos na Tabela
8.

Po(Tin j) =
rin j

Tin jMAX

[∫ TB

0

IB

TB
t2dτ +

∫ TB+TP

TB

IP
2dτ +

∫ Tin j

TB+TP

IH
2dτ

]
(3.62)

Po(Tin j)≈ 35,42 W (3.63)

A corrente média drenada pela etapa de saída pode ser calculada através de

io =
Po(Tin j)

vo
≈ 0,51 A (3.64)
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Também, a corrente demandada pela etapa de entrada pode ser calculada,

iLi =
Po(Tin j)

ηVb
≈ 3,28A (3.65)

Tabela 8 – Valores utilizados para análise das correntes de entrada e saída da etapa de entrada.

Símbolo Descrição Valor

IB Booster current 13,2 A

IP Pick-up current. 9,6 A

IH Hold current. 3 A

TB Booster interval. 500 μs

TP Pick-up interval. 800 μs

Tin j Período de injeção considerado. 3 ms

Tin jMAX Período de injeção máximo. 5 ms

Vb Tensão da bateria conectada à etapa de entrada. 12 V

vo Tensão de saída da etapa de entrada. 70 V

ηboost Eficiência da etapa de entrada. 0,9

3.2.4 Validação do Modelo

A validação do modelo do conversor boost CMT é efetuada por meio da comparação
da resposta dos modelos de pequenos sinais, apresentados no sistema de Equações (3.61), com
a resposta da simulação computacional do conversor à distúrbios de baixa amplitude na razão
cíclica. Os parâmetros considerados para a validação do modelo e a comparação entre o modelo
e a simulação do circuito são exibidos na Tabela 9 e Figura 52, respectivamente. Os valores dos
componentes considerados são os mesmos utilizados em (DUPONT ET AL., 2011), uma vez
que o modelo diverge da simulação computacional quando empregados capacitores menores na
célula multiplicadora. A tensão de saída, razão cíclica e corrente de regime permanente foram
escolhidas com base nos valores típicos requeridos pela etapa de saída.
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Tabela 9 – Parâmetros considerados na validação do modelo da etapa de entrada.

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Vb 12 V Co 1000 µF

Ts
1

50k s rCo 10 mΩ

Li 80 µH D 0,65

rLi 10m Ω io 0,51 A

C1, C2 1000 µF vo 68 V

rC1, rC2 0,5 mΩ

Figura 52 – Comparação entre modelo de pequenos sinais e simulação do conversor boost com CMT
para distúrbios de 0,5% na razão cíclica.
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3.3 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA ETAPA DE ENTRADA

A estratégia de controle da etapa de entrada consiste de uma malha interna de corrente,
responsável pela regulação e limitação da corrente de entrada do conversor Boost, e de uma
malha externa de tensão, que possui o objetivo de regular a tensão de saída, além de gerar a refe-
rência de corrente da malha interna. A metodologia de projeto dos controladores proporcionais-
integrais para as duas malhas será a mesma empregada na Seção 2.2. A estrutura do controlador
é apresentada na Figura 56. Limitadores da ação de controle integral também são implementa-
dos.

3.3.1 Projeto do Controlador Proporcional-Integral da Malha Interna

Novamente, utiliza-se a metodologia de projeto de controladores proporcionais-integrais
proposto em (TIBOLA, LANZANOVA ET AL., 2014; TIBOLA, SARI ET AL., 2016). Prelimi-
narmente, escreve-se a função de transferência do controlador PI no domínio da frequência
discreta,

Gcii(z) = KpiiCiii(z) (3.66)

Onde Kpiv é o ganho proporcional da malha interna, Ciii(z) =
z−ωzii

z−1 , ωzii sendo a frequência
do zero do controlador da malha interna de corrente. A relação entre a frequência do zero
do compensador e o atraso de fase almejado φii

∗, inserido pela ação integral na frequência de
cruzamento por zero desejada ωcii

∗, é expressa na Equação (3.67)

ωzii =
sin(ωcii

∗Ts)+2sin2
(

ωcii
∗Ts

2

)
tan(φii

∗)

sin(ωcii
∗Ts)−2sin2

(
ωcii

∗Ts
2

)
tan(φii

∗)
(3.67)

φii
∗ pode ser expresso em função da margem de fase desejada PMii

∗ e o ângulo de fase da planta
na frequência de cruzamento por zero.

