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Resumo: O trabalho proposto nesta dissertação tem como finalidade estudar e implementar 

um carregador diferenciado para baterias de chumbo-ácido e um sistema de avaliação on-line 

do estado da vida útil das baterias. 

A estrutura de controle do carregador é projetada para realizar uma curva de carga que garanta 

a equalização das cargas de todas as baterias. Também é analisada a compensação nas 

referências de tensão devido a variações na temperatura. O objetivo da proposta de controle é 

otimizar a vida útil, evitar problemas de carga insuficiente, de sobrecarga e de sulfatação nas 

baterias. O trabalho também estuda o aumento da corrente de carga com a ligação de 

carregadores em paralelo. 

O sistema proposto para a avaliação da vida útil das baterias utiliza o método de medição da 

impedância alternada, no qual relaciona o aumento da impedância com o fim da vida útil da 

bateria. A implementação do sistema inclui uma fonte de corrente, uma placa de aquisição e 

uma interface com o usuário. A avaliação das condições do banco de baterias tem o objetivo 

de aumentar a confiabilidade dos sistemas de UPS (Uninterrupted Power Supply). 
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Abstract: The present work aims at studying and implementing a differentiated lead-acid 

battery charger and an online evaluation system for the state (conditions) of useful life of 

batteries. 

The charger control structure is designed to produce a charge curve that guarantees the charge 

equalization of all batteries. An analysis of the compensation in the voltage references due to 

temperature variations is also carried out.  The goal of the control proposal is to optimize the 

useful life of batteries and avoid problems derived from insufficient charge, overcharge and 

sulfation. This work also investigates the increase in load current with the coupling of 

chargers in parallel. 

The proposed battery evaluation system uses the alternate impedance measurement method, 

which associates the increase in impedance to the useful life of the battery. The system 

implementation includes a current source, a data acquisition card, and a user interface. The 

evaluation of the battery bank conditions aims at increasing the UPS (Uninterrupted Power 

Supply) system reliability.  
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Introdução Geral 
 

O progresso científico dos últimos dois séculos trouxe mudanças significativas ao modo 

de vida da humanidade. A cada dia há um novo produto no mercado, um remédio sendo 

lançado, uma nova tecnologia anunciada, que busca trazer melhores condições de vida e 

conforto à população. Esta evolução foi e é alavancada pelas inúmeras pesquisas 

desenvolvidas em geração de energia, telecomunicações, controle, eletrônica, microeletrônica, 

biomédica, em fim, em todas as áreas da engenharia elétrica. Dentro deste contexto, nos 

últimos 30 anos, a eletrônica de potência vem se destacando nos centros de pesquisa e no 

meio industrial com suas contribuições ao progresso tecnológico no mundo. Suas atuações no 

processamento de energia através de conversores contínuos CC-CC, inversores de tensão e 

corrente CC-CA, inversores de freqüência CA-CA e retificadores CA-CC possuem 

aplicações, muitas vezes não percebidas, em vários equipamentos usados diariamente pela 

população. 

Em muitas destas aplicações existe a necessidade de fornecer energia ininterruptamente 

para a carga, o que fez surgirem os dispositivos denominados de UPS (Uninterrupted Power 

Supply), também chamado popularmente no Brasil de No-Breaks. Esta estrutura tem a função 

de fornecer às cargas críticas energia condicionada e sem interrupção, mesmo durante a falta 

da rede elétrica. Uma UPS é basicamente composta de um circuito retificador, um carregador 

de baterias, um banco de baterias, um circuito inversor de tensão e uma chave estática ou 

bypass automático. O conjunto retificador e carregador convertem a tensão alternada em 

contínua para a alimentação do inversor e da carga do banco de baterias. Há aplicações em 

que o retificador e o carregador são integrados no mesmo circuito, e outras, em que eles são 

implementados em circuitos independentes, o que normalmente traz benefícios às baterias 

devido à qualidade da energia entregue a elas. O banco de baterias é responsável em 

armazenar energia para alimentar a carga durante a falta da rede elétrica. O circuito inversor 

converte a tensão contínua, do barramento do retificador ou do banco de baterias, em tensão 
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alternada para alimentar a carga. Por fim, a chave estática ou bypass transfere a carga para a 

rede em caso de falha do sistema, sem prejuízos ao seu funcionamento durante a transição.  

A maioria das UPS opera sistemas que alimentam equipamentos que não aceitam faltas 

de energia, por isso a sua confiabilidade precisa ser alta. Neste contexto, as baterias são 

elementos vitais na confiabilidade de sistemas ininterruptos de energia, pois é através da 

energia que elas armazenam que a carga será mantida em funcionamento. Para tanto, as 

mesmas devem sempre estar em condições de operação adequadas, ou seja, 100% carregadas 

e com boa qualidade. 

Grande parte das UPS utiliza baterias estacionárias de chumbo-ácido que, sob condições 

adequadas de uso, possuem uma vida útil entre três e quatro anos, segundo os fabricantes. Há 

dois problemas na operação desse tipo de bateria: o primeiro é que um processo de carga 

inadequado pode propiciar uma recarga insuficiente ao banco de baterias, diminuindo a sua 

capacidade; e o segundo e mais grave, a recarga com níveis inadequados de tensão, variações 

na temperatura de operação, descargas profundas e problemas de sulfatação podem reduzir em 

mais de 50% a vida útil das baterias.  

Até os anos 90 a única maneira de avaliar o estado das baterias era através do teste de 

capacidade, no qual o banco de baterias era desconectado do sistema e medida a quantidade 

de energia armazenada através da sua descarga completa. Este ensaio apresenta o 

inconveniente de ser feito com as baterias desconectadas da UPS, deixando todo o sistema 

sem reserva de energia, além de diminuir a vida útil das baterias, por conta da necessidade de 

descarga e posterior recarga. 

Assim, nos últimos 15 anos, pesquisas têm sido feitas em busca de metodologias que 

avaliem o estado de degradação das baterias. Isso traria a vantagem de não precisar 

desconectá-las das UPS, de não contribuir para o seu envelhecimento e de baratear o custo de 

manutenção. Uma das metodologias que vem sendo muito estudada e tem apresentado bons 

resultados é a avaliação da resistência interna da bateria. Em [17] o autor mostra em seus 

resultados que uma variação acima de 20% na resistência da bateria corresponde a uma 

diminuição para 80% da sua capacidade. Com esse valor de capacidade, a bateria é 

considerada como estando no fim de sua vida útil [11]. Além disso, estudos também mostram 

que o módulo da impedância é um espelho da resistência interna da bateria, por isso pode-se 

analisar o módulo e concluir sobre a resistência. 
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Atualmente, percebe-se que o mercado brasileiro está carente de carregadores de 

baterias que façam um processo de carga adequado. Além disso, também está surgindo o 

interesse dos consumidores de ter algum sistema que alerte sobre a degradação das baterias e 

que as proteja contra falhas no sistema do carregador. A maioria dos usuários de No-Breaks 

detecta falha no seu sistema, como uma bateria ruim ou a diminuição da capacidade do 

sistema, apenas quando a UPS entra em operação e não executa a tarefa desejada, trazendo 

problemas ao consumidor. É importante citar que num No-Break o maior custo de 

implantação é a compra das baterias, principalmente em aplicações de elevada autonomia. 

Diante desse panorama, este trabalho busca apresentar uma solução para essas 

necessidades do mercado de UPS. Desta forma, pretende-se oferecer uma proposta de um 

carregador de baterias que aplique um processo de carga: com tensão de equalização, 

garantindo que as baterias estejam 100% recarregadas; que faça compensação na referência da 

tensão de flutuação devido a variações de temperatura, evitando recarga insuficiente, 

sulfatação irreversível e corrosão prematura da grade positiva; e que também evite problemas 

de sulfatação devido às baterias ficarem muito tempo sob o mesmo estado de carga, aplicando 

uma carga com tensão de equalização a cada 6 meses no banco, mesmo estando carregado. 

Estas características buscam otimizar a vida útil das baterias. Agregado ao carregador 

pretende-se propor um circuito de avaliação do estado da vida útil das baterias através da 

medição da sua impedância. Essas medidas serão feitas periodicamente e guardadas no 

microcontrolador até que o usuário se conecte com o sistema através de um PC (Personal 

Computer) e receba os dados para análise. Além disso, também será medida a tensão contínua 

de cada bateria e a temperatura do banco de baterias. Ao colocar o medidor de impedância 

agregado ao circuito do carregador de baterias, pode-se fazer um acompanhamento periódico, 

obtendo resultados da situação do banco e detectando possíveis falhas e/ou fim da vida útil 

das baterias. Com o banco de dados criado ao longo do uso do equipamento é possível 

analisar a variação da impedância e não somente o valor absoluto. 

Uma tendência dos projetos atuais de eletrônica de potência é a construção de 

equipamentos que operam na forma de módulos com o objetivo de ampliar a potência 

instalada através da conexão de equipamentos em paralelo. Do ponto de vista do consumidor, 

isso acarreta em aumentar a potência instalada apenas comprando e conectando ao seu sistema 

mais módulos iguais ao do equipamento que ele já possui. Isso tende a diminuir o custo e 

facilitar a instalação, além da opção de comprar um produto mais versátil. Para o fabricante, 
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essa estratégia aumenta o mercado atingido pelo equipamento projetado, aumentando sua 

escala de produção e diminuindo custos. Diante desse panorama, será proposta uma solução 

de dobrar a potência do carregador de baterias, adicionando-se um outro carregador em 

paralelo. Um dos grandes problemas encontrados no paralelismo de conversores é garantir 

que todas as unidades processem a mesma potência. Desta forma, será apresentada a 

estratégia do uso de indutores acoplados no circuito, que garantam a distribuição equilibrada 

das potências processadas por cada carregador. 

O trabalho está estruturado em sete capítulos, que apresentam a revisão bibliográfica do 

assunto abordado, a metodologia de projeto do carregador de baterias, a metodologia de 

projeto do sistema de controle, a metodologia de projeto do sistema de avaliação das baterias, 

os algoritmos implementados no microcontrolador e no computador e, por fim, os resultados 

experimentais obtidos com um protótipo. 
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1 Capítulo 1 

Capítulo 1 

Revisão Bibliográfica 

1.1. Introdução 
Este Capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dos principais conceitos e trabalhos 

sobre baterias, carregadores de baterias e estimação da vida útil das mesmas, que é a área em 

que se deseja desenvolver esta pesquisa. 

Inicialmente estuda-se a bateria, especialmente a de chumbo-ácido, que é a mais 

utilizada em UPS. São apresentados conceitos, construção, tipos e características relevantes 

para conseguir o seu melhor aproveitamento. 

Neste contexto, são estudados os principais métodos de carga, mostrando suas 

características, vantagens e desvantagens. 

Por fim, é apresentada uma revisão bibliográfica aprofundada dos métodos de estimação 

da vida útil da bateria, especialmente o método da medição da impedância alternada, o qual se 

pretende implementar no trabalho.  

Ao final do Capítulo tem-se um texto conclusivo de toda a revisão bibliográfica que 

mostrará argumentos para continuação do trabalho em questão. 

1.2. Estudo sobre Baterias 
A seguir é apresentada uma visão geral sobre baterias, incluindo alguns parâmetros e 

definições essenciais para o seu estudo.  

1.2.1. Uma Visão Geral Sobre Baterias 

Pode-se definir o conceito elétrico de bateria da seguinte forma: “bateria é um elemento 

que armazena energia elétrica. De acordo com as reações químicas internas de uma bateria, 
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provocadas por alterações na configuração do seu circuito externo, esta energia pode ser 

armazenada ou fornecida. Uma bateria não produz energia.” [1]. 

Fundamentalmente, as baterias operam pelo processo de reação química de oxidação e 

redução, sendo a oxidação um processo de liberar elétrons, enquanto a redução é o processo 

de consumir elétrons. Uma bateria consiste de quatro elementos básicos: um ânodo feito com 

material que pode contribuir com elétrons, um cátodo que deverá aceitar elétrons, o eletrólito 

e um separador. A disposição destes elementos é mostrada na Figura 1.1 com as funções em 

modo de carga e descarga [2]. 

 

Figura 1.1 – Elementos de uma célula recarregável (Adaptado de [2]). 

Durante a descarga da bateria, o ânodo contribui com elétrons para a oxidação, na qual 

gera íons positivos. Similarmente, o cátodo gera íons negativos no processo de aceitar 

elétrons. Um elemento-chave de uma bateria é o separador entre o ânodo e o cátodo, que 

permite o fluxo livre dos íons. Já o fluxo dos elétrons é forçado pelo circuito externo, 

completando o sistema. Em uma célula recarregável o processo é reversível, na descarga o 

terminal positivo é o cátodo e o terminal negativo o ânodo. Porém, durante a carga ocorre o 

inverso: o terminal positivo é o ânodo e o terminal negativo o cátodo. Tipicamente, o ânodo é 

feito de um metal base, enquanto o cátodo é formado de um óxido metálico; contudo, isto não 

é uma regra generalizada. Uma bateria recarregável pode ser literalmente obtida com a 

combinação de centenas de elementos e composta na presença de vários tipos de eletrólitos, 

os quais podem produzir uma corrente elétrica [2]. 

Existem inúmeros tipos de baterias que podem ser classificadas em dois tipos, numa 

primeira distinção: baterias primárias de uso único, não-recarregáveis, e secundárias, que 

podem ser recarregadas [3]. Neste texto serão discutidas as baterias secundárias por serem as 

usadas em UPS. Essas baterias, indiferentemente do material químico e qualidade, possuem 

um tempo de vida (vida útil) no qual podem ser utilizadas. Existem vários tipos de baterias, 
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que possuem projeto e diferenças construtivas que podem gerar diferentes características. As 

baterias não são 100% eficientes, pois uma parte da energia armazenada ou fornecida é 

perdida na forma de calor [3]. 

Dos principais tipos de baterias existentes no mercado podem ser citadas: chumbo-

ácido, níquel-metal hidreto, lítion-íon, níquel-cádmio e prata-zinco. Dentre todos esses tipos, 

a de chumbo-ácido é a mais antiga, de construção mais barata e mais usada no mercado. 

Cerca de 90% dos veículos automotivos usam baterias de chumbo-ácido. Sua tecnologia 

permite a construção de baterias nos níveis de corrente exigido em aplicações automotivas e 

de sistemas de emergência (UPS), por isto é a mais usada nestas aplicações. 

1.2.2. Parâmetros e Definições sobre Baterias 

A seguir são reproduzidos alguns parâmetros e definições que são fundamentais no 

entendimento das baterias ([2] e [4]):  

• Uma CÉLULA, também denominada de elemento, é um dispositivo eletroquímico 

capaz de suprir, para um circuito elétrico externo, a energia resultante de uma reação química 

interna; 

• Uma BATERIA, também chamada de acumulador ou de monobloco, pode ser uma 

simples célula ou uma combinação de células, podendo ser em série e/ou paralelo, para obter 

a tensão e a capacidade de corrente requerida; 

• A CAPACIDADE (C) é definida como a corrente máxima que uma bateria pode 

fornecer continuamente por “x” horas, sem causar sua inutilização. A sua unidade de medida 

é dada em ampères-hora (Ah). Uma bateria que pode fornecer dois ampéres em uma hora, não 

necessariamente fornece em duas horas somente um ampère, já que quanto maior o seu tempo 

de descarga, maior será sua eficiência. Muitos fabricantes de bateria de chumbo-ácido 

fornecem sua capacidade para descarga de 20 horas; 

• A CURVA DE DESCARGA de uma bateria é caracterizada pelo comportamento da 

tensão em função do seu nível de descarga. Na curva são destacados três valores: tensão de 

pico, tensão nominal e tensão de bateria totalmente descarregada. Geralmente, os gráficos 

fornecidos pelos fabricantes para a curva de descarga são funções da taxa da capacidade. 

• A AUTO-DESCARGA é resultante de correntes internas na bateria; que ocasionam 

perda de carga ainda que não utilizada a bateria; 
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• A VIDA ÚTIL é dada em números de ciclos, carga seguida de descarga, que uma 

célula recarregável pode fornecer. 

1.2.3. Estudo das Baterias de Chumbo Ácido 

A bateria de chumbo ácido é composta de placas positivas de dióxido de chumbo, 

placas negativas de chumbo e eletrólito de ácido sulfúrico. A reação química representando a 

carga e a descarga da bateria é mostrada na Figura 1.2. Na descarga o dióxido de chumbo, o 

chumbo e o ácido sulfúrico reagem formando sulfato de chumbo e água, na carga a reação é 

revertida [5]. 

PbO2 +    Pb    +    2H2SO4
Carga

Descarga
PbSO4 +    PbSO4 +    2H2O

(Eletr. Positivo) (Eletr. Positivo)(Eletr. Negativo) (Eletr. Negativo)(Eletrolito) (Eletrolito)

 

Figura 1.2 – Reação química durante a descarga de uma bateria de chumbo ácido (Adaptado de [2]). 

Os principais problemas químicos que afetam a vida útil da bateria são [13]: 

CORROSÃO: o eletrodo positivo é corroído pela transformação do chumbo metálico 

em óxidos de chumbo, PbOx. A corrosão leva ao aumento da resistência interna da bateria e 

perda de material ativo no eletrodo. 

DEGRADAÇÃO: o material ativo do eletrodo positivo sofre fadiga mecânica. Isto se 

deve a constante transformação do material na carga e descarga (PbO2↔PbSO4). Este 

processo pode ocasionar uma ruptura do eletrodo, danificando a bateria.  

SULFATAÇÃO: recristalização dos finos cristais de PbSO4 em grânulos de PbSO4. Isto 

ocorre durante longos períodos de baixo estado de carga. A sulfatação reduz os volumes de 

chumbo e de eletrólito. Conseqüentemente, as capacidades de carga e de fornecimento de 

energia se reduzem. 

1.2.4. Aplicações de Baterias de Chumbo-Ácido  

As baterias usadas em sistemas que exigem grandes intensidades de correntes podem 

ser divididas em três tipos, que estão relacionados com as suas aplicações: baterias 

automotivas, baterias tracionárias e baterias estacionárias [2]. 

A bateria do tipo automotiva, usada em automóveis, tem como principal função fazer a 

ignição ou partida dos veículos. Nessa aplicação uma elevada corrente é exigida por um 

intervalo curto de tempo. Estas baterias possuem placas muito fina (em média de 1 mm), com 
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uma área grande, projetadas para não descarregarem mais que 5% da sua capacidade total. 

Descargas de 80% de sua capacidade podem levá-las à completa danificação entre 30 a 50 

ciclos [1]. 

Baterias do tipo tracionárias, também conhecidas como de ciclo profundo, são 

projetadas de forma que possam perder até 80% da sua capacidade total algumas centenas de 

vezes ou até 1000 vezes durante a sua vida útil. Suas placas internas são muito mais espessas 

em comparação com a bateria automotiva (em média de 4,2mm). São usadas, principalmente, 

em empilhadeiras elétricas, veículos de tração e em alimentação de emergência. Nestas 

aplicações é necessário o uso de energia durante um tempo mais longo [1].Comercialmente, 

são encontradas como baterias de grande volume e tensões de no mínimo 48 V, sendo 

geralmente fabricadas sob encomenda [2]. 

As baterias estacionárias possuem características de construção que são um meio-termo 

entre as baterias automotivas e as de ciclo profundo. Basicamente, elas possuem placas mais 

grossa do que uma bateria automotiva, mais finas do que uma de ciclo profundo [1] e são 

muito utilizadas em UPS. Como esta bateria é projetada para trabalhar em local fixo e sem 

movimentação do eletrólito, na sua construção leva-se em conta a minimização da sulfatação 

[11].  

1.2.5. Aspectos Construtivos das Baterias de Chumbo-Ácido 

Em relação ao aspecto construtivo, as baterias diferem com relação ao meio em que 

estão imersas as suas placas, que pode ser fluido (água ou ácido), gel ou sólido (AGM - 

Absorbed Glass Mat – semelhante a uma fibra de vidro). A maioria das baterias em meio gel e 

sólido possuem a vantagem que é impossível de derramar ou respingar ácido. A desvantagem 

é que ambas devem ser descarregadas em uma taxa de corrente menor para evitar o excesso 

de formação de gás. 

Existem as baterias que necessitam de manutenção (reposição de água, etc.) e as 

baterias livres de manutenção. Essa última pode ser construída a partir de três tecnologias: 

baterias de chumbo-ácido seladas (SLA – Sealed Lead Acid), as baterias VLRA (Valve 

Regulated Lead Acid) e as baterias de válvulas com permeabilidade seletiva.  

As baterias de chumbo-ácido seladas são tipicamente usadas em sistemas UPS, luzes de 

emergência e sistemas de ventilação para hospitais e possuem capacidade de carga típica entre 
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0,2 Ah e 30 Ah. Devido ao baixo custo e à mínima manutenção, a SLA é a melhor escolha 

para sistemas hospitalares. 

A VLRA (Valve Regulated Lead Acid) é geralmente usada em aplicações estacionárias. 

As capacidades de carga típicas variam de 30 Ah até vários milhares de Ah. As VLRAs são 

encontradas em grandes sistemas UPS, repetidores de telefonia, empilhadeiras elétricas, etc 

[6]. 

As VRLA possuem problemas associados à sua utilização em altas temperaturas, dentre 

eles destacando-se a acelerada degradação. Por isso, necessitam de um ambiente controlado, 

com temperaturas em torno de 25°C [7]. 

Uma solução para o problema da temperatura são as baterias que utilizam válvulas que 

possuem membranas microporosas de permeabilidade seletiva. Essa tecnologia, associada à 

incorporação de proteção térmica através de ligas e grades resistentes às altas temperaturas, 

proporcionam um excelente desempenho, sendo uma bateria ideal para regiões de clima 

tropical. Esta membrana especial possui como principal propriedade separar os ambientes 

interno e externo. Ela retém o eletrólito e suas gotículas ácidas, reduzindo drasticamente a 

liberação de gases ácidos e convertendo o hidrogênio e o oxigênio em água, diminuindo a 

perda de água em até 95% [8]. 

1.2.6. Aspectos de Operação das Baterias de Chumbo-Ácido 

Este item tem como objetivo apresentar os cuidados e procedimentos adequados para a 

utilização de baterias de chumbo-ácido.  

Inicialmente, é necessário verificar alguns conceitos usados na literatura [8] para este 

tipo de bateria: 

A TENSÃO NOMINAL de uma célula de chumbo-ácido é por definição 2,0 V. 

TENSÃO FINAL DE CARGA é a tensão na qual o acumulador é considerado 

tecnicamente descarregado, e abaixo da qual, o acumulador é comprometido. 

TENSÃO DE FLUTUAÇÃO, também conhecida como tensão de recarga, é uma tensão 

acima da tensão de circuito aberto, acrescida apenas do necessário para carregar e manter o 

acumulador no estado de plena carga. 

CARGA DE EQUALIZAÇÃO é uma carga efetuada em um nível de tensão maior que 

o de operação normal (tensão de flutuação), realizada com a finalidade de promover a mistura 

do eletrólito e equalizar às tensões individuais entre os elementos e monoblocos. A utilização 
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de baterias de chumbo-ácido em UPS requer uma carga de equalização a cada seis meses. O 

procedimento consiste em carregar a bateria mesmo que esteja carregada, a tensão constante, 

com valor da tensão de equalização de 6 a 12 horas. 

A tensão de um acumulador varia, durante a carga e durante a descarga, em função da 

corrente fornecida ou retirada, do tempo decorrido da carga ou descarga, da temperatura e das 

características construtivas. As variações de tensão durante a carga ou descarga em função da 

corrente e do tempo são apresentadas em curvas da Figura 1.5, Figura 1.6 e Figura 1.7. 

Durante a operação da UPS a aplicação de uma tensão de flutuação incorreta prejudica a 

bateria. No caso da aplicação de uma baixa tensão de flutuação há problemas de recarga 

insuficiente e/ou sulfatação irreversível. A aplicação de uma alta tensão de flutuação gera uma 

maior perda de água, corrosão prematura da grade positiva e aumento da corrente de flutuação 

[8]. 

Os níveis de tensão de flutuação e equalização geralmente são especificados para 25ºC. 

Esses valores precisam ser corrigidos com a variação da temperatura, para evitar os problemas 

citados. Assim, é recomendado o monitoramento da temperatura das baterias, que deve ser 

medida no seu pólo negativo ou na sua superfície, com auxílio de um termômetro de contato, 

em cerca de 5% do número total de monoblocos da UPS (não menos de 3 leituras). A média 

aritmética destas medições deve ser considerada como a temperatura do elemento, que 

ajustará a tensão de flutuação e equalização. Para baterias instaladas em gabinetes, as 

medições deverão ser feitas em 10% do número total de monoblocos de cada gabinete. Para 

ambientes sujeitos as variações sazonais de temperatura, deve-se calcular a temperatura média 

do monobloco. O ajuste da tensão de flutuação e equalização por esta média minimiza os 

efeitos da temperatura sobre o desempenho e vida da bateria [8]. O procedimento para os 

cálculos dos valores corrigidos é apresentado na norma IEEE Std 1188-1996, ou na referência 

[8]. Segundo IEEE Std 1188-1996 [11], para cada 8º C de aumento na temperatura a vida útil 

da bateria pode ser reduzida até pela metade. Essa degradação depende e pode ser reduzida 

melhorando as características construtivas da bateria. 

A Figura 1.3 mostra que a elevação da temperatura de operação diminui a vida útil das 

baterias de tecnologia de válvulas com permeabilidade seletiva. Essa linha se caracteriza pela 

boa imunidade à temperatura, mas mesmo assim uma variação de 45ºC diminui em 50% a 

vida útil da bateria. Então, conclui-se que para outras tecnologias essa dependência seja maior 

do que exposta na Figura 1.3.  
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A vida útil da bateria estacionária tem uma relação direta com a profundidade de 

descarga à qual ela é submetida em seu regime de operação. Fabricantes estipulam que a 

máxima descarga da bateria não pode ultrapassar 80% de sua capacidade. 

 

Figura 1.3 – Expectativa de vida da bateria de chumbo-ácido em função da temperatura de trabalho 
(Fonte [8]). 

Família MF

Família MC

 

Figura 1.4 – Expectativa de ciclos de carga e descarga da bateria de chumbo-ácido em função da 
profundidade de descarga (Fonte [8]). 

A Figura 1.4 expõe o comportamento da vida útil de duas famílias de baterias 

estacionárias da marca Moura (MF e MC) em função da profundidade de descarga. Nota-se 

que há uma diminuição exponencial da vida útil das baterias com o aumento da profundidade 

de descarga. 
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Em condições normais de uso, isto é, em tensão de flutuação com descargas 

esporádicas, temperatura de 25ºC e manutenção adequada, a vida útil de uma bateria pode ser 

de até 4 anos. A bateria é considerada em “final de vida” quando sua capacidade atingir 80% 

da nominal [8]. 

As baterias de chumbo-ácido sofrem pouca influência do efeito ‘memória’. Deixar a 

bateria em carga flutuante por longos períodos não danifica a mesma. Esta bateria apresenta a 

melhor retenção de carga dentre todas as baterias recarregáveis [6].  

Outra característica que deve ser observada é que as baterias devem ser armazenadas 

carregadas, sob pena de causar a sulfatação. As cargas de uma bateria de chumbo-ácido 

demoram no mínimo quatro horas, não havendo a possibilidades de cargas rápidas como nas 

de NiCd. 

1.2.7. Características Elétricas das Baterias de Chumbo-Ácido 

As principais características elétricas de uma bateria são a capacidade do fornecimento 

de corrente, ou capacidade da bateria (C), medida em Ampère-hora (Ah) e a tensão nos seus 

terminais. A variação dessas características conforme a aplicação ou a mudança de fatores 

externos (dentre eles o principal é a temperatura) são de grande importância na escolha, 

utilização e manutenção da bateria.  

Uma bateria com a especificação de capacidade de 36 Ah, tem condições de fornecer 

1,8 A por 20 horas (1,8 A x 20 horas = 36 Ah). A capacidade da bateria é especificada para a 

condição de 20 horas de fornecimento de corrente. É importante saber que este 

comportamento não é linear, ou seja, para o mesmo exemplo é incorreto deduzir que essa 

bateria teria condições de fornecer 3,6 A por 10 horas. Por isso, é essencial conhecer a 

capacidade ou a descarga máxima em ampères da bateria para diferentes regimes de 

funcionamento. A Tabela 1.1 e a Tabela 1.2 mostram um exemplo de capacidade nominal e 

descarga máxima para uma bateria estacionária de tecnologia de válvulas com permeabilidade 

seletiva (linha Moura Clean), de 12 V e capacidade de 36 Ah. Verifica-se que a eficiência da 

bateria diminui com a diminuição do tempo de descarga. 

Para escolher adequadamente uma bateria também é necessário conhecer as suas 

tensões de final de descarga, de flutuação e de equalização. As baterias estacionárias 12MF36 

e 12MC36 mostradas na Tabela 1.1 possuem a tensão final de descarga de 10,5 V, a tensão de 

flutuação está entre 13,20 V e 13,38 V e a tensão de equalização está entre 14,20 V e 14,40 V. 
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Estes valores são para 25º C. A compensação de temperatura para os valores de tensão de 

flutuação e equalização é de -0,33 V para cada 10º C acima de 25o C e de +0,33 V para cada 

10º abaixo de 25ºC. 

Tabela 1.1 – Capacidade nominal da bateria de chumbo-ácido em diferentes regimes de operação (Fonte 
[4]). 

 

Tabela 1.2 – Descarga máxima da bateria de chumbo-ácido em diferentes regimes de operação (Fonte [4]). 

 

A Figura 1.5 apresenta as curvas do comportamento da tensão da bateria durante a sua 

descarga com os níveis de corrente de 0,83, 0,60 e 0,20 da sua capacidade nominal (C). Nota-

se que quanto maior a corrente, menor o tempo para a sua descarga, e abaixo de 12 V a tensão 

diminui rapidamente até a tensão de fim de carga de 10,5 V. 

 

Figura 1.5 – Tensão nos terminais da bateria de chumbo-ácido durante uma descarga (Fonte [8]). 

As Figura 1.6 e Figura 1.7 mostram curvas do comportamento da corrente e da tensão 

da bateria durante uma recarga com níveis de corrente de 0,20, 0,15 e 0,10 da sua capacidade 

nominal (C). Percebe-se a dependência do tempo de recarga com o nível de corrente aplicado 

na bateria. O limiar de 2,40 V em cada célula sugere o fim da etapa de injeção de corrente e a 
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manutenção deste nível de tensão na bateria. Isso faz com que a corrente diminua rapidamente 

a um valor de manutenção de carga. Neste instante, a bateria está recarregada. As baterias de 

chumbo-ácido não aceitam cargas rápidas, por isso a corrente de carga recomendada é um 

valor entre 10% e 20% da capacidade da bateria para 20 horas [8]. 

 

Figura 1.6 – Corrente injetada na bateria durante a sua recarga (Fonte [8]). 

 

Figura 1.7 – Tensão nos terminais da bateria durante a sua recarga (Fonte [8]). 

1.3. Métodos de Carga de Baterias de Chumbo-Ácido 
Os métodos de carga das baterias de chumbo-ácido são diferenciados conforme a 

característica de corrente e tensão. De uma maneira geral há três métodos bem definidos de 

carga, que se caracterizam por aplicar tensão constante, corrente constante ou potência 
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constante [7]. A partir desses três tipos é possível obter métodos variados, alterando durante o 

processo de carga a variável que se deseja controlar (tensão, corrente ou potência). 

Os métodos recomendados, mesclam essas características para prolongar a vida útil das 

baterias. Eles possuem uma seqüência de carga dividida em etapas, nas quais são aplicadas 

tensões e/ou correntes constantes. Isto requer o uso de sensores de corrente, de tensão, de 

temperatura e de um algoritmo de carga implementado por microcontroladores, DSPICs, 

DSPs ou CIs dedicado a esta função.  

Os métodos mais usuais encontrados na literatura são listados a seguir, bem como 

alguns breves comentários, enfatizando as pequenas particularidades. 

1.3.1. Método a um Nível de Corrente e um Nível de Tensão 

O método de carga a um nível de corrente e um nível de tensão é muito usado devido à 

sua facilidade de implementação. Ele possui dois estados: no primeiro a corrente é mantida 

constante até que a tensão da bateria atinja a tensão de flutuação; no segundo, tem-se a 

aplicação da tensão de flutuação sobre a bateria para manter a sua carga [1]. Essa técnica não 

garante que a bateria esteja 100% recarregada. O comportamento da tensão e da corrente da 

bateria durante as duas etapas de carga é mostrado na Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 – Tensão e corrente na bateria no processo de recarga usando o método a um nível de corrente 
e um nível de tensão (Adaptado de [1]). 

1.3.2. Método Duplo Nível de Tensão 

Este método consiste em três estágios. A Figura 1.9 mostra o comportamento da tensão 

e da corrente na bateria em função do tempo em cada etapa de carga. 

No primeiro estágio é imposta uma corrente de valor constante (IMAX) até que a tensão 

sobre a bateria chegue à tensão de equalização. A segunda etapa mantém a tensão de 

equalização (VBLK) sobre a bateria. Naturalmente a sua corrente decresce até atingir um valor 

de corrente chamado de retenção mínima (IMIN). Ao final do segundo estágio a bateria obteve 

100% de carga. O terceiro estágio consiste em manter uma tensão de flutuação sobre a bateria 



Revisão Bibliográfica  17 

 

para ela manter a sua carga. Nesta a corrente se estabiliza em um valor de manutenção de 

carga (IFLT) [9]. 

Este método pode ser melhorado monitorando-se situações em que a bateria está com 

uma descarga profunda. Nesta situação, antes de aplicar a corrente do primeiro estágio (IMAX), 

é aplicada uma corrente menor de pré-carga (ICOND) para elevar a tensão até um valor mínimo 

(VMIN), como mostrado na Figura 1.9 [9]. Após este pré-estágio de carga, inicia-se o ciclo 

completo de carga já descrito. 
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Figura 1.9 – Tensão e corrente na bateria no processo de recarga usando o método com duplo nível de 
tensão (Adaptado de [9]). 

1.3.3. Método Duplo Nível de Corrente 

O método duplo nível de corrente consiste em dois estágios de aplicação de corrente, 

em que o nível da corrente injetada na bateria é controlado a partir do nível de tensão. A 

Figura 1.10 apresenta o comportamento da tensão e da corrente em cada etapa de carga.  

 

Figura 1.10 – Tensão e corrente na bateria no processo de recarga usando o método com duplo nível de 
corrente (Adaptado de [9]). 

No primeiro estágio é aplicada uma corrente (IMAX) até que a tensão da bateria atinja a 

tensão de equalização. O segundo estágio tem a função de manter a carga da bateria, onde é 

aplicada uma corrente pulsante de retenção, de patamar IMAIN, de freqüência ajustada, para 

manter a tensão de flutuação da bateria constante [1]. 
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Este método tem a desvantagem de impor uma corrente de retenção muito baixa ou 

muito alta, produzindo perda de capacidade ou sobrecarga na bateria. Isso pode ser resolvido 

monitorando-se a tensão da bateria e ajustando-se o valor da corrente de retenção até um valor 

correto de corrente de manutenção de carga [9]. 

O método também pode ser melhorado fazendo-se uma pré-carga da bateria, quando 

esta apresentar uma descarga muito profunda, como explicado no método anterior. 