φii
∗ = PMii

∗−
(

π +∠Gb̃id
(e jωcii

∗Ts)
)

(3.68)

Gb̃id
(z) denotando o modelo linear de pequenos sinais, no domínio da frequência discreta, que

relaciona a corrente de entrada do conversor Boost à razão cíclica. Ainda, o ganho do contro-
lador PI da malha interna é computado supondo que, na frequência de cruzamento por zero, o
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ganho de malha aberta é unitário,

Kpii =
1

|Gb̃id
(e jωciiTs)| · |Ciii(e

jωciiTs)|
(3.69)

A função de transferência Gb̃id
(z), para os parâmetros ilustrados na Tabela 10, é dada por

Gb̃id
(z) =

6,614z−6,613
z3−1,977z2 +0,9774z

(3.70)

Definindo como parâmetros de projeto PMii
∗ = 60o e ωcii

∗ = 2π600 rad/s, através de (3.69) e
(3.67), calcula-se

Kpii ≈ 0,00903104 (3.71)

ωzii ≈ 0,937281 rad/s (3.72)

O diagrama de Bode do modelo de malha aberta da malha interna de corrente é exibido na

Tabela 10 – Parâmetros considerados para cálculo do modelo linear de pequenos sinais numérico, no
domínio da frequência contínua.

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

Vb 12 V Co 940 µF

Ts 20 µs rCo 150 mΩ

Li 100 µH D 0,65

rLi 10 mΩ io 0,51 A

C1, C2 3 µF vo 68 V

rC1, rC2 0,1 Ω

Figura 53, resultando em margens de fase e ganho iguais a PMii = 60o e GMii = 24,4 dB,
respectivamente.

3.3.2 Projeto do Controlador Proporcional-Integral da Malha Externa

Para o projeto da malha externa de tensão, considera-se que o modelo de malha aberta
da malha externa pode ser escrito como

Gb̃v_ol
(z) = Gb̃i_cl

(z)Gb̃vd
(z) (3.73)
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Figura 53 – Diagrama de Bode do modelo de malha aberta da malha interna de corrente.

Sendo Gb̃i_cl
(z) o modelo em malha fechada da malha interna, definido como

Gb̃i_cl
(z) =

uboost(z)
iLi
∗(z)

=
Gcii(z)

1+Gcii(z)Gb̃id
(z)

(3.74)

E Gb̃vd
(z) o modelo linear de pequenos sinais que relaciona a tensão de saída do conversor Boost

à razão cíclica, podendo ser escrito na forma numérica como

Gb̃vd
(z) =

−0,2186z2 +0,5828z−0,3409
z3−1,977z2 +0,9774z

(3.75)

Utilizando, novamente, os parâmetros ilustrados Tabela 10. Uma vez que a dinâmica da malha
externa deve ser significativamente mais lenta em comparação à malha interna, são utilizados
os mesmos procedimentos de projeto da Subseção 3.3.1, porém definindo uma margem de fase
desejada φii

∗ = 70o e uma frequência de cruzamento por zero ωcii
∗ = 2π200 rad/s. Deste modo,

os parâmetros do controlador resultante são expressos por

Kpiv ≈ 6,3214 (3.76)

ωziv ≈ 0,9921 rad/s (3.77)

Onde Kpiv e ωziv são definidos como o ganho proporcional e a frequência do zero do integrador
da malha externa, respectivamente. Suplementarmente, as margens de ganho e fase obtidas
correspondem a PMii = 70o e GMii = 31,7 dB, conforme apresenta o diagrama de Bode do
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modelo de malha aberta, na Figura 54.

Figura 54 – Diagrama de Bode do modelo de malha aberta da malha externa de tensão.

3.3.3 Ação Anti-Windup dos Integradores

A estratégia de limitação do acúmulo do erro pelo integrador, em casos onde a variável
manipulada sofre saturação, é utilizada a mesma estratégia apresentada na Subseção 2.2.3. As
ações de controle integrais da malha interna e externa, portanto, podem ser expressas comouii[k] = Kiie[k−1]+uii[k−1]−Kwi∆uboost

uiv[k] = Kive[k−1]+uiv[k−1]−Kwv∆iLi
∗

(3.78)

uii e uiv correspondendo às ações de controle integrais das malhas de corrente e tensão, Kii e Kiv

aos ganhos integrais, e Kwi e Kwv aos ganhos das ações anti-windup. Para a etapa de saída, os
ganhos da ação anti-windup foram definidos como Kwi = Kwv = 0,1.