1.3.4. Método de Corrente Pulsada 

O método de corrente pulsada também consiste em dois estágios de aplicação de 

corrente. O primeiro, em que a bateria é carregada com corrente constante (IMAX) até que a 

sua tensão atinja a tensão de equalização. Neste instante, inicia-se o segundo estágio, que 

consiste em monitorar a tensão da bateria. Quando esta diminuir à tensão de flutuação, é 

novamente injetada a corrente IMAX, para que a tensão volte à tensão de equalização. Este 

processo se repete, caracterizando uma corrente pulsante sobre a bateria com o objetivo de 

manter a sua carga [1]. Na Figura 1.11 pode ser visualizada o comportamento da tensão e o da 

corrente aplicadas na bateria durante o estágio de recarga [9]. 

Este método de carga depende do monitoramento da tensão de flutuação e equalização. 

A variação destes patamares, devido à variação de temperatura, deve ser compensada para não 

prejudicar o nível de carga da bateria. 

Em caso de descarga profunda, o método também pode ser melhorado adicionando-se 

um estágio de pré-carga, como descrito nos itens anteriores e mostrado na Figura 1.11. 

Te
ns

ãoC
or

re
nt

e

 

Figura 1.11 – Tensão e corrente na bateria no processo de recarga usando o método com corrente pulsada 
(Adaptado de [9]). 
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1.4. Estimação da Vida Útil da Bateria 
Em sistemas de UPS é fundamental o bom estado de funcionamento das baterias, nas 

quais a capacidade é considerada o parâmetro mais importante para estimar a sua vida útil. 

Existem métodos que procuram determinar a sua capacidade e são classificados por Garche 

[10] como métodos de Medida Direta e métodos de Medida Indireta. 

O único método de medida direta da capacidade de uma bateria é o teste de descarga, 

também denominado de teste de capacidade. Os métodos de medida indireta utilizam medidas 

de parâmetros para estimá-la. Na literatura encontram-se dois métodos indiretos: método de 

corrente contínua e método de corrente alternada. O método indireto de corrente alternada 

pode ser feito com a bateria ligada ao seu sistema, o que estimula os estudos desta técnica. 

Impedância Interna

Período  (Meses)

Capacidade da Bateria

Temperatura Ambiente: 70°C

 

Figura 1.12 – Comportamento da capacidade e da impedância interna de uma bateria (Fonte [12]). 

Os métodos de medida indireta surgiram de estudos e comprovações práticas que 

mostraram que a resistência interna da bateria aumenta com a diminuição da sua capacidade 

[12]. A partir desta característica, os métodos indiretos medem ou monitoram a resistência 

interna da bateria para obter informações sobre as baterias. A Figura 1.12 mostra os resultados 

práticos obtidos por Yamanaka [12], em que o autor apresenta o comportamento da 

impedância interna e da capacidade da bateria em relação ao seu tempo de uso. É possível 

notar que há uma relação entre a diminuição da capacidade da bateria e o aumento da sua 



Revisão Bibliográfica  20 

 

impedância interna. Diante desta característica da bateria de chumbo-ácido, vários trabalhos 

na literatura (referências de [10] a [24]) discutiram o melhor método de fazer as medidas, 

analisar os resultados e relacioná-los com a vida útil da bateria. 

Trabalhos apresentados em [13], [17] e [23] comparam as técnicas de medição indireta 

apresentando vantagens e desvantagens de cada teste. Para as medidas feitas on-line em 

baterias ligadas em série o teste de medição da impedância alternada, também denominado na 

literatura teste de impedância alternada, foi o que apresentou melhores resultados. Essa 

técnica será alvo de estudo na próxima seção. No Apêndice A são apresentados e discutidos o 

método direto de descarga (teste de capacidade) e dois métodos indiretos, que são o teste de 

resistência com descarga de milisegundos (método indireto de corrente contínua) e o teste de 

condutância alternada (método indireto de corrente alternado). 

1.4.1. Teste de Impedância Alternada da Bateria 

O teste de medição da impedância alternada das baterias também é classificado por 

Alber [14] como método de injeção de corrente alternada. 

As técnicas da medição da impedância vêm sendo muito estudadas nos últimos 15 anos 

devido à grande vantagem de poder ser feita com a bateria em funcionamento (on-line). Isso 

permite fazer um acompanhamento adequado das baterias dos sistemas de UPS, sem a 

necessidade de desligá-los. Essa vantagem entusiasmou os pesquisadores e muitos trabalhos 

foram publicados na área. 

A técnica de medição da impedância alternada da bateria consiste em injetar uma 

corrente alternada no acumulador e medir a sua queda de tensão alternada. Com estas duas 

medidas calcula-se o módulo da impedância na freqüência, ou na faixa de freqüência, da 

corrente injetada na bateria. O resultado do valor do módulo da impedância é usado para 

analisar a capacidade da bateria. Esta técnica é muito usada em bancos em que as baterias 

estão conectadas em série, por ter a característica de injetar corrente [13]. Damlund [13] 

sugere que todas as medidas sejam feitas em valores eficazes para melhorar a qualidade das 

medidas.  

É importante observar que o método de medir a impedância alternada mede o valor do 

módulo da impedância e não a resistência interna, que é o verdadeiro indicador das condições 

da bateria. Por isso é importante conhecer o comportamento da bateria na freqüência em que é 

injetada a corrente alternada. 
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Um estudo de medidas de campo, usando a técnica de impedância alternada, foi feito 

por Hawkins [16] no qual ele analisa o comportamento das medidas on-line de impedância 

para várias capacidades de bateria. O autor do estudo mostra que o módulo da impedância 

(|Z|) varia em função da capacidade da bateria, como visualizado na Figura 1.13. Percebe-se 

que quanto menor a capacidade da bateria maior o seu módulo da impedância. Outro dado 

interessante é que o módulo da impedância aumenta com o nível de descarga da bateria, como 

apresentado na Figura 1.14. 

 

Figura 1.13 – Medidas on-line da impedância da bateria 
de várias capacidades (Fonte [16]). 

 

Figura 1.14 – Comparação entre a tensão e a 
impedância normalizada da bateria em função do nível 

de carga (Fonte [16]). 

Na continuação de seu estudo, Hawkins [17] faz ensaios para entender o 

comportamento da impedância das baterias em função da freqüência. Os seus resultados 

auxiliam na definição de critérios para fazer as medidas de impedância alternada. Na Figura 

1.15 o autor mostra o comportamento do módulo da impedância de três baterias em função da 

freqüência de medição. Nota-se que o módulo tem um formato de uma parábola, onde a 

impedância aumenta em baixas e em altas freqüências, sendo o seu valor mínimo nas médias 

freqüências. Na Figura 1.16 é apresentado o comportamento da fase das impedâncias das 

baterias. A análise do gráfico permite concluir que a impedância interna da bateria é 

predominantemente [17]:  

• Indutiva para freqüências maiores que 1 kHz, com um ângulo maior que 10º; 

• Capacitiva para freqüências menores que 10 Hz, com ângulo menor que -10º;  

• Praticamente resistiva entre 10 e 1000 Hz. Dentro deste intervalo é que se obtém o 

menor valor no diagrama de módulo. 

As figuras mostram que existem variações no espectro de freqüência entre diferentes 

tipos de bateria, principalmente na região capacitiva. 
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Figura 1.15 – Comportamento do módulo de Z para 
três baterias (Fonte [17]). 

Figura 1.16 – Comportamento da fase de Z para 
três baterias (Fonte [17]). 

 

 

Figura 1.17 – Módulo de Z para diferentes instantes de carga 
completa (Fonte [17]). 

 

Testes com baterias recém-carregadas, ao entrar na região de tensão de flutuação, 44 

horas e 5 dias depois de serem carregadas, apresentaram o mesmo resultado, como mostrado 

na Figura 1.17. As medidas feitas com a bateria carregada ou com pequenas variações de 

carga, no máximo 10%, também apresentaram os mesmos resultados, principalmente para 

freqüências maiores que 1 Hz, como apresentado na Figura 1.18 e na Figura 1.19. Os testes 

com a bateria em 100%, 75%, 50%, 25% e 0% de carga apresentaram um aumento, 

respectivamente, no módulo da impedância para freqüências acima de 1 Hz, como visto na 

Figura 1.20 e na Figura 1.21. 

Os resultados apresentados por Hawkins [17] mostram que é necessário escolher uma 

freqüência para fazer as medições em que a impedância é muito próxima da resistência 

interna da bateria. Mesmo nestas condições deve-se conhecer o comportamento da fase da 

impedância da bateria nesta freqüência. Também é necessário que as baterias estejam 

totalmente carregadas. 
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log (freqüência (Hz))

Carga Total e Flutuação
0,2% de Capacidade C10 Removida
1% de Capacidade C10 Removida
10% de Capacidade C10 Removida

 

 

Figura 1.18 – Módulo de Z para pequenas variações 
de carga (Fonte [17]). 

 

Figura 1.19 – Fase de Z para pequenas variações de 
carga (Fonte [17]). 

 

Figura 1.20 – Módulo de Z para grandes variações 
de carga (Fonte [17]). 

 

Figura 1.21 – Fase de Z para grandes variações de 
carga (Fonte [17]). 

O valor da amplitude da corrente alternada injetada nas baterias deve ser no mínimo de 

2 a 3 vezes maior que a ondulação de corrente presente no circuito, com o intuito de 

minimizar o erro de medição. Também devem ser usados filtros passa-baixa na aquisição do 

sinal e equipamentos que meçam o valor eficaz verdadeiro[19]. Valores de corrente entre 4 A 

a 15 A de pico são usados em experimentos na literatura [20]. 

Como a capacidade da bateria depende das condições de uso, está se propondo 

acompanhar a sua vida útil e não apenas confiar em dados do fabricante. Entretanto, é 

necessário estabelecer critérios para a definição de uma bateria boa ou ruim através das 

medidas de impedância. A Figura 1.22 apresenta o comportamento da impedância interna 

para duas baterias, uma em que a vida útil foi menor e a outra igual ao tempo especificado 

pelo fabricante. O interessante neste estudo é observar que o módulo normalizado da 

impedância possui uma elevação de aproximadamente 10% perto de 20% da sua expectativa 

de vida útil, o que é considerado normal. Depois volta a diminuir e novamente aumenta no 
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fim da vida útil da bateria, que se caracteriza pelo aumento acima de 20% do valor nominal da 

sua impedância interna [19]. Estudos de casos apresentados por Roselam em [20], [21] e [23] 

confirmaram que o acréscimo acima de 20% do módulo da impedância da bateria corresponde 

a uma elevada degradação do estado da vida útil da bateria. Nestes três trabalhos a 

pesquisadora defende três fases de análises da impedância da bateria. A primeira, em que a 

bateria possui uma elevação de até 20% da sua impedância e é considerada boa. A segunda, 

em que a bateria sofre uma elevação entre 20% e 60% do seu valor de impedância. Nessa 

situação a bateria é colocada em observação e os dados do histórico de medidas devem ser 

avaliados. Sugere-se analisar se esta elevação foi gradual ou repentina. No caso de variação 

gradual a bateria está perdendo a sua capacidade lentamente e talvez possa continuar mais um 

período no sistema com um programa de observação mais intenso. No caso de variação 

repentina deve-se acionar a manutenção para averiguar a bateria, pois ela pode estar num 

processo muito rápido de perda capacidade e precisa ser substituída, ou pode estar com 

problemas mecânicos de conexão ou oxidação dos contatos, que podem ser a causa da 

elevação da impedância e uma manutenção resolveria a questão. A terceira fase, a bateria com 

uma elevação da sua impedância acima de 60% esta com a sua capacidade totalmente degrada 

e está no fim da sua vida útil. 
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Figura 1.22 – Comportamento da impedância interna em função da sua vida útil (Fonte [19]). 

A influência da temperatura no valor da impedância ainda é discutida na literatura. 

Algumas pesquisas isoladas mostram que variações de temperatura praticamente não alteram 

os valores das medidas de impedância [17], como mostrado nos resultados da Figura 1.23. 

Contudo, a maioria dos autores aponta que um acréscimo da temperatura provoca uma 

diminuição da impedância [19], como mostrado nos resultados experimentais da Figura 1.24. 
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Neste último caso, num acompanhamento de longo prazo, dois fatores influenciam o valor da 

impedância da bateria: a capacidade e a temperatura. A diminuição da capacidade provoca um 

acréscimo na impedância da bateria e um acréscimo da temperatura provoca uma diminuição 

da impedância. Por isso, é necessário considerar as condições de temperatura em que a bateria 

trabalha.  

Resultados das pesquisas com a técnica de medição da impedância interna da bateria 

mostraram que o valor da resistência se altera durante a sua vida útil e é uma importante 

informação para o usuário. O uso das medidas exige a criação de critérios para estabelecer o 

que é uma bateria boa, uma bateria ruim ou uma bateria em alerta. Isto pode ser 

complementado com um procedimento de acompanhamento contínuo das baterias, de modo a 

viabilizar uma previsão mais eficaz da real necessidade de se substituir uma bateria [23]. 

O teste de medição de impedância alternada, além de detectar problemas na capacidade 

da bateria, também é capaz de detectar problemas de corrosão, conexão e sulfatação, pois 

esses proporcionam alterações nas medidas. O teste tradicional de capacidade não detecta 

estes problemas por analisar apenas a energia armazenada no banco de baterias.  
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Figura 1.23 – Módulo da impedância variando com a 
temperatura, medindo em 100 Hz (Fonte [17]). 

 

Figura 1.24 Exemplo do efeito da temperatura 
na medida da impedância interna da bateria 

(Fonte [19]). 

1.5. Conclusão 
O estudo sobre baterias de chumbo-ácido do tipo estacionária, usadas em UPS, buscou 

trazer informações básicas de construção e operação necessárias para projetar um sistema que 

trabalhe com este tipo de acumulador. Dentro deste conjunto de informações destacam-se as 

características de corrente versus tensão de carga e descarga e a vida útil, que está diretamente 

relacionada com a profundidade de descarga, números de ciclos de descarga, características 
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de recarga e temperatura de funcionamento. Conclui-se que a manutenção da capacidade da 

bateria está relacionada com o seu uso. Diante deste panorama têm-se dois objetivos, o 

primeiro é aplicar uma curva de carga na bateria que garanta uma recarga adequada e com 

isso, que otimize o seu uso, e o segundo é ter um sistema que possa identificar possíveis 

falhas em algum acumulador. 

Um bom sistema de recarga de bancos de baterias de chumbo-ácido deve usar uma 

curva de recarga que aplique uma sobretensão nas baterias (tensão de equalização), garanta a 

equalização de carga em todas as baterias do banco e faça com que estejam estas 100% 

carregadas. Os patamares de tensão de flutuação e tensão de equalização são dependentes da 

temperatura de funcionamento, por isso o sistema deve ter um fator de correção para essas 

variáveis devido à variação da temperatura. Este fator de correção garante que as baterias 

estejam sendo carregadas com os níveis corretos, e não sendo aplicados níveis inferiores de 

tensão que acarretam em cargas incompletas ou níveis superiores de tensão que prejudicam a 

bateria. O sistema de controle também deve monitorar o tempo do último ciclo de recarga e 

quando completar seis meses deve aplicar uma tensão de equalização no banco de baterias, 

simulando uma carga, para evitar problemas de sulfatação. 

Pode-se afirmar que os dados oferecidos pelo fabricante em relação ao tempo de vida 

útil não são suficientes para garantir a confiabilidade do sistema que usa baterias. Assim, o 

uso de alguma técnica para analisar as baterias torna-se necessário. A técnica de medição da 

impedância alternada das baterias apresenta-se como uma boa solução, na qual se faz a 

estimação da vida útil da bateria com o sistema ligado e sem prejudicar a sua capacidade. Essa 

metodologia é eficiente quando usada com as baterias carregadas e com o controle da 

temperatura. Também é necessário escolher uma freqüência adequada para fazer a medição da 

impedância e conhecer o seu comportamento nessa freqüência. O indicador desta técnica é o 

aumento da resistência interna da bateria, vista na impedância, com o fim da vida útil da 

bateria. A bibliografia afirma que uma variação acima de 20% da impedância a bateria, está 

deve ser avaliada com auxilio do seu histórico de medidas, pois ela pode ter sofrido uma 

diminuição para 80% da capacidade nominal. Neste patamar a bateria está no fim de sua vida 

útil, conceitualmente. 
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2 Capítulo 2 

Capítulo 2 

Descrição do Sistema Proposto 

2.1. Introdução 
O estudo do Capítulo 1 forneceu uma base necessária para conhecer, entender e propor 

um sistema diferenciado para um carregador de baterias. Foi apresentado que a bateria possui 

suas particularidades que devem ser atendidas para melhorar o seu aproveitamento. Além 

disso, existem algumas técnicas para avaliá-las que integradas ao carregador podem aumentar 

a confiabilidade da UPS.  

Assim, neste segundo Capítulo busca-se contextualizar este trabalho como sendo uma 

solução para as necessidades do mercado de UPS e, posteriormente, é dada uma noção geral 

sobre o trabalho proposto. 

2.2. Objetivo do Trabalho – Problema e Solução Proposta 
A maioria das UPS (No-Breaks) opera em sistemas que alimentam equipamentos que 

não aceitam faltas de energia. Por isso, a confiabilidade do banco de baterias deve ser alta. 

Atualmente, no mercado brasileiro, a maioria dos carregadores de baterias não possuem 

controle da vida útil, não aplicam processos de recarga adequada e não evitam o problema de 

sulfatação das baterias. A maior parte dos usuários de No-Breaks descobrem falhas no seu 

sistema, como uma bateria ruim ou a diminuição da capacidade do sistema, apenas quando a 

UPS entra em operação e não executa a tarefa desejada trazendo problemas ao consumidor.  

Diante deste panorama, este trabalho busca uma solução para um carregador 

diferenciado de bateria, que aplique um processo de recarga adequado e que tenha um 

dispositivo que monitore o estado da vida útil da bateria. 

Um outro problema existente no mercado atual é que muitos consumidores instalam 

seus No-Breaks com uma determinada potência e, depois de algum tempo de uso, desejam 
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aumentá-la. Para isso, será proposta uma solução prática e robusta para ampliar a capacidade 

de carga das baterias de uma UPS.  