3.4 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Nesta seção são apresentados os resultados de simulação obtidos, supondo um conversor
Boost CMT conectado ao inversor full-bridge. A estrutura de controle utilizada é exibida na Fi-
gura 56, considerando os controladores projetados nas Subseções 3.3.1 e 3.3.2. Adicionalmente,
os valores dos componentes do conversor Boost empregados são os mesmos dimensionados em
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(TIBOLA, SARI ET AL., 2016), conforme apresentado previamente na Tabela 10.

Figura 55 – Resultados de simulação da etapa de entrada.

T
en

sã
o 

[V
]



69

Figura 56 – Diagrama de blocos do sistema de controle da etapa de entrada.
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA ETAPA DE SAÍDA

No presente capítulo serão analisados os resultados experimentais adquiridos conside-
rando uma carga RL conectada à etapa de saída e uma fonte CC de bancada alimentando o
barramento do conversor Full-Bridge. O sistema de controle digital foi implementado no DSP

C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPadTM da Texas Instruments R©. Os parâmetros da carga
RL foram escolhidos com base nos parâmetros do injetor solenoide HDEV 5.2 da Bosch o qual
possui Rin j = 1,5 Ω e Lin j = 2 mH, ou seja

RoLOAD = 1,86 mΩ (4.1)

LoLOAD = 2 mH (4.2)

Preliminarmente, na Figura ilustrativa 57, são comparadas cinco medidas de corrente na carga
RL, empregando controladores PIs projetados para diferentes frequências de cruzamento por
zero. Já na Figura 58, os controladores auxiliares repetitivo e feedforward são habilitados,

Figura 57 – Desempenho experimental de controladores proporcionais-integrais projetados para diferen-
tes frequências de cruzamento por zero.

melhorando significativamente o rastreamento. Semelhantemente, nos resultados ilustrados na
Figura 59, o desempenho dos compensadores proporcionais-integrais projetados para diferentes
frequências de cruzamento, com e sem controlador repetitivo e feedforward, são comparados.
Para avaliar de forma objetiva a capacidade de rastreamento dos controladores implementados,
pode ser utilizada a integral do erro quadrático (ISE — Integrated Squared Error), expressa por

ISE =
∫ Tin j

0
e2(t)dt (4.3)
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Sendo e(t) definido como o erro de rastreamento. A janela de tempo considerada para computa-
ção da integral do erro quadrático foi de Tin j = 2,1 ms. Calculando a integral do erro quadrático

Figura 58 – Desempenho experimental de controladores proporcionais-integrais projetados para diferen-
tes frequências de cruzamento por zero, auxiliados por um controlador repetitivo paralelo e
ação de controle feedforward.

das formas de onda dispostas na Figura 59, compila-se os valores computados na Tabela 11.

Tabela 11 – Integral do erro quadrático para diferentes controladores.

fco Sem Repetitivo Com Repetitivo

500 Hz 1066,931 A 191.410 A

1250 Hz 366,978 A 125.766 A

1500 Hz 326,899 A 115.333 A

2000 Hz 261,477 A 116.281 A

Controladores repetitivos implementados digitalmente armazenam o erro de ciclos an-
teriores em um vetor ou buffer de erro, atualizando o vetor da ação de controle e consequente-
mente sendo capaz de rastrear a referência nos períodos subsequentes. No entanto, em regime
transitório, o desempenho da ação de controle repetitiva não é adequada para a maioria das apli-
cações, onde normalmente requere-se atuar com precisão sobre o sistema através da aplicação
de sinais periódicos ou rejeição de distúrbios cíclicos. Na Figura 60 é apresentado o desempe-
nho transitório do sistema, antes do repetitivo atualizar seus vetores, situação na qual apenas o
controlador proporcional-integral atua.

A Figura 61 ilustra a capacidade do controlador de modular a duração da forma de onda
de corrente com base na duração do sinal de comando da ECU, enquanto que as Figuras 62 e
64 permitem visualizar a rampa de subida e demais patamares da forma de onda de corrente
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Figura 59 – Comparação entre controladores proporcionais-integrais com e sem ações de controle auxi-
liares repetitiva e feedforward.