O trabalho pode ser dividido em três partes: carregador de baterias, sistema de 

monitoramento da bateria e controle e supervisão. A Figura 2.1 apresenta um diagrama de 

blocos do carregador que está sendo proposto. A seguir serão comentados os principais 

blocos. 
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Figura 2.1 – Diagrama de Blocos do Carregador de Baterias. 

2.3.  Considerações Sobre o Carregador de Baterias 
As considerações sobre o carregador de baterias serão direcionadas à sua parte de 

potência. 

As especificações do carregador exigem que o sistema seja ligado na rede monofásica 

de 220 V, que possua um isolamento entre bateria e rede e carregue um banco de 16 baterias 

(192 V de tensão nominal).  

Para atender tais especificações definiu-se que duas topologias poderiam ser usadas: o 

conversor Buck ou o conversor Forward. A principal diferença entre essas duas topologias 

está no volume e no interruptor de potência a ser usado. Na topologia tipo Buck, o isolamento 
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exigido tem que ser feito em baixa freqüência, aumentando o volume do transformador. 

Porém, a tensão reversa no interruptor é igual à tensão do barramento contínua. A topologia 

tipo Forward apresenta volume menor pelo fato de ser isolada através de um transformador de 

alta freqüência. Porém a tensão reversa sobre o interruptor é o dobro da sua tensão de entrada. 

Isso representa uma desvantagem, uma vez que interruptores MOSFET (Metal-Oxide-

Semiconductor Field-Effect-Transistor) que suportam tensão reversa elevada são mais caros e 

possuem uma resistência interna de condução maior. Devido ao nível de tensão de entrada do 

conversor, pelos picos de tensão esperados durante a comutação e disposição de espaço, 

optou-se em trabalhar com o conversor tipo Buck, fazendo o isolamento com um 

transformador em baixa freqüência, como mostrado na Figura 2.1. 

O barramento de tensão contínua na entrada do conversor será feito por um retificador 

monofásico com filtro capacitivo. 

No caso do uso de dois conversores em paralelo, será usada a técnica de indutores 

acoplados na entrada dos dois retificadores para garantir a distribuição de potência. Esses 

indutores também estão representados na Figura 2.1. No caso de usar apenas um conversor 

eles podem ser retirados do circuito. 

2.4. Considerações Sobre o Monitoramento das Baterias 
O sistema de monitoramento das baterias consiste em implementar o medidor de 

impedância alternada. Como, segundo [18] e [19], essas medidas podem ser influenciadas 

pela temperatura de operação, optou-se em monitorar e guardar essa variável para auxiliar na 

análise da impedância alternada. Para monitorar a equalização das tensões e detectar possíveis 

curtos-circuitos nas células das baterias, também será monitorada a tensão contínua de cada 

acumulador. Assim, o conjunto medidor de impedância alternada, medidas de temperatura e 

de tensão contínua formam o sistema de supervisionamento das baterias que estará incluído 

no carregador proposto. A pretensão é de fornecer ao usuário uma estimativa da vida útil e da 

tensão contínua de cada bateria, além da temperatura de operação do banco de baterias. 

O circuito será dividido em uma parte de potência, responsável por injetar uma corrente 

numa determinada freqüência no banco de bateria e de uma placa de aquisição, responsável 

por medir a tensão contínua, a tensão alternada e a corrente alternada em cada monobloco, 

além da temperatura do banco, como mostrado na Figura 2.1.  
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O medidor de impedância receberá a informação de quando deverá fazer a análise do 

banco e em qual bateria executará as medidas e, retornará os valores de tensão e corrente 

deste acumulador. Essas medidas serão armazenadas no sistema de supervisão, junto com 

informações de temperatura e dias de medição. Quando o usuário, através do PC, desejar 

verificar o estado de suas baterias, as informações das medidas serão enviadas para o 

computador. O PC deverá ter um programa que calcule a impedância das baterias com os 

valores de tensão e corrente alternada, mostrando ao usuário os valores de impedância 

alternada, tensão contínua e temperatura em função dos dias de medição. 

2.5. Considerações Sobre o Controle e Supervisão  
Os sistemas de controle e supervisão são representados na Figura 2.1 por um único 

bloco. O controle do carregador tem as funções de aplicar uma das curvas de carga na recarga 

das baterias e manter os acumuladores carregados. Também deve fazer uma correção nas 

referências das tensões de equalização e flutuação em função da variação da temperatura. Para 

tal missão é necessário um algoritmo que monitore a tensão, a corrente e a temperatura no 

banco de baterias e atue no sistema de controle. Isso será feito através de um CI (circuito 

integrado) dedicado a fazer o controle de carga das baterias de chumbo-ácido. 

A supervisão do carregador tem a função de monitorar a recarga das baterias, controlar 

o circuito de medição da impedância das baterias, definir qual e quando cada bateria será 

avaliada, processar, guardar e transmitir as medidas para o usuário. Essa interface será feita 

através de uma porta serial, usando o protocolo de comunicação RS232. O usuário, através do 

PC, pode monitorar e interagir com o sistema. Para essas funções será usado um 

microcontrolador PIC (Peripheral Interface Controller), da família 18F e fabricado pela 

Microchip. 

2.6. Conclusão 
Este Capítulo apresentou a proposta de um carregador diferenciado de baterias, que 

possui um sistema de monitoramento e avaliação do estado dos acumuladores. O objetivo será 

fazer um carregador que otimize o uso da bateria, garanta a sua carga, estime o fim da sua 

vida útil e aumente a confiabilidade do sistema. Foi mostrado através do diagrama de blocos 

da Figura 2.1 um resumo da proposta do trabalho, que pretende estudar e implementar um 

controle de carga para as baterias, um medidor de impedância alternada, um PIC para 
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supervisionar e controlar o sistema, um sistema para medir a temperatura do banco de baterias 

e um medidor das tensões contínuas de cada bateria. Essas informações serão utilizadas 

controlar o processo de carga e para avaliar o estado da vida útil das baterias. Também foi 

comentado e justificado a estrutura de potência utilizada no carregador de baterias. 

Cada um destes itens será estudado em detalhes nos próximos Capítulos. 
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3 Capítulo 3 

Capítulo 3 

Estudo do Carregador de Baterias 

3.1. Introdução 
Este Capítulo tem o objetivo de apresentar um estudo aprofundado sobre o carregador 

de baterias. Inicialmente, será exposta a metodologia de projeto do estágio de potência 

formado pelo transformador isolador de baixa freqüência, retificador monofásico de onda 

completa com filtro capacitivo, conversor tipo Buck, além de circuitos auxiliares como de 

partida, grampeadores e comando do interruptor. Por fim, serão feitas simulações para 

comprovar o procedimento adotado. 

Numa segunda etapa, é apresentado o estudo do sistema de controle, no qual se optou 

em usar o CI bq2031 dedicado ao controle de carregadores de baterias de chumbo-ácido. Esta 

etapa é composta pela obtenção do modelo analítico do conversor e da bateria, elaboração do 

projeto e simulações das malhas de controle. 

3.2. Projeto do Estágio de Potência 
O projeto do estágio de potência do carregador de baterias proposto consiste de um 

transformador isolador em baixa freqüência, um retificador monofásico de onda completa, um 

conversor Buck e circuitos auxiliares. O circuito elétrico do estágio de potência é apresentado 

na Figura 3.1, no qual cada circuito que compõe o carregador será estudado a seguir. 

3.2.1. Especificação de Projeto 

Um carregador de baterias é especificado em função da corrente de carga e da tensão do 

banco de baterias. Deve-se calcular a sua potência processada na etapa de carga de maior 

esforço de tensão e corrente, ou seja, quando o carregador estiver aplicando a tensão de 
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equalização e fornecendo a corrente de projeto às baterias. Assim, este projeto inicia a partir 

das seguintes especificações: 

• Corrente de saída: 8 A; 

• Tensão de equalização: 235 V; 

• Potência de saída: 1900 W 

• Tensão de entrada (rede): 220 Veficaz; 

• Variações na tensão da rede de +15% e -20%; 

• Freqüência de comutação: 40 kHz. 

 

Figura 3.1 – Circuito elétrico do estágio de potência. 

3.2.2. Transformador Isolador 

Foi usado um transformador de baixa freqüência (60 Hz) na entrada do circuito com 

objetivo de isolar o estágio de potência. Aproveitando a presença do transformador, elevou-se 

a tensão do seu secundário com o propósito de aumentar a tensão contínua disponível na saída 

do retificador (barramento de tensão contínua). Isto porque o sistema de controle possui uma 

limitação de razão cíclica de 80% (DMAX=0,80) e o conversor Buck precisa disponibilizar a 

tensão de equalização de 235 V (valor para 25ºC), mesmo com uma variação de -20% da 

tensão da rede elétrica. 

O dimensionamento deste transformador depende da corrente exigida pelo retificador. A 

estrutura do retificador monofásico com filtro capacitivo de saída tem a característica de 

possuir uma corrente de pico elevada, com harmônicos de 3ª, 5ª e 7ª ordem com valores 

relativos à fundamental muito significativos. Portanto, a potência aparente do transformador é 

muito superior à potência ativa necessária. Usando a corrente eficaz na entrada do retificador, 
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calculada e ajustada por simulação e apresentada no Apêndice B, obteve-se as especificações 

do transformador mostradas na Tabela 3.1.  

No caso de dois conversores operando em paralelo serão usados dois transformadores 

com esta especificação. 

Tabela 3.1 – Especificação do transformador isolador. 
 Dados do Transformador 

Tensão eficaz do primário  220 V 

Corrente eficaz do primário 14 A 

Tensão eficaz do secundário  293 V 

Tensão eficaz do secundário 10,5 A 

Potência aparente 3000 VA 

3.2.3. Retificador Monofásico com Filtro de Saída Capacitivo 

O projeto do retificador monofásico de onda completa com filtro capacitivo segue a 

metodologia de [25] e o seu circuito elétrico é apresentado na Figura 3.2. O projeto é 

apresentado no Apêndice B deste trabalho. A metodologia de [25] considera que o retificador 

esteja sendo alimentado por uma fonte ideal. Esta estrutura exige uma corrente da fonte de 

alimentação com um alto conteúdo harmônico, consequentemente há altos valores de pico de 

corrente nos diodos e na fonte de alimentação. Nesta aplicação, o uso do transformador 

isolador introduz uma indutância de dispersão (Ld) em série com o retificador, o que diminui 

algumas harmônicas, diminuindo o valor de pico da corrente nos diodos da ponte retificadora 

e a potência aparente exigida do transformador. Portanto, foi feito o projeto teórico do 

retificador segundo [25], comprovado por simulação e ajustados os valores dos esforços por 

simulação considerando a indutância de dispersão do transformador isolador. A indutância de 

dispersão usada foi de 2 mH (dado estimado pelo fabricante do transformador). 

Vs Vi

D1

D1

D1

D1

Ci

 

Figura 3.2 - Retificador monofásico de onda completa com filtro capacitivo. 

Os esforços dos componentes obtidos por cálculos teóricos e por simulação são 

expostos na Tabela 3.2. Nas duas situações foi considerado o pior caso de variações na tensão 
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de alimentação para definir os esforços nos componentes do retificador. Foi escolhida uma 

ponte retificadora monofásica tipo KBU8J para os diodos D1 e um conjunto de quatro 

capacitores de 330 µF, 450 V, fabricante EPCOS e código B43501, conectados em paralelo 

para o Ci. Este ultimo possui uma tensão menor que o esforço que o componente sofreria no 

caso da tensão de alimentação estiver no seu valor máximo (220 Veficaz +15%). Em condições 

nominais de funcionamento a sua tensão será de 415 V. Devido a disponibilidade do capacitor 

B43501 de 450 V no laboratório, problemas de logística e custos para adquirir outro 

componente de 500 V, foi optado em montar o protótipo com este capacitor. Para uma versão 

comercial do produto, deve então substituir este capacitor por outro, com a mesma capacidade 

de corrente, mas com uma tensão de operação de até 500 V. 

Tabela 3.2 – Esforços dos componentes do retificador monofásico com filtro capacitivo. 
 Teórico Simulação com Ld=0 mH Simulação Ld=2 mH 

ID1med (A) 4,48 3,0 2,8 

ID1ef (A) 14,8 10,6 7,5 

ID1pico (A) 46,9 42 26 

VD1 (V) 477 480 480 

Ci (µF) 1045 1320 1320 

RSECi (Ω) 2,8 0,1 0,1 

ICief(A) 20,7 13,4 9,3 

S

Vi VoDRL

Lo

 

Figura 3.3 – Conversor Buck. 

3.2.4. Conversor Buck 

A análise e o projeto do conversor Buck segue a metodologia proposta em [25] e [26]. 

O conversor Buck é uma estrutura simples que já foi muito explorada na literatura, por isso 

não serão apresentados os detalhes de seu funcionamento. Ressalta-se que os esforços de 

tensão sobre o interruptor e o diodo estão relacionados com a fonte de alimentação, que é de 

valor maior que a tensão de saída. Já os esforços de corrente são relacionados com a corrente 

de carga, que por sua vez é maior que a corrente de entrada. Um breve estudo do conversor é 
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apresentado no Apêndice C. A Figura 3.3 mostra o circuito do conversor Buck alimentando 

uma carga com característica de fonte de tensão, por isso a presença do indutor de saída. 

 

Especificação do Conversor Buck com Filtro LC na Saída 

Neste projeto será construído um conversor Buck com um filtro LC na saída, para 

conectá-lo ao banco de baterias. Dependendo da etapa de recarga, o conversor processará até 

1882 W. As especificações do estágio de potência do conversor Buck são apresentadas na 

Tabela 3.3.  

Tabela 3.3 – Especificação de potência do conversor Buck com filtro LC na saída. 
Potência de saída (Po) 1900 W 

Tensão de saída (Vo) 235 V 

Tensão de alimentação (Vi) 380 V 

Freqüência de operação (fs) 40 kHz 

Variação de Vo 1% 

Variação de ILo 20% 

 

Cálculos dos Esforços 

O projeto do conversor e os cálculos dos esforços seguem a metodologia de [25] e [26] 

e são apresentados no Apêndice C. Foram obtidos os esforços teóricos dos componentes, 

conferidos por simulação e os resultados são mostrados na Tabela 3.4. 

Os valores obtidos por simulação consideram a variação em 120 Hz na tensão contínua 

do barramento, produzido pelo retificador monofásico de onda completa. Para atender os 

esforços da Tabela 3.4 foi escolhido o MOSFET IRFP32N50K e o diodo MUR820. No 

Apêndice C é apresentado o estudo térmico dos semicondutores e o projeto do dissipador. 

Tabela 3.4 – Esforços dos componentes do conversor Buck com filtro LC na saída. 
 Teórico Simulação 

ISmed(A) 5,32 5,1 

ISef(A) 6,45 6,5 

ISpico(A) 8,20 10,2 

In
te

rr
up

to
r 

VS(V) 282 311 

IDRLmed(A) 2,50 2,75 

IDRLef(A) 5,02 4,8 

IDRLpico(A) 8,20 10,2 D
io

do
 

VDRL(V) 282 311 
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Dimensionamento do Filtro LC de Saída 

O processo de carga de uma bateria apresenta particularidades apresentadas na seção 1.3 

do Capítulo 1. Uma delas é a necessidade do fornecimento de uma corrente contínua à bateria 

até valores muito menores da corrente de projeto (em torno de 10 a 20%) para completar as 

curvas de recarga, como pode ser observado nas Figura 1.9, Figura 1.10 e Figura 1.11. Assim, 

o conversor tem que operar em condução contínua fornecendo desde 100% até próximo de 

10% a 20% da corrente de recarga. Essa exigência faz com que o indutor de saída do 

conversor Buck tenha um projeto especial. 

Em [9] o autor estuda uma metodologia para determinar a indutância do indutor de saída 

do conversor Buck aplicado a carregadores de baterias, em função da curva de carga 

escolhida. As equações (3.1), (3.2) e (3.3) propostas por [9] são apresentadas na Tabela 3.5. 

Nas equações VFLT é a tensão de flutuação de uma célula da bateria, N é o número de 

células do banco de baterias, fs a freqüência de comutação, IMIN a corrente mínima da curva de 

carga e ∆ILo a máxima variação de corrente no indutor de saída do conversor em corrente 

nominal. 

Usando a equação (3.1) e considerando IMIN de 20%, determinou-se a indutância Lo. 

Através da metodologia de [27] foi feito o projeto físico do indutor, apresentado no Apêndice  

C, e os principais resultados mostrados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.5 – Equações para o cálculo do indutor do Buck em função da curva de carga. 
Método de Carga Equação 

Duplo nível de tensão 
0,5

2
FLT

o
s MIN

N V
L

f I
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

                          (3.1) 

Duplo nível de corrente 
0,5FLT

o
s Lo

N V
L

f I
⋅ ⋅

=
⋅ ∆

                          (3.2) 

Corrente pulsada 
0,5FLT

o
s Lo

N V
L

f I
⋅ ⋅

=
⋅ ∆

                          (3.3) 

 

Tabela 3.6  – Projeto do indutor do filtro LC na saída do conversor Buck. 
Indutância (Lo) 1,8 mH 

Núcleo Thornton EE-65/33/26 IP12 

Condutor 3 x 0, 9735 mm2 (18 AWG) 

Número de espiras 97 
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O dimensionamento do capacitor do filtro LC depende das seguintes especificações: 

variação da tensão de saída, que determina o valor mínimo da capacitância e a máxima 

resistência interna equivalente admissível (RSE); tensão máxima e corrente eficaz aplicadas 

ao componente. Todos os esforços e a capacitância mínima do capacitor são calculados no 

Apêndice C e apresentados na Tabela 3.7. 