Figura 60 – Desempenho transitório do controlador de corrente, considerando um PI com fco = 1250 Hz.
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peak and hold. Finalmente, as Figuras ilustrativas 65 e 63 demonstram o comportamento das
tensões de saída do Full-Bridge e de barramento perante às altas taxas de variação de corrente
e variações no tempo de injeção.

Figura 61 – Desempenho em regime permanente com ciclo de injeção variável, considerando um PI
com fco = 1250 Hz, auxiliado por um controlador repetitivo paralelo e ação de controle
feedforward.

Figura 62 – Duração dos intervalos da forma de onda peak and hold experimental.

Vcc

vinj

iinj



74

Figura 63 – Rampa de subida da forma de onda peak and hold experimental.
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Figura 64 – Oscilações na tensão de barramento causadas pela alta taxa de variação de corrente.

Vcc

vinj

iinj

Figura 65 – Desempenho do rastreamento com ciclo de injeção variável.

Vcc
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5 CONCLUSÃO

Neste trabalho foi desenvolvido um circuito eletrônico de acionamento para injetores
magnéticos, empregando um controlador repetitivo no estágio de saída. Este trabalho foi mo-
tivado pela escassez de uma abordagem mais ampla do problema na literatura, que abranja as
etapas elevadora de tensão e driver de corrente, assim como pela ausência da implementação
de controladores mais sofisticados, considerando as não linearidades do injetor e o desafio de
se rastrear referências periódicas arbitrárias.

O modelo do injetor proposto na literatura foi generalizado de tal forma que as equa-
ções mecânicas fiquem implícitas, facilitando a visualização do impacto das não linearidades
na malha de controle. Na etapa de entrada, foram avaliadas diferentes topologias elevadoras
de tensão a serem utilizadas, constatando-se que o conversor Boost com célula multiplicadora
de tensão é adequado para esta aplicação. O conversor Boost CMT foi modelado através da
técnica do modelo médio em espaço de estados, com algumas suposições necessárias para ob-
tenção do modelo linearizado de pequenos sinais. Na etapa de saída foi escolhido um con-
versor full-bridge clássico, principalmente por sua capacidade de aplicar tensões e correntes
negativas sobre o injetor a fim de agilizar seu acionamento. Analisado que o injetor é acio-
nado periodicamente com base nos sinais de comando da ECU, foi proposta a utilização de um
controlador repetitivo, uma vez que este garante, em teoria, rastreamento com erro nulo em re-
gime estacionário para quaisquer referências de frequência fixa. Adicionalmente, controladores
proporcionais-integrais foram projetados, no domínio do tempo discreto, para as duas etapas do
sistema, baseando-se em metodologias de projeto pré-estabelecidas na literatura. O estudo re-
alizado foi validado via simulação computacional e resultados experimentais da etapa de saída
foram obtidos utilizando uma carga RL que se assemelha ao injetor de combustível estudado.

5.1 APRIMORAMENTOS DO PROJETO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

• Resultados experimentais da etapa de entrada.
• Conexão do sistema completo ao injetor de combustível.
• Estudo da quantidade de combustível injetada durante a operação.
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APÊNDICE A - BANCADA EXPERIMENTAL

A bancada experimental é composta por uma fonte CC, a qual gera a tensão de barra-
mento de um conversor full-bridge, sendo este responsável pelo acionamento de uma carga RL.
Ainda, o controle do conversor é realizado por meio da placa-mãe, que comporta o a unidade
de processamento, e da placa de instrumentação, conforme disposto na Figura 66.

Figura 66 – Bancada experimental.

Carga RL

Full-Bridge

Placa-Mãe

Instrumentação

MCU F28379D

O microcontrolador utilizado para implementação da estratégia de controle digital é o
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPadTM development kit da Texas InstrumentsTM, ilus-
trado na Figura 67.

Figura 67 – MCU F28379D.

Este microcontrolador de duas CPUs com frequência de clock de 200Mhz, dos quais
apenas a CPU1 foi utilizada para amostragem e atualização das leis de controle. Os conversores
A/D podem operar com uma resolução de até 16-bits, e as saídas PWM com uma resolução de
até 12-bits.
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