Para atender todas estas restrições usando capacitores eletrolíticos, que são geralmente 

utilizados em projetos deste tipo, o valor do capacitor geralmente é muito maior do que a 

capacitância calculada. Como o indutor também possui uma indutância alta para atender as 

suas especificações, a freqüência de corte do filtro LC pode ser muito baixa. Este filtro tem a 

característica de amplificar as componentes de freqüências próximas da sua freqüência de 

corte. Assim, se a freqüência de corte do filtro LC estiver próxima dos 120 Hz, alguma 

componente da variação em 120 Hz existente na tensão de barramento do conversor Buck, 

devido à característica do retificador, pode ser amplificada pelo filtro e aparece na tensão e 

corrente de saída do conversor. Esse problema pode exigir um grande esforço da malha de 

controle para corrigir a variação provocada. A sugestão deste trabalho é que a freqüência de 

corte do filtro LC seja superior a 1200 Hz (uma década acima de 120 Hz). 

Em [9] é recomendado que a capacitância de saída do conversor Buck não ultrapasse 

100 µF, para facilitar o uso do sistema de controle com o CI bq2031. 

Considerando as especificações e as recomendações citadas, não há um valor comercial 

de capacitor eletrolítico que atenda todos os requisitos. O menor valor encontrado para 

atender as especificações foi de 100 µF, que representa uma freqüência de corte no filtro LC 

de 375 Hz. Uma segunda opção é usar capacitores de polipropileno de 5 µF, que conseguem 

atender as especificações e aumentar a freqüência de corte do filtro para 1677 Hz. Ambos os 

capacitores serão testados em simulação na seção 0. 

Tabela 3.7 – Especificações do capacitor do filtro LC na saída do conversor Buck. 
Capacitância Mínima 2,7 µF 

RSE máxima 1,48 Ω 

Tensão máxima 235 V 

Corrente eficaz máxima 0,8 A 

Capacitor escolhido 100 µF eletrolítico (Epcos série B43501) 

5 µF polipropileno  (Sprague série 730P148) 
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3.2.5. Circuitos Auxiliares 

Foi necessário o uso de três circuitos auxiliares: circuito de partida, circuito de comando 

do interruptor e circuitos grampeadores nos semicondutores. 

 

Circuito de partida 

Ao ligar o circuito de potência, os elementos armazenadores de energia (capacitores e 

indutores) estão totalmente descarregados. Essa condição exige um pico de corrente maior 

que o nominal da fonte de alimentação, pois estes elementos buscam rapidamente a condição 

de regime permanente. 

Foi projetado um circuito auxiliar de partida, apresentado na Figura 3.4, que coloca uma 

resistência (R2) em série com o retificador, limitando a sua corrente de partida. Após um 

determinado tempo esse resistor é curto-circuitado pelo relé e retirado do circuito. O relé é 

acionado quando o transistor Q1 entra na região de saturação. Essa condição é alcançada 

quando a tensão em C1 for maior que a tensão de regulação do diodo zener D2. O resistor R7 e 

o capacitor C1 determinam a constante de tempo em que o transistor Q1 permanece bloqueado. 

Os resistores R5 e R7 polarizam corretamente o transistor Q1 e controlam o nível de tensão 

aplicado na bobina do relé. O D20 é um diodo de roda livre. 

 

Figura 3.4 – Circuito auxiliar de partida.  

 

Circuito de Comando do Interruptor 

Para fazer o acionamento do interruptor do conversor Buck é necessário um circuito 

isolado, devido à posição do interruptor no circuito, com uma potência suficiente para 
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comutar o MOSFET. Foi usado um circuito simples, com um opto-acoplador, dois 

transistores e uma fonte isolada, como mostrado na Figura 3.5. Os valores dos componentes 

estão no Apêndice F.  

 

Figura 3.5 Circuito de comando do interruptor. 

 

Circuitos Grampeadores 

Durante a simulação do conversor Buck observou-se que a comutação, a corrente de 

recuperação do diodo de roda-livre (DRL) apresentou um elevado valor de pico. Este pico de 

corrente associado às indutâncias parasitas das trilhas proporcionam elevados picos de tensão 

sobre os semicondutores da célula de comutação, podendo destruí-los. Como os valores dos 

picos de tensão são dependentes de elementos parasitas que não são facilmente determinados, 

optou-se em grampear as tensões do diodo de roda-livre e do MOSFET (S) com circuitos 

grampeadores dissipativos. O circuito grampeador do interruptor e do diodo de roda-livre do 

conversor é mostrado na Figura 3.6.  

Os ajustes dos grampeadores foram feitos por simulação, considerando uma sobre-

tensão nos semicondutores de no máximo 10% da sua tensão e uma dissipação de no máximo 

0,1% da potência de saída. Os valores dos componentes são mostrados no Apêndice F e os 

resultados de simulação serão exibidos no item 0. 

 

Figura 3.6 – Circuitos grampeadores do MOSFET e do diodo de roda-livre. 
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3.2.6. Resultados de Simulação em Malha Aberta 

A fim de comprovar o projeto de potência do carregador de baterias, foram feitas 

simulações para analisar os esforços, a comutação e a tensão sobre a carga, sob condições 

nominais da rede elétrica (220 Veficaz). Foi considerada uma carga resistiva, que exige a 

corrente de carga de 8 A, com a tensão de equalização na saída do conversor. A razão cíclica 

foi ajustada em 0,6 e o transformador isolador foi modelado por sua indutância de dispersão 

vista pelo secundário, de 2 mH. O circuito de simulação em malha aberta é exibido na Figura 

3.7. Também foram consideradas indutâncias parasitas (Lp) de trilha na ordem de 100 nH.  

 

Figura 3.7 – Circuito de simulação em malha aberta do carregador de baterias. 

A Figura 3.8 mostra o esforço de tensão e corrente dos diodos da ponte retificadora. 

Nota-se que a tensão do secundário do transformador isolador é aplicada sobre os diodos da 

ponte retificadora e existe um “achatamento” do pico da tensão devido à dispersão do 

transformador. A corrente pulsada da ponte retificadora é típica deste tipo de estrutura. 

Tempo

16ms 20ms 24ms 28ms 32ms 36ms 40ms
-20A

0A

20A

40A

Corrente em D1= 25 A

-500V

-250V

0V

Tensão reversa sobre D1=400V

 

Figura 3.8 – Esforços de tensão e corrente na ponte retificadora. 
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A Figura 3.9 apresenta os esforços de tensão e corrente sobre o interruptor do conversor 

Buck. A forma de onda de corrente apresenta um pico no instante em que o interruptor entra 

em condução devido à recuperação do diodo de roda-livre. A tensão no semicondutor durante 

a comutação é corretamente grampeada. Os detalhes das duas comutações, entrada em 

condução e bloqueio do interruptor, são visualizados na Figura 3.10. Nota-se a comutação 

dissipativa, com um tempo de comutação em torno de 150 ns, que é aceitável. 

 

Figura 3.9 – Esforços de tensão e corrente do interruptor. 

Bloqueio do interruptor .
Tempo da comutação=145ns

125V

250V

375V

-40V

0V

125V

250V

375V

IS*10

VS Entrada em condução do interruptor .
Tempo da comutação=155ns

IS*10

VS

 

Figura 3.10  Detalhe da comutação do interruptor. 

A Figura 3.11 mostra os esforços de tensão e corrente no diodo de roda-livre . A Figura 

3.12 apresenta os detalhes das duas comutações do diodo. Observando as duas figuras 

verifica-se a existência de um pico de corrente positivo na entrada em condução do diodo, 

devido às ressonâncias entre indutâncias parasitas e capacitâncias intrínsecas do MOSFET, e 
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um pico de corrente negativo, devido à recuperação do diodo durante o seu bloqueio. A tensão 

reversa sobre o diodo foi corretamente grampeada dentro dos limites especificados. 

 

Figura 3.11 – Esforços de tensão e corrente no diodo de roda-livre (DRL). 

0V

125V

250V

375V

0V

250V

500V

-300V
SEL>>

Bloqueio do diodo.

Entrada em condução do diodo.

VDRL

VDRL

IDRL*10

IDRL*10

Pico de corrente devido a 
recuperação do diodo.

 

Figura 3.12 Detalhe da comutação do diodo de roda-livre . 

Os tempos de comutação dos semicondutores mostrados na Figura 3.10 e na Figura 3.12 

dependem das capacitâncias intrínsecas do interruptor e do ajuste do resistor de gate do 

MOSFET. Quanto maior o tempo de comutação, menor o pico da corrente de recuperação do 

diodo de roda-livre , mas maiores são as perdas de comutação. Buscou-se um valor de resistor 

de gate adequado para atender o menor tempo de comutação e o menor pico da corrente de 

recuperação do diodo.  

A variação da tensão de saída na freqüência de comutação está dentro da especificação 

de 1% (2,35V), como mostrado na Figura 3.13. Esse resultado considera a RSE do capacitor 
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eletrolítico escolhido para Co. A variação da corrente no indutor, também mostrada Figura 

3.13, atende aos 20% (1,6 A) especificados. É interessante observar que o projeto do indutor 

seguiu a equação (3.1), que não se preocupa com a variação da corrente do indutor, mas sim 

em garantir que o conversor continue operando em condução contínua com 20% da carga. 

Essa condição foi simulada e foi atendida.  

Tempo

18.34ms 18.35ms 18.36ms 18.37ms 18.38ms 18.39ms 18.40ms

7.00A

8.00A

8.62A

231.00V

232.00V

232.69V
Tensão no capacitor Co

Corrente no indutor Lo

∆vCo=1,16V

∆ILo=1,14A

 

Figura 3.13 – Variação de tensão de saída e da corrente no indutor. 

No projeto do filtro de saída do conversor Buck foram propostas duas opções para o 

capacitor Co, uma usando um capacitor eletrolítico de 100 µF e outra usando um capacitor de 

polipropileno de 5 µF. Fazendo duas simulações, uma para cada capacitor, obtiveram-se os 

comportamentos da tensão de saída e da corrente no indutor mostradas na Figura 3.14 e na 

Figura 3.15. Com o capacitor de 100 µF, além da variação de 120 Hz, há uma ondulação 

expressiva nas formas de onda da tensão e da corrente, com uma freqüência próxima de 365 

Hz, ou seja, próxima da freqüência de corte do filtro, que exigirá um esforço maior das 

malhas de controle  para corrigi-la.  Os resultados com o capacitor de 5 µF apresentaram 

apenas a ondulação devido ao 120 Hz.  

Os resultados de simulação validaram o projeto teórico do carregador de baterias. 

Assim, iniciou-se a etapa de modelagem e controle do sistema apresentado na seção posterior. 
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Figura 3.14 - Tensão de saída e corrente do indutor com Co igual a 100 µF. 

Tempo

20ms 22ms 24ms 26ms 28ms 30ms 32ms 34ms 36ms 38ms
7.50A

7.75A

8.00A

8.25A

8.50A

220V

240V

260V

Corrente de saída Io

Tensão de saída Vo

8,33ms

 

Figura 3.15 – Tensão de saída e corrente do indutor com Co igual a 5 µF. 

3.3. Modelagem e Controle de um Conversor Buck 
Aplicado a um Carregador de Baterias 

A proposta de um carregador de baterias que aplique uma curva adequada de carga e 

que faça compensação de variação de temperatura depende fundamentalmente de um bom 

sistema de controle. Para a realização desta função é indispensável o uso de algum 

componente de controle como PIC, DSPIC, DSP ou CI dedicado. Como a Texas Instruments 

possui um CI dedicado para o controle de carregadores de baterias de chumbo-ácido, 

exatamente a aplicação deste projeto, optou-se em usar este CI. Essa escolha diminuiu o 
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custo, o esforço computacional e trouxe simplicidade ao circuito proposto. A seguir será 

apresentado o CI bq2031 e estudados os seus ajustes, o modelo da planta e o projeto dos 

compensadores do carregador de baterias.  

3.3.1. Circuito Integrado bq2031 Dedicado ao Controle de um Carregador 
de Baterias 

O CI bq2031 [28] é um circuito integrado de 16 pinos da Texas Instruments dedicado à 

aplicação de carregadores de baterias de chumbo-ácido. Um diagrama de blocos da 

arquitetura do CI é mostrado na Figura 3.16 e ele possui: saída de um sinal PWM (Pulse 

Width Modulation), compensadores de tensão e corrente internamente, algoritmo para três 

curvas diferentes de carga de baterias, sistema de pré-carga, compensação de temperatura, 

proteção para falta de baterias e proteção de tempo de carga. Também permite ajustar a 

freqüência de comutação do conversor, o período máximo de carga e possui três LEDs de 

sinalização. O CI possui internamente as referências de tensão e corrente, sendo necessário 

ajustar os ganhos dos sensores de tensão e corrente para obter os valores desejados.  

No Apêndice D é apresentado um estudo detalhado para ajustar as principais funções do 

CI bq2031, além da configuração do CI para este projeto.   

POWER-ON 
RESET

MTO 
TEMPORIZADOR OSCILADOR

V

CONTROLE E
SINALIZAÇÃO CONTROLE 

DE CARGA

REGULADOR 
PWM

REFERENCIAL DE 
TENSÃO COM 

TEMPERATURA 
COMPENSADA

 

Figura 3.16 Diagrama de blocos do CI bq2031 (Fonte [9]). 
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3.3.2. Modelo Elétrico da Bateria 

Trabalhos importantes como [1], [6], [32] e [33] que projetaram carregadores de 

baterias consideraram a bateria como sendo uma resistência durante os projetos dos 

controladores. A bateria, por ser um elemento ativo, possui uma dinâmica que influenciará na 

resposta do carregador em malha fechada. 

Este trabalho usa um modelo dinâmico da bateria para o projeto dos compensadores. O 

objetivo é obter um modelo de planta que represente a dinâmica do conversor e da bateria. 

Assim, obtém-se um modelo matemático mais realista com a prática, que possibilita fazer 

ajustes mais otimizados dos compensadores.  

Uma das maiores dificuldades é encontrar na literatura modelos que representem 

adequadamente a bateria em todas as suas características. Uma restrição que simplifica o 

problema é buscar um modelo que represente apenas a etapa de interesse de funcionamento da 

bateria. 

Em [34] o autor propõe um modelo elétrico simples, de primeira ordem, que representa 

a dinâmica da bateria durante o seu processo de recarga. O seu modelo é reproduzido na 

Figura 3.17 e é formado por um capacitor e 2 resistores. 

A variável CB representa a capacitância da bateria e é determinada de maneira empírica 

pela equação (3.4), onde C é a capacidade em Ah da bateria para 10 horas e o resultado é em 

Farad [34]. Em um banco de baterias em que elas estão ligadas em série, a capacidade do 

banco é igual à capacidade de uma das baterias . A conexão em série eleva o nível de tensão e, 

conseqüentemente, a potência do banco, mas cada bateria continua fornecendo a corrente total 

de carga.  

O elemento Ri representa a resistência interna da bateria. Já foi discutido no Capítulo 1 

deste trabalho, que esta variável depende do número de células da bateria, número de baterias, 

capacidade e estado de carga. Propõe-se usar um valor médio para o tipo de bateria escolhido.  

O resistor R0 representa uma resistência equivalente que exige a corrente de carga da 

bateria. Como esta corrente varia durante o processo de carga de um valor máximo até um 

valor mínimo, a resistência R0 também varia. Para definir os extremos de R0, divide-se a 

tensão total de equalização pelas corrente máxima e mínima, como mostrado nas equações 

(3.5) e (3.6). A tensão total de equalização é a tensão de equalização de uma célula (VBLK) 

multiplicada pelo número de células (N). Segundo [34], o pior caso para a estabilidade da 
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malha de controle é com o R0min, que representa a corrente máxima de carga. Por isso, R0 é 

igual a R0min. 

Ro

Ri

CB

Modelo da bateria

 

Figura 3.17 – Modelo dinâmico da bateria de chumbo-ácido durante a sua recarga. 

 100BC C= ⋅  (3.4) 

 0min
BLK

MAX

V N
R

I
⋅

=  (3.5) 

 0max
BLK

MIN

V N
R

I
⋅

=  (3.6) 

O modelo da bateria coincide com o modelo de um capacitor e uma carga puramente 

resistiva, ambos ligados na saída de um conversor. No caso do conversor Buck, os valores de 

CB e Ri serão predominantes em relação aos valores do capacitor de saída do conversor. 

Os ajustes dos parâmetros do modelo da bateria usada neste projeto são apresentados no 

Apêndice E. 

3.3.3. Modelo Analítico do Carregador de Baterias Usado no Ajuste dos 
Controladores 

Integrando o modelo elétrico da bateria, definido na seção anterior, ao circuito elétrico 

do conversor Buck, obtém-se o circuito apresentado na Figura 3.18. Este será usado para fazer 

o estudo analítico do carregador de baterias, necessário para ajustar os controladores. 

Verifica-se que o modelo será dependente dos parâmetros do conversor Buck e da bateria.  

A seguir serão projetadas duas malhas de controle: a de tensão e a de corrente. O CI 

bq2031, usado no projeto, possui a estrutura com os amplificadores operacionais para 

implementar os compensadores e as referências das duas malhas internamente, como pode ser 

visto na Figura 3.19, que é um diagrama de blocos do controle do CI. Nota-se que o circuito 

integrado possui entradas para os sensores de tensão e corrente nos pinos BAT e SNS, 
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entradas para ajustar os compensadores nos pinos VCOMP e ICOMP, além da saída PWM no pino 

MOD. É um sistema bem compacto, mas com poucas possibilidades de alteração. Como 

ambas as malhas trabalham de maneira paralela, elas serão projetadas independentes uma da 

outra.  

 

Figura 3.18 – Modelo elétrico para o carregador de baterias. 

 

Figura 3.19 – Diagrama de bloco do circuito de controle do CI bq2031 (Fonte [34]). 

 

Modelo da Planta para a Malha de Tensão 

O modelo de pequenos sinais da planta da malha de tensão é obtido a partir da análise 

do circuito da Figura 3.18. Observa-se que o modelo da bateria possui um ramo que 

representa a sua capacitância (CB) e a sua resistência (Ri) equivalente, que é eletricamente 

igual ao modelo do capacitor de saída do conversor Buck (Co). Portanto, poderia ser calculado 

um valor equivalente para essa parte do circuito. Contudo, analisando-se os valores práticos 

destas variáveis, percebe-se que a resistência interna da bateria é muito menor que a RSE do 

capacitor e a capacitância equivalente da bateria é muito maior que a capacitância de Co. Ou 

seja, os parâmetros de Co podem ser desprezados do modelo analítico. 
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Com estas considerações, o modelo de pequenos sinais do circuito da Figura 3.18, 

seguindo a metodologia de [34], é apresentado na equação (3.7).  

Uma das contribuições deste trabalho é considerar os parâmetros da bateria no ajuste 

dos compensadores, o que pode ser averiguado no modelo proposto da planta, em que as 

posições dos pólos e do zero dependem dos parâmetros do conversor e da bateria. 

 
( )( )^

^ 2

1( )
( )

( ) 1

med i i Bo
Tv

o
i B

o o

G V s R Cv s
P s

Lsd s s R C Rω

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= =

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + ⋅ ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3.7) 

Vi é a tensão de alimentação do conversor, Lo o indutor de saída do conversor, CB a 

capacitância equivalente da bateria, Ri a resistência interna equivalente da bateria, Ro a 

resistência equivalente de carga, Gmed o ganho do sensor de tensão e: 

 1
o

o BL C
ω =

⋅
 (3.8) 

Os pólos de PTv(s) estão localizados em: 

 1
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2po
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⋅ ⋅ ⋅
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e o zero em: 

 1
2 i B

fzo
R Cπ

=
⋅ ⋅ ⋅

 (3.11) 

A FTLA (Função de Transferência de Laço Aberto) da malha de tensão é definida na 

equação (3.12) [34]. A função VL(s) representa a relação entre a razão cíclica e a tensão de 

saída do conversor Buck, considerando controlador e o modulador PWM. 

 ( ) ( ) ( ) ( )L v TvV s A s P s P sω= ⋅ ⋅  (3.12) 

Av(s) é o compensador de tensão que será analisado posteriormente e PTv(s) é a função 

de transferência da planta para a malha de tensão, já definida na equação (3.7). O ganho do 

sensor de tensão será considerado junto com o compensador A(s). 

Pω (s) é a função de transferência do bloco PWM, que tem como entrada o sinal de 

controle e saída o sinal PWM para acionar o interruptor (VMOD/Vc), como pode ser visto na 

Figura 3.19. Pω (s) é definido na equação (3.13) [34]. 
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 ( ) MAX

t

D
P s

Vω =  (3.13) 

DMAX é a máxima razão cíclica conseguida pelo sistema, que é de 80% para o CI 

bq2031, e Vt é a amplitude da onda dente de serra que é de 1,7 V. Substituindo esses valores 

na equação (3.13), tem-se que Pω(s) é igual a 0,47. 

 

Modelo da Planta para a Malha de Corrente 

Analisando o circuito da Figura 3.18 e fazendo as mesmas considerações do estudo da 

malha de tensão, obtém-se o modelo de pequenos sinais da planta para a malha de corrente, 

definido em [34] e reproduzido na equação (3.14).  

 
^

^ 2
( ) (1 )

( )
( )

Lo i i B SNS
Ti

SNS o o L B SNS i B o L B

i s V s R C R
P s

Ri R s L R R C R R C s L R Cd s

⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= =

+ + ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦

 (3.14) 

RL é a resistência do indutor L e RSNS a resistência equivalente ao ganho do sensor de 

corrente, já considerada neste modelo. 

A FTLA (Função de Transferência de Laço Aberto) da malha de corrente é definida na 

equação (3.15) [34]. A função IL(s) representa a relação entre a razão cíclica e a corrente do 

indutor de saída do conversor Buck . 

 ( ) ( ) ( ) ( )Lo i TiI s A s P s P sω= ⋅ ⋅  (3.15) 

Ai(s) é o compensador de corrente, que será estudado posteriormente, e PTi(s) é a função 

de transferência da planta, apresentada na equação (3.14). 

O Pω (s) é a função de transferência do bloco PWM, que tem como entrada o sinal de 

controle e saída o sinal PWM para acionar o interruptor (IMOD/Vc), como representado na 

Figura 3.19. A definição de Pω (s) é a mesma da equação (3.13) usada na malha de tensão 

[34]. 

O cálculo dos parâmetros e a resposta em freqüência da planta para as duas malhas são 

apresentados no Apêndice E. 

3.3.4. Projeto dos Compensadores da Malha de Tensão e da Malha de 
Corrente 

Os modelos de pequenos sinais encontrados para as malhas de tensão e corrente serão 

usados para ajustar os seus respectivos compensadores. Como o CI bq2031 possui 
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internamente toda a estrutura dos compensadores, a função do usuário é limitada em definir as 

posições dos pólos e zeros através da escolha de alguns resistores e capacitores, além de 

analisar os seus resultados. A seguir será descrita a metodologia para ajustar os 

compensadores. 

 

Compensador de Tensão 

Para controlar a planta de tensão o autor em [34] propõe usar um compensador de dois 

pólos e dois zeros. A sua estrutura é composta pelos amplificadores operacionais internos do 

CI em conjunto com resistores e capacitores externos. A Figura 3.20 mostra a estrutura do 

compensador com os componentes externos RB1, RB2 e CF ligados ao pino BAT e RV e CV 

ligados ao pino VCOMP do CI. A função de transferência do compensador de tensão é definida 

na equação (3.16). 

 

Figura 3.20 – Diagrama de blocos da malha de tensão. 
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 (3.16) 

Onde Dc é o ganho do divisor resistivo formado pela rede de resistores (RB1, RB2 e RB3) 

ligados ao pino 3 (BAT) do CI, como mostrado na Figura 3.20 (estes resistores são definidos 

no item 3.3.1 deste trabalho). Dc é calculado pela equação (3.17) [34]: 

 

2 3

2 3

2 3
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R R
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D
R R

R
R R
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⎛ ⎞⎛ ⎞⋅
⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3.17) 

As constantes 105 e 2,5*105 são das características dos amplificadores internos do CI 

bq2031 [34]. 
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As variáveis CF, RV e CV, mostradas na Figura 3.20, representam o capacitor em 

paralelo com RB1, o resistor e o capacitor ligados em série entre o pino 4 (Vcomp) e o terra, 

respectivamente. Esses componentes permitem ajustar o compensador de tensão. As 

localizações dos pólos e dos zeros do compensador obedecem às equações (3.18), (3.19), 

(3.20) e (3.21). 
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No ajuste do compensador sugere-se [34]: 

• Escolher a freqüência de cruzamento do sistema compensado no mínimo em fs 

(freqüência de comutação) dividido por 20; 

• Colocar os dois zeros do compensador na metade da freqüência do pólo mais 

próximo da origem (fpo), para cancelar os seus efeitos. Com esta especificação, 

define-se o valor de CF conforme a equação (3.20). 

• O segundo pólo é definido pela equação (3.19) em função da definição de CF. 

• Ajusta-se o valor de RV de maneira que introduza o ganho necessário ao sistema 

para que a freqüência de cruzamento seja a especificada. Definindo RV, aplica-se o 

seu valor na equação (3.18) e tem-se a posição do primeiro pólo do compensador. 

São poucas as opções de ajustes e a maioria dos valores influencia em dois ou mais 

pólos ou zeros, por isso há pouca flexibilidade nos ajustes dos parâmetros. O projeto do 

controlador de tensão é apresentado no Apêndice E.  

 

Compensador de Corrente 

O principal cuidado no projeto do compensador de corrente é garantir a estabilidade 

desta malha. A FTLA da malha de corrente deve ser estável e responder à dinâmica desejada. 

Segundo [34] com um compensador de um pólo em que este seja dominante é possível obter-

se os objetivos citados. A estrutura do compensador de corrente é apresentada na Figura 3.21, 
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em que os únicos componentes externos desta malha são o sensor de corrente, representado 

pelo RSNS, e o capacitor Ci, ligado ao pino ICOMP do CI, que ajusta a posição do pólo do 

compensador.  

 

Figura 3.21 – Diagrama de blocos da malha de corrente. 

A função de transferência do compensador de corrente Ai(s) é definida na equação 

(3.22) [34]: 
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⋅
= =

+ ⋅ ⋅
 (3.22) 

As variáveis gm e Rm são do amplificador interno do CI e são conhecidas. Assim, a 

equação (3.22) pode ser reescrita pela equação (3.23): 
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 (3.23) 

O pólo de Ai(s), definido pela escolha do capacitor Ci, deve ser ajustado de maneira que 

seja dominante. Sugere-se colocar no mínimo na metade da freqüência do pólo mais próximo 

da origem da planta e que seja no mínimo menor que fs/20. Segundo [34], ao garantir essas 

características, para a análise da estabilidade da malha de corrente do sistema compensador a 

equação (3.15) pode ser simplificada pela função da equação (3.24), que considera apenas a 

influência do pólo dominante e o ganho estático do sistema.  

 
( )( )5

0,47 105
( )

1 2,5 10
i

L
i

V
I s

s C

⋅ ⋅
=

+ ⋅ ⋅ ⋅
 (3.24) 

O ajuste do compensador de corrente do projeto é apresentado no Apêndice E.  
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3.3.5. Análise do Sistema Compensado 

Usando a metodologia apresentada nos itens 3.3.3 e 3.3.4 deste trabalho, obtiveram-se 

os modelos das plantas, as funções de transferência das malhas de tensão e de corrente e, por 

fim efetuado o ajuste dos seus compensadores. Esta análise criteriosa e a escolha dos 

componentes do compensador são apresentadas no Apêndice E.  

Para fazer a análise dos resultados foi reproduzida a resposta em freqüência, através dos 

diagramas de Bode da planta para a malha de tensão na Figura 3.22, do compensador de 

tensão na Figura 3.23 e do sistema compensado da malha de tensão na Figura 3.24. 

A planta, representada na Figura 3.22, possui o seu zero em 2,1 Hz, os pólos em 0,154 

Hz e 2,035 Hz, a freqüência de corte em 2 Hz e o ganho estático de 3 (12 dB). Percebe-se que 

a dinâmica do sistema é muito lenta. Pelo diagrama de fase conclui-se que o sistema é 

naturalmente estável. 

O ajuste do compensador considerou dois objetivos, um de melhorar a resposta do 

sistema em baixa freqüência, e o outro e principal, de deixar a freqüência de corte da malha de 

tensão em uma década abaixo da freqüência de corte da malha de corrente. Isto porque se 

pretende desacoplar a dinâmica das duas malhas, evitando problemas da implementação 

prática. Assim, a freqüência de cruzamento escolhida para o sistema compensado, desta 

malha, foi de 100 Hz, a localização de ambos os zeros do compensador foi em 1,02 Hz e os 

pólos em 0,02 Hz e 2,27 Hz. A resposta em freqüência é apresentada na Figura 3.23, onde 

nota-se que o compensador atua apenas nas baixas freqüências. 

A resposta em freqüência da malha de tensão compensada é mostrada na Figura 3.24, 

em que é possível verificar a atuação do compensador, a freqüência de corte próxima da 

desejada e uma boa margem de fase, garantindo a estabilidade do sistema. 

Os objetivos considerados no ajuste da malha de corrente foram que o pólo do 

compensador fosse o pólo dominante do sistema compensado, a necessidade de uma margem 

de fase que garantisse a estabilidade do sistema e uma freqüência de cruzamento em 1 kHz 

para fazer o desacoplamento dinâmico da malha de tensão. A resposta em freqüência da 

malha de corrente do sistema compensado, usando a função de transferência simplificada da 

equação (3.24), é apresentada na Figura 3.25. O pólo do compensador de corrente foi 

localizado em 2 Hz e a freqüência de cruzamento da malha está próxima de 1 kHz.  
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Figura 3.22 – Diagrama de Bode da planta da malha de tensão. 

  

Figura 3.23 – Diagrama de Bode do compensador da malha de tensão. 
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Figura 3.24 – Diagrama de Bode do sistema compensado para a malha de tensão. 
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Figura 3.25 – Diagrama de Bode do sistema compensado para a malha de corrente. 
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3.3.6. Resultados de Simulação em Malha Fechada 

Toda a modelagem e os ajustes dos compensadores seguiram a metodologia de [34] 

com o objetivo de usar o CI bq2031. O problema é que este circuito integrado não possui 

modelos para simulação. Para testar os ajustes das malhas de tensão e corrente foram feitas 

simulações usando a função de transferência dos compensadores, um modulador PWM com 

as mesmas características do CI bq2031, o conversor Buck projetado na seção 3.2 e o modelo 

da bateria apresentado na seção 3.3.2. 

Inicialmente se fez uma simulação usando somente a malha de tensão, com o objetivo 

de observar e ajustar a sua resposta. A segunda simulação foi feita usando somente a malha de 

corrente, visando também verificar e fazer ajustes na sua resposta. Por fim, foi simulado o 

sistema com malha de tensão e corrente em paralelo, de maneira similar ao que ocorre com o 

CI bq2031. 

As simulações foram feitas gerando-se degraus na referência de tensão e corrente. 

Entende-se que esta será a situação encontrada na prática, em que o sistema de controle 

mudará as suas referências para gerar as curvas de carga das baterias. Não houveram 

simulações com degrau de carga. 

 

Simulação da Malha de Tensão 

Foram feitas simulações do carregador utilizando apenas a malha de tensão com o 

compensador ajustado na seção 3.3.4. A Figura 3.26 mostra o resultado desta simulação. Foi 

considerado um degrau na referência de tensão de 2,0 V para 2,25 V em 5 ms. Isso equivale à 

mudança da tensão de saída de 192 V para 216 V, que correspondem à tensão nominal e a de 

flutuação das baterias, respectivamente. O comportamento da tensão de saída (Vo) foi 

adequado, atingindo o valor desejado em regime permanente. O valor da corrente no indutor  

de saída (ILo) do conversor foi alto porque não há controle de corrente. Este valor de corrente 

fez com que a bateria atingisse o seu valor de regime rapidamente. O sinal de controle (Vc) 

respondeu adequadamente, dentro da faixa de 1,7 V do CI, e o erro em regime permanente foi 

praticamente nulo. Nesta etapa é importante observar o comportamento da resposta, o sinal de 

controle e o erro em regime permanente. 

A Figura 3.27 mostra o comportamento da resposta dinâmica do sistema próximo ao 

instante de 5 ms, em que foi aplicado o degrau de referência. Percebe-se o comportamento 
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oscilatório do sinal de controle, da tensão de saída e da corrente do indutor, mas os mesmos 

permanecem comportados e entram em regime adequadamente. 

 

Figura 3.26 – Simulação da malha de tensão. 

 

Figura 3.27 – Detalhe da malha de tensão no instante do degrau de referência. 

 

Simulação da Malha de Corrente 

Foram feitas também simulações usando somente a malha de corrente com o 

compensador ajustado na seção 3.3.4, em que foi considerada a mudança de referência de 

0,25 V para 0,125 V em 30 ms, e de 0,125 V para 0,25 V em 60 ms. As referências de 0,25V 

e 0,125V equivalem a 8 A e a 4 A, respectivamente. 

Os resultados desta simulação são apresentados na Figura 3.28. O comportamento do 

sinal de controle (Vc) possui uma resposta rápida, com pouco sobre-sinal, sem oscilações e 

dentro da faixa de 1,7V do CI em ambas as situações de degraus de referência. A corrente de 



Estudo do Carregador de Baterias  59 

 

saída do conversor teve poucas oscilações, atingindo o regime permanente num tempo 

satisfatório. Nesta simulação não houve controle da tensão de saída Vo.  

 

Figura 3.28 – Simulação da malha de corrente. 

 

Simulação com Malha de Tensão e Malha de Corrente 

Por fim, integraram-se as malhas de corrente e tensão em paralelo, com os 

compensadores ajustados na seção 3.3.4, como é feito pelo CI bq2031. A malha de corrente 

atua sobre o conversor apenas quando o seu sinal de controle for menor que o sinal malha de 

tensão. 

Foi feita a simulação com um degrau na referência de tensão, no instante de 3 ms, em 

que a referência muda de 2,0 V para 2,05 V, que equivale à tensão de saída mudar de 192 V 

para 196,8 V. O degrau na tensão de referência foi pequeno porque a dinâmica do sistema é 

lenta, o que torna o tempo de simulação muito grande. Analisando a resposta do sistema, 

mostrada na Figura 3.29, percebe-se que ao mudar a referência, a malha de corrente atuou 

mantendo-a próxima de 8 A . O sistema ficou controlado pela malha de corrente até a tensão 

atingir o valor de 196,2 V. Neste instante, o erro da malha de tensão diminuiu e ela voltou a 

controlar o conversor. Em regime permanente o erro estático de tensão é muito pequeno, 

próximo de 0,4 V. A Figura 3.30 mostra as variáveis no instante em que é alterada a 

referência. Nessa figura, percebe-se a atuação da malha de corrente que proporciona uma boa 

dinâmica para a corrente do conversor. Existe um erro estático, sendo que seu valor em 

regime tende a 7,6 A e não a 8 A como especificado, devido a utilização de um compensador 

de um único pólo (compensador de atraso). A Figura 3.31 exibe o instante em que a tensão de 
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saída atinge 196,2 V, a malha de tensão volta a controlar o conversor, a corrente começa a 

diminuir e o sinal de controle da malha de corrente aumenta até a saturação. 

As simulações mostraram que os ajustes dos compensadores apresentaram uma resposta 

satisfatória do carregador de baterias operando em malha fechada. Observou-se o 

comportamento da malha de tensão e da malha de corrente individualmente e operando juntas, 

de maneira similar com o que ocorrerá com o CI de controle bq2031. 

O compensador de tensão apresentou uma boa resposta dinâmica e com erro estático 

praticamente nulo, o que atende os objetivos de controlar adequadamente a tensão sobre o 

banco de baterias. 

O compensador de corrente, que possui apenas um pólo, mostrou-se eficiente, 

principalmente durante o transitório, em que respondeu rapidamente, evitando sobre-sinais de 

corrente indesejados. Houve um erro estático na corrente que é aceitável. 
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Figura 3.29 – Simulação com malha de tensão e corrente. 
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Figura 3.30 – Comportamento das malhas de tensão e corrente no instante de mudança de referência de 
tensão. 

 

Figura 3.31 – Instante que a tensão de saída atinge o valor especificado. 

3.4. Conclusão 
Apresentou-se a metodologia de projeto do carregador de baterias proposto. No texto, 

deu-se ênfase à análise matemática, aos critérios de escolha e à metodologia de ajuste dos 

parâmetros do projeto. Para complementar o texto são apresentados nos Apêndices B, C, D e 

E, informações, cálculos e escolha de componentes do projeto do carregador. 

No projeto de potência é interessante observar os critérios para escolha do filtro LC de 

saída do conversor Buck. O indutor possui particularidades que devem ser atendidas para que 

o conversor consiga carregar as baterias com as curvas de carga adequadas. O capacitor, 

devido ao alto valor do indutor, deve ser escolhido de maneira que o valor da freqüência de 

corte do filtro não fique próximo de 120 Hz. O restante do projeto de potência segue a 

metodologia clássica. 

No projeto do estágio de controle do carregador de baterias, utilizando o CI dedicado, 

conseguiu-se propor que a recarga das baterias fosse através de curvas de cargas que aplicam 

a tensão de equalização e que façam compensação nas referências de tensão devido a 

variações de temperatura. As curvas de cargas podem ser de três tipos, com duplo nível de 

tensão, duplo nível de corrente ou corrente pulsada. 

Integrado ao CI bq2031, propõe-se usar sensores de tensão e de corrente que permitam 

alterar facilmente o nível de corrente e/ou o número de baterias do banco. 
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Outra contribuição do trabalho é o estudo de um modelo analítico que represente a 

dinâmica de carga da bateria. Esse modelo é utilizado para obter o modelo da planta do 

carregador, usado nos ajustes dos compensadores. Isto faz com que a metodologia de projeto 

dos controladores considere a influência das baterias na dinâmica do sistema. 

Por fim, os resultados de simulação em malha aberta e em malha fechada comprovaram 

a metodologia de projeto proposta. 
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4 Capítulo 4 

Capítulo 4 

Paralelismo de Conversores Usando 
Indutores Acoplados 

4.1. Introdução 
Uma das tendências do mercado consumidor de eletrônica de potência é o emprego de 

equipamentos projetados na forma de módulos, com o objetivo de ampliar a potência 

instalada simplesmente com a conexão de equipamentos em paralelo. 

Diante deste panorama, este trabalho oferece uma proposta de se ter a opção de dobrar a 

potência do carregador, apenas ligando em paralelo dois carregadores com as mesmas 

características. Neste caso, cada módulo seria composto por um transformador, um retificador 

e um conversor Buck.  

Na operação de módulos em paralelo há a necessidade de garantir a distribuição igual de 

potência entre todas as unidades, o que pode ser conseguido com um projeto adequado de 

controle. Mas, isto iria superdimensionar o controle para o caso da operação de apenas um 

módulo. Assim, a proposta deste trabalho é utilizar a mesma estrutura de controle, projetado 

no Capítulo 3 para ambos os conversores e garantir a distribuição de potência em cada 

estrutura com o uso de indutores acoplados na entrada do sistema. 

A técnica de indutores acoplados, o projeto dos indutores e o funcionamento dos 

conversores em paralelo é o foco deste Capítulo.  

4.2. Problema de Conversores Ligados em Paralelo 
Um diagrama de blocos da ligação de dois módulos em paralelo para dobrar a potência 

do carregador de baterias, é apresentado na Figura 4.1. Cada módulo é composto por um 

transformador, um retificador e um conversor Buck. Estes módulos devem processar 
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potências iguais e fornecer à carga o dobro da potência que uma única estrutura pode 

fornecer. 

 

Figura 4.1 – Diagrama de blocos do carregador de baterias com dois módulos em paralelo.  

O grande problema de ligarem-se os dois módulos em paralelo é a necessidade de se 

garantir que os dois forneçam a mesma potência à carga. Se as características dos dois 

circuitos fossem perfeitamente iguais, naturalmente haveria a distribuição igual de potência 

em ambas as estruturas. Todavia, simulações mostram que pequenas variações nos parâmetros 

do circuito, como tensão de alimentação, razão cíclica, resistência de condução, tempo de 

entrada em condução e tempo de bloqueio dos semicondutores provocam um desbalanço da 

potência processada entre as estruturas que estão ligadas em paralelo. Isso faz com que os 

esforços sofridos por uma estrutura sejam superiores aos seus limites de projeto, perdendo a 

essência do paralelismo, que é dividir igualmente a energia processada. 

Para analisar os problemas do paralelismo, foram feitas simulações ligando-se dois 

módulos em paralelo. O projeto de cada módulo é o mesmo que foi apresentado na seção 3.2 

do Capítulo 3. A corrente de carga da bateria é de 16 A , o dobro da especificação do Capítulo 

3. O circuito simulado é apresentado na Figura 4.2, em que V1 e V2 são iguais a 293 V 

eficazes, Ld é igual a 1,5 mH representando a indutância de dispersão do transformador, Ro é 

igual a 14,7 Ω, simulando uma carga de 3760 W, que é o equivalente aos conversores 

operando com a tensão de equalização e corrente máxima de carga (235 V e 8 A). 

Foram feitas simulações do circuito da Figura 4.2 considerando todos os seus 

parâmetros rigorosamente iguais. As correntes instantâneas dos secundários dos 

transformadores (I1 e I2), as correntes de saída (ILo1 e ILo2) e conseqüentemente as potências 
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processadas apresentaram os mesmos valores. Entretanto, na implementação do circuito 

variações nos parâmetros de um conversor em relação ao outro provocaram desequilíbrio na 

potência processada por cada módulo. A seguir são apresentadas algumas simulações 

mostrando os problemas devido a variações nas tensões dos secundários do transformador e 

variações na razão cíclica. Geralmente esses são os problemas com mais probabilidade de 

ocorrer na prática.  

 

Figura 4.2 - Circuito para a simulação dos módulos em paralelo. 

A Figura 4.3 apresenta as correntes (ILo1 e ILo2) e as potências médias (PC1 e PC2) de 

saída dos dois conversores, considerando que a tensão do secundário V1 seja de 415 V e no 

secundário V2 de 405 V, ambos os valores de pico. O conversor 2, alimentado pelo secundário 

com V2 de 405 V de pico, possui uma corrente menor de saída, ou seja, o conversor 1 assumiu 

a maior parte da potência processada pelo sistema, expondo os seus componentes a um 

esforço maior do que o projetado. Também na Figura 4.3 são exibidas as correntes 

instantâneas dos dois secundários do transformador (I1 e I2), através da qual se observa que o 

módulo 1 possui a maior corrente, comprovando o desbalanço de potência.  

Foi simulada outra situação em que houve uma variação de 4% na razão cíclica do 

segundo conversor. Isto poderia ser provocado pelo circuito de comando ou pelas 

características dos interruptores. Assim, o segundo conversor está operando com uma razão 

cíclica menor em relação ao primeiro conversor. 

A Figura 4.4 apresenta as correntes médias de saída de cada conversor. O segundo 

conversor, com a menor razão cíclica, forneceu a menor corrente de saída. A figura também 

mostra a potência média fornecida à carga por cada bloco, em que o primeiro conversor 
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assumiu a maior parte da potência fornecida. No gráfico do comportamento das correntes 

instantâneas do secundário do transformador, também mostradas na Figura 4.4, nota-se que o 

primeiro conversor está exigindo uma corrente maior. 

A tensão de saída do carregador nas duas simulações foi de 235 V. Foi visto que 

variações na tensão de alimentação e na razão cíclica podem provocar um desbalanço de 

potência entre as estruturas. Este problema pode ser provocado ou agravado com variações de 

outros parâmetros do circuito.  

Diante desta situação é evidente a necessidade de haver algum dispositivo que garanta a 

distribuição de potência entre as estruturas. Este controle pode ser feito de forma eletrônica ou 

por indutores acoplados na entrada do circuito. 
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Figura 4.3 – Correntes médias, potências médias na saída dos conversores e correntes instantâneas dos 
secundários dos transformadores de entrada com V1=415 V e V2=405 V. 

 

Figura 4.4 – Correntes médias, potências médias na saída dos conversores e correntes instantâneas dos 
secundários dos transformadores de entrada com variação de 4% na razão cíclica. 
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4.3. Estudo dos Indutores Acoplados no Paralelismo de 
Conversores  

A proposta de usar indutores acoplados na entrada de cada módulo, para garantir a 

distribuição de potência em cada estrutura, é uma idéia original deste trabalho. O princípio do 

seu funcionamento está relacionado com a indutância mútua entre dois indutores. Por isso, 

inicialmente é apresentado uma revisão dos conceitos básicos de elementos magnéticos 

acoplados e depois é estudada a proposta do trabalho. 

4.3.1. Análise de Elementos Magnéticos Acoplados 

Dois elementos magnéticos acoplados podem ser definidos como um transformador ou 

dois indutores acoplados. Independente da nomenclatura usada, o seu funcionamento é o 

mesmo e é baseado na indutância mútua entre os elementos, que é o parâmetro que relaciona a 

tensão induzida em um circuito a uma corrente variável em outro circuito. Essa situação 

ocorre sempre que dois ou mais circuitos são atravessados pelo mesmo fluxo magnético [29]. 

Este estudo restringe a discussão ao acoplamento magnético de apenas dois circuitos. Na 

literatura há dois modelos elétricos usados para elementos magnéticos acoplados, um quando 

usado como transformador, mostrado na Figura 4.5 “a”, e outro quando usado como indutor 

acoplado, visualizado na Figura 4.5 “b”. O objetivo de mostrar os dois modelos é de 

relacionar as suas variáveis, permitindo que a partir de um se encontre o outro, pois muitas 

vezes é necessário ir de um modelo para o outro para fazer simulações, especificar produto ou 

mesmo analisar matematicamente o circuito.  

 

Figura 4.5 – Modelos para elementos magnéticos acoplados. 

Onde: 

Lm: indutância de magnetização; 

l1: indutância de dispersão do circuito 1; 

l2: indutância de dispersão do circuito 2; 

L1: indutância própria do circuito 1;  
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L2: indutância própria do circuito 2;  

M: indutância mútua entre o circuito 1 e 2.  

As variáveis dos dois modelos se relacionam da seguinte forma [30]: 

 

 1 1 1mL l L= +  (4.1) 

 2 2 2mL l L= +  (4.2) 

 1 2m mM L L= ± ⋅  (4.3) 

Quando se têm dois circuitos acoplados é interessante definir o coeficiente de 

acoplamento k, que caracteriza a troca mútua de fluxo entre os dois circuitos. Efetivamente, se 

não houvesse dispersão, o fluxo mútuo seria a soma dos fluxos produzidos por cada circuito. 

A definição do coeficiente de acoplamento permite expressar a indutância mútua através das 

indutâncias próprias [30]: 

 1 2M k L L= ± ⋅ ⋅  (4.4) 

O coeficiente k varia de 0 a 1, sendo 0 quando os dois circuitos não têm nenhum fluxo 

em comum, ou seja, M=0, e 1 quando todo o fluxo produzido pelo circuito 1 também 

atravessa o circuito 2 [30]. Mas, na prática, dificilmente se tem essa situação e para 

transformadores o coeficiente de acoplamento é da ordem de 0,95 [29]. 

Para analisar matematicamente os circuitos que contêm indutâncias mútuas é 

recomendado usar o método das correntes de malha. A Figura 4.6 ilustra um exemplo da 

aplicação deste método a um sistema com indutâncias mútuas. O problema consiste em 

escrever as equações que descrevem o circuito em termos das correntes nos dois 

enrolamentos. Inicialmente, definem-se os sentidos de referência das correntes i1 e i2. Depois, 

somam-se as tensões ao longo de cada uma das malhas. Devido à indutância mútua M, 

existem duas tensões induzidas em cada malha: a tensão auto-induzida e a tensão mutuamente 

induzida. A tensão auto-induzida é a queda de tensão no sentido da corrente que a produz. 

Para determinar a polaridade da tensão mutuamente induzida é necessário usar a convenção 

do ponto. De acordo com a regra, a polaridade da tensão induzida no enrolamento 1, 

provocada pela corrente i2, é negativa no terminal do enrolamento 1 assinalado por um ponto. 

Esta tensão, cujo valor é 2M di dt⋅ ,representa um aumento de tensão no sentido de i1. A 

tensão induzida no enrolamento 2 pela corrente i1 é 1M di dt⋅ , e sua polaridade é positiva no 

terminal do enrolamento 2 assinalado pelo ponto. Esta tensão também representa um aumento 
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de tensão no sentido da corrente i2. A Figura 4.7 mostra as tensões auto-induzidas e 

mutuamente induzidas nos enrolamentos 1 e 2, além de suas polaridades. Nas equações (4.5) e 

(4.6) são escritas as somas das tensões em ambas as malhas [29]. 

+
-

MR1

R2Vg L1 L2i1 i2

 

Figura 4.6 – Exemplo de circuito usando elementos magnéticos acoplados. 

+
-

MR1

R2Vg

i1 i2
-

M di2

   dt
+

+
L2 di2
   dt

-

-
M di1
   dt

+

L1 L2

+
L1 di1
   dt

-  

Figura 4.7 – Tensões auto-induzidas e mutuamente induzidas no circuito usando elemento magnético 
acoplado. 

 1 2
1 1 1 0g

di diV i R L M
dt dt

− + ⋅ + ⋅ − ⋅ =  (4.5) 

 2 1
2 2 2 0di dii R L M

dt dt
⋅ + ⋅ − ⋅ =  (4.6) 

Este exemplo tem como objetivo apresentar a metodologia para a análise de circuitos 

com elementos magnéticos acoplados. Pela maneira como os indutores estão acoplados, a 

tensão mutuamente induzida no enrolamento 1, devido à corrente i2, está sendo somada com a 

tensão da fonte Vg. Se o acoplamento estivesse ao contrário, por exemplo, o ponto do 

enrolamento 2 também estivesse no seu terminal superior, as tensões mutuamente induzidas 

representadas nas equações (4.5) e (4.6) estariam com sinal positivo.  

4.3.2. Estudo Analítico do Uso de Indutores Acoplados no Paralelismo de 
Conversores 

Usando o conhecimento de indutores acoplados, estudado na seção anterior, ao 

problema do paralelismo de conversores, propõe-se colocar dois indutores magneticamente 

acoplados de maneira subtrativa na entrada dos dois retificadores, como mostrado na Figura 

4.8. O objetivo é evitar um desbalanço nas correntes i1 e i2. Por exemplo, um aumento de i2 

faz com que aumente a tensão mutuamente produzida por essa corrente na malha de tensão de 

entrada do módulo 1. Como os indutores estão acoplados de maneira subtrativa, igual ao 

exemplo da Figura 4.7, essa tensão soma-se com a tensão da fonte V1, o que faz com que este 
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módulo forneça mais potência, ou seja, aumente o valor da sua corrente i1. Este processo 

busca um equilíbrio que é alcançado quando i1 e i2 estão muito próximas uma da outra.  

Para analisar o efeito dos indutores acoplados, no circuito da Figura 4.8, é necessário 

encontrar um modelo analítico para o circuito. Aplicando a técnica de modelagem proposta 

por Vorpérian [31] ao conversor Buck, encontra-se o modelo de valores médios instantâneos 

do conversor para razão cíclica constante. Além disso, para simplificar o modelo analítico do 

circuito, desprezaram-se os efeitos do retificador monofásico com filtro capacitivo, do filtro 

LC de saída do conversor e considerou-se uma resistência em série com os indutores (R1 e 

R2), que representam as resistências dos semicondutores, indutores e capacitores. Aplicando o 

modelo analítico do conversor e as considerações acima no circuito da Figura 4.8, tem-se o 

circuito da Figura 4.9. Os dois conversores Buck são representados pelos transformadores 

ideais T1 e T2, em que as relações de transformação são funções das razões cíclicas D1 e D2 de 

cada conversor. Para facilitar a análise matemática, o circuito da Figura 4.9 é redesenhado na 

Figura 4.10.  

 

Figura 4.8 – Dois módulos do carregador operando em paralelo com os indutores acoplados na entrada. 

 

Figura 4.9 – Modelo simplificado dos dois módulos operando em paralelo com os indutores acoplados. 
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Figura 4.10 – Modelo simplificado redesenhando dos dois módulos operando em paralelo. 

Escrevendo as equações de malhas do circuito da Figura 4.10: 

 

-V1+VL1+i1·R1+VT1_p= 0          (4.7) 

-V2+VL2+i2·R2+VT2_p= 0          (4.8) 

  -VT1_s+Ro·(i3+ i4)= 0                     (4.9) 

   -VT2_s+Ro·(i3+ i4)= 0                (4.10) 

 

Reescrevendo as equações (4.9) e (4.10), representando as correntes i3, i4 e as tensões 

VT1_s, VT2_s, em relação ao primário de cada transformador, usando as relações de 

transformação D1 e D2, obtém-se:  

 1 2
1_ 2

1 1 2
T p o

i iV R
D D D

⎛ ⎞
= ⋅ +⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 (4.11) 

 1 2
2_ 2

1 2 2
T p o

i iV R
D D D

⎛ ⎞
= ⋅ +⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 (4.12) 

Analisando as correntes de malha que circulam pelos indutores acoplados L1 e L2, são 

definidas as equações de tensão auto-induzida e tensão mutuamente induzida em cada indutor: 

 1 2
1 1L

di diV L M
dt dt

= ⋅ − ⋅  (4.13) 

 2 1
2 2L

di diV L M
dt dt

= ⋅ − ⋅  (4.14) 

Para analisar o comportamento das correntes i1 e i2, optou-se por manipular as equações 

no domínio da freqüência. Também foi desprezada a análise da resposta transitória do 

sistema, o que permitiu usar apenas a parte imaginaria (jω) da variável complexa do domínio 

da freqüência. Esta parcela representa a resposta das variáveis em regime permanente. Assim, 
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substituindo as equações (4.11), (4.12), (4.13) e (4.14) nas equações (4.7), (4.8) e analisando-

as no domínio de jω, têm-se: 

 1 1 1 2 12
1 1 2

o oR Ri R j L i j M V
D D D

ω ω
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.15) 

 1 2 2 2 22
1 2 2

o oR Ri j M i R j L V
D D D

ω ω
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (4.16) 

As equações (4.15) e (4.16) formam um sistema linear, que apresenta a seguinte 

resposta: 

( )1 2
2 1 2 1 22

2 1 2
1

2 2 21 2 2 1
1 2 1 2 1 2 2 12 2 2 2

2 1 1 2 1 2

2

o

o o
o

V VR V R j L V M V
D D D

i
R R R R L L MR R M L L j R L R L R
D D D D D D

ω

ω ω ω

⎛ ⎞
⋅ + ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠=

⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅
⋅ + + + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + +⎜ ⎟⎜ ⎟⋅⎝ ⎠⎝ ⎠  

   (4.17) 

 
( )2 1

1 2 1 2 12
1 1 2
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2 2 21 2 2 1

1 2 1 2 1 2 2 12 2 2 2
2 1 1 2 1 2

2

o
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o

V VR V R j L V M V
D D D

i
R R R R L L MR R M L L j R L R L R
D D D D D D

ω

ω ω ω

⎛ ⎞
⋅ + ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠=

⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅
⋅ + + + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + +⎜ ⎟⎜ ⎟⋅⎝ ⎠⎝ ⎠  

  (4.18) 

A corrente i1 definida na equação (4.17) é dependente das variáveis do circuito do 

módulo 1 e do módulo 2. Assim, uma variação nos parâmetros do segundo módulo provoca 

alterações na sua corrente de entrada i2, mas também na corrente i1 do módulo 1. O mesmo 

acontece com i2 definida na equação (4.18). A relação adequada das correntes de entrada com 

os parâmetros dos dois circuitos garante que ambas as correntes serão sempre muito próximas 

uma da outra.  

Com a definição de i1 e i2 nas equações (4.17) e (4.18), pode-se fazer um estudo para 

determinar o valor da indutância mútua necessária, que garanta a distribuição de potência nos 

módulos. Propõe-se traçar curvas de i1 e i2 em função do valor da indutância própria 

necessária no indutor de acoplamento, que garanta que ambas as correntes sejam próximas 

entre si. Isto forçará a distribuição de potência entre os módulos.  

Inicialmente, foram colocados os valores de projeto nas equações (4.17) e (4.18), que 

são Ro igual a 14,69 Ω (equivalente a 16 A de saída, 8 A cada módulo), V1 e V2 de 415 V de 

pico, D1 e D2 de 0,6 (para 235 V de saída), freqüência de 60 Hz, R1 e R2 igual a 1 Ω, fator de 

acoplamento igual a 1, L1 igual a L2 e que todos os parâmetros dos dois módulos estão 



Paralelismo de Conversores Usando Indutores de Acoplados 73 

 

rigorosamente iguais. As curvas de i1 e i2 normalizadas em função do valor da indutância 

própria do indutor de acoplamento são apresentadas na Figura 4.11. Considerou-se a 

indutância do indutor acoplado variando de 0 a 18 mH. O resultado está de acordo com as 

simulações, em que sendo todos os parâmetros dos dois circuitos rigorosamente iguais, o 

sistema é naturalmente equilibrado, independente do valor da indutância de acoplamento.  

Na segunda análise, foram traçadas as curvas das correntes i1 e i2 normalizadas em 

função da indutância própria de acoplamento e considerando um aumento de 4% no valor da 

fonte de alimentação V1. Os resultados visualizados na Figura 4.12 mostram que o aumento 

da indutância própria do indutor, e conseqüentemente da indutância mútua, faz com que as 

correntes i1 e i2 tendam ao valor de 1 (valor nominal). O equilíbrio das correntes de entrada 

força um equilíbrio da potência processada por cada estrutura. É importante observar que o 

acoplamento dos indutores garante correntes equilibradas. A potência é uma conseqüência 

desta característica. Sem o indutor acoplado a corrente i1 torna-se quase 3 vezes maior que a 

corrente de projeto. 

As curvas das correntes i1 e i2 normalizadas em função da indutância própria de 

acoplamento são apresentadas na Figura 4.13, considerando um aumento de 4% na razão 

cíclica do conversor 1 (D1). É visível que o aumento do valor da indutância faz com que o 

desequilíbrio das correntes seja corrigido. As mesmas curvas foram traçadas considerando 

uma variação de +3% na tensão (V1) e na razão cíclica (D1) do módulo 1. O comportamento 

das correntes i1 e i2 normalizadas é mostrado na Figura 4.14. Se não houvesse os indutores 

acoplados, a corrente i1 chegaria a quase quatro vezes o valor de projeto. O aumento da 

indutância de acoplamento novamente força o equilíbrio das correntes de entrada.   

A proposta deste trabalho é que através da análise das curvas da Figura 4.12, Figura 

4.13 e Figura 4.14, determine-se o valor da indutância própria dos indutores acoplados. 

Relembrando que estas curvas são geradas pela aplicação das equações (4.17) e (4.18) nos 

parâmetros e nas variações críticas dos parâmetros do circuito. É importante haver um 

equilíbrio entre a variação das correntes e o tamanho do indutor na escolha do valor da 

indutância. Analisando as curvas, escolheu-se o valor de 6 mH para a indutância própria do 

indutor acoplado. Este valor está sempre no limiar entre o equilíbrio e o desequilíbrio maior 

das correntes. Sugere-se ajustar e comprovar estes valores por simulação.  
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Figura 4.11  i1 e i2 em função da indutância de 
acoplamento com todos os parâmetros iguais. 

 

Figura 4.12 – i1 e i2 em função da indutância de 
acoplamento com variação de +4% de V1. 

 

Figura 4.13 – i1 e i2 em função da indutância de 
acoplamento com variação de +4% de D1. 

 

Figura 4.14 – i1 e i2 em função da indutância de 
acoplamento com variação de +3% em D1 e V1 . 

Com a definição do valor da indutância própria do indutor acoplado, traçaram-se curvas 

normalizadas de i1 e i2 em função da variação em torno do ponto de operação da fonte V2 e da 

razão cíclica D2. Foram consideradas três situações: a primeira com os indutores acoplados 

com a ligação de maneira subtrativa, como mostrado na Figura 4.10; a segunda sem o 

acoplamento dos indutores e a terceira com o acoplamento positivo dos indutores (o ponto do 

indutor L2 é colocado na sua parte superior na Figura 4.10). As curvas com os elementos 

acoplados consideram um fator de acoplamento (k) de 0,95. Os resultados são apresentados na 

Figura 4.15 a Figura 4.20. 

As curvas da Figura 4.15 e da Figura 4.16 mostram variações de até 5% de V2 e de D2, 

respectivamente. A presença dos indutores acoplados de maneira subtrativa faz o sistema 

manter os valores das correntes i1 e i2 próximos um do outro e dentro de uma faixa aceitável. 

Retirando-se o acoplamento magnético dos indutores e traçando-se as curvas das duas 

correntes em função das mesmas variações, apresentadas nas Figura 4.17 e Figura 4.18, 

verifica-se que há um aumento do desequilíbrio. Além disso, as curvas apresentam uma 
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tendência mais evidente para o desequilíbrio das correntes com pequenas variações nos 

parâmetros. Para o último caso, foram traçadas as curvas normalizadas das correntes 

invertendo-se o acoplamento magnético, definido como acoplamento positivo. Os resultados, 

mostrados nas Figura 4.19 e Figura 4.20 apresentam um grande desequilíbrio das correntes, 

chegando a aumentá-las em até três vezes em relação ao valor nominal. Estas curvas 

comprovam que o acoplamento subtrativo de dois indutores na entrada das duas estruturas 

ajuda a equilibrar as suas correntes.  

Toda a análise matemática, definição do valor adequado da indutância de acoplamento, 

comportamento das correntes de entrada em função de variações dos parâmetros do circuito 

foram feitas usando o modelo de valores médios instantâneos do circuito. Para comprovar a 

proposta e ajustar o valor da indutância, sugere-se fazer simulações com o circuito real.  

0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06
0.9

1

1.1

1.2

1.3

i1
i2

Variação de V2

 

Figura 4.15 – i1 e i2 em função da variação de V2 com 
o indutor de acoplamento ligado de maneira 

subtrativa. 

 

Figura 4.16 – i1 e i2 em função da variação de D2 com 
o indutor de acoplamento ligado de maneira 

subtrativa. 
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Figura 4.17 – i1 e i2 em função da variação de V2 sem 
o indutor de acoplamento. 

 

Figura 4.18 – i1 e i2 em função da variação de D2 sem 
o indutor de acoplamento. 
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Figura 4.19 – i1 e i2 em função da variação de V2 com 
o indutor de acoplamento ligado de maneira positiva. 

 

Figura 4.20 – i1 e i2 em função da variação de D2 com o 
indutor de acoplamento ligado de maneira positiva. 

4.4. Aplicando a Técnica dos Indutores Acoplados ao 
Carregador de Baterias 

Com a colocação dos indutores acoplados estudados na seção 4.3 na entrada de dois 

módulos do carregador de baterias operando em paralelo, pretende-se garantir a distribuição 

de potência. Naquela seção definiu-se que o valor da indutância própria dos indutores deve ser 

de 6 mH e que eles devem estar ligados de maneiras subtrativa.  

Foram colocados os indutores acoplados no circuito da Figura 4.2 e feitas novas 

simulações para verificar o seu comportamento diante de variações da fonte de alimentação e 

da razão cíclica. Inicialmente, considerou-se uma variação de -10 V (2,5%) na tensão de pico 

da fonte V2. O comportamento das correntes médias dos indutores de saída do Buck, as 

potências médias fornecidas por cada conversor e as correntes de entrada dos dois 

retificadores são apresentados na Figura 4.21. Comparando o resultado desta figura com os da 

Figura 4.3, em que foi feita a mesma simulação sem os indutores acoplados, é visível a 

melhora na distribuição de potência entre os módulos. As correntes médias dos indutores de 

saída dos conversores estão mais próximas da nominal, conseqüentemente, a potência média 

fornecida por cada estrutura está mais equilibrada. As correntes de entrada dos retificadores 

estão praticamente sobrepostas na Figura 4.21, tendo uma diferença de 1,3 A, contra uma 

diferença de 10 A na Figura 4.3. 

Uma segunda simulação foi feita considerando uma variação de -4% na razão cíclica do 

conversor 2, em relação ao ponto de operação. Os resultados são apresentados na Figura 4.22. 

Comparando-a com a Figura 4.4, em que a mesma simulação foi feita sem os indutores 

acoplados, novamente é visível o equilíbrio das correntes de entrada do retificador, da 
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corrente dos indutores de saída dos conversores e, conseqüentemente, o equilíbrio de potência 

fornecida por cada módulo à carga. A simulação apresentada na Figura 4.4 apresentava 

grandes diferenças de correntes e as potências fornecidas pelos dois módulos e o uso dos 

indutores acoplados diminuiu consideravelmente estas diferenças. 

Os resultados de simulação foram satisfatórios, comprovando que os indutores 

acoplados na entrada auxiliam no equilíbrio da potência processada por cada módulo. Além 

disso, o valor da indutância de acoplamento de 6 mH, escolhido pelos cálculos teóricos, foi 

satisfatório e decidiu-se adotar este valor para a construção do protótipo. 

Ampliando o horizonte de aplicação dos indutores acoplados, fizeram-se simulações 

com quatro módulos do carregador operando em paralelo, com e sem a presença dos indutores 

de acoplamento na entrada. Cada módulo deveria fornecer 8 A para o processo de carga das 

baterias. Foi considerada uma indutância própria dos indutores de acoplamento de 6 mH e 

simularam-se variações de 2% na tensão de entrada e na razão cíclica de cada módulo. A 

corrente média do indutor de saída de cada conversor, para as duas situações é apresentada na 

Figura 4.23. Comparando os resultados dos módulos operando com e sem os indutores 

acoplados, é visível que estes elementos contribuíram significativamente para diminuir o 

desequilíbrio das correntes entre os módulos. A simulação sem os indutores apresenta uma 

variação de até 50% da corrente média do indutor de saída em relação ao valor nominal. Já na 

simulação com os indutores acoplados, essa variação diminuiu para no máximo 12,5%. O 

objetivo desta última simulação foi verificar que a técnica proposta para fazer a ligação dos 

módulos em paralelo pode ser aplicada para mais do que dois módulos. 

 

Figura 4.21 – Correntes médias, potências médias na saída dos conversores e correntes instantâneas dos 
secundários dos transformadores de entrada com V1=415 V e V2=405 V, usando indutores acoplados. 
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Figura 4.22  Correntes médias, potências médias na saída dos conversores e correntes instantâneas dos 
secundários dos transformadores de entrada com variação de 4% na razão cíclica, usando indutores 

acoplados. 
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Figura 4.23 – Correntes médias dos indutores de saída dos conversores de 4 módulos do carregador 
operando em paralelo, com e sem o indutor de acoplamento.  

4.5. Conclusão 
Neste capítulo foi apresentado o estudo do uso de indutores acoplados no paralelismo 

dos módulos do carregador de baterias, com o objetivo de garantir a distribuição de potência 

nas estruturas.  

A análise matemática mostrou que, ao ligar os dois módulos do carregador em paralelo, 

usando os indutores acoplados, as correntes de entrada são dependentes dos parâmetros dos 

dois circuitos. Usando o modelo de valores médios instantâneos para o conversor Buck e 

fazendo algumas simplificações, foi possível equacionar as correntes instantâneas de entrada 

de cada módulo. Essas equações permitem definir o valor da indutância própria do indutor de 

acoplamento em função da variação nos parâmetros do circuito. Também foram traçadas 
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curvas do comportamento das correntes normalizadas de cada módulo diante das variações 

em torno do ponto de operação da tensão de alimentação e da razão cíclica, que permitiram 

verificar a eficiência da técnica. A análise matemática mostrou que os indutores acoplados 

atuam mantendo as correntes equilibradas, e o equilíbrio de potência é uma conseqüência 

desta característica. 

As simulações com os módulos em paralelo usando os indutores apresentaram bons 

resultados. O valor da indutância própria encontrada pela análise matemática pode ser 

ajustado na etapa de simulação, mas como os resultados foram satisfatórios, usou-se o valor 

teórico. 

O estudo por simulação do uso dos indutores acoplados em aplicações com quatro 

módulos em paralelo apresentou bons resultados, o que indica que a técnica pode ser aplicada 

para mais do que dois módulos em paralelo. 

Este capítulo encerra o projeto de potência e controle do carregador de baterias. Os 

próximos dois Capítulos tratarão da supervisão das baterias e do monitoramento de todo 

circuito proposto. 
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5 Capítulo 5 

Capítulo 5 

Projeto do Medidor de Impedância 
Alternada 

5.1. Introdução 
Neste Capítulo, com base na revisão bibliográfica exposta no Capítulo 1, é apresentado 

um estudo sobre a impedância da bateria em função da freqüência. O objetivo é conhecer o 

comportamento da impedância da bateria e validar a técnica de medição da impedância 

alternada. 

Após o estudo da bateria e da técnica de medição da impedância, elaborou-se a proposta 

do medidor de impedância alternada. O objetivo da estrutura é injetar e medir uma corrente 

alternada (IAC) no banco de baterias, medir a queda de tensão alternada provocada sobre cada 

bateria (VACn) e, com os valores de tensão e corrente, calcular o módulo da impedância da 

bateria (Zn) na freqüência da corrente injetada, como ilustrado na Figura 5.1.  

Para verificar a equalização das tensões das baterias e possíveis problemas de curto-

circuito nas suas células, também é medida a tensão contínua em cada acumulador.  

AC

AC
n I

V
Z n=

 

Figura 5.1 – Sistema do medidor de impedância alternada. 

O medidor será dividido em duas partes, uma de circuitos analógicos, compostos pela 

fonte de corrente alternada e pela placa de aquisição das medidas de tensão e corrente, e outra 
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parte, composta por um programa, que calcula, analisa, guarda e representa graficamente os 

resultados do medidor. Esta segunda parte do medidor será estudada no Capítulo 6.  

A seguir é apresentada a metodologia de projeto do medidor de impedância. Durante o 

texto são apresentadas algumas das estruturas encontradas na literatura, das quais são feitos 

alguns comentários sobre o seu funcionamento, vantagens e desvantagens. Esta etapa tem 

como objetivo oferecer suporte teórico e situar no meio científico o medidor de impedância 

alternada sugerido neste trabalho. 

5.2. Estudo da Resposta em Freqüência da Impedância das 
Baterias 

Com o estudo de vários trabalhos sobre baterias, fez-se um experimento para verificar a 

metodologia do teste de impedância alternada e a resposta em freqüência da impedância de 

uma bateria de chumbo-ácido. Os testes consistiram em injetar uma corrente alternada de 5 A, 

com freqüência variando de 10 Hz a 1000 Hz, em três baterias com diferentes estados de vida 

útil, descritos a seguir: a bateria A é nova, de marca Moura e de capacidade de 36 Ah; a 

bateria B, de marca POWER e capacidade de 32 Ah, com a sua capacidade abaixo de 50% da 

especificação, mas aceitando ciclos de carga e recarga; por fim, a bateria C, também de marca 

POWER e capacidade de 32 Ah, completamente danificada, não aceitando recarga e 

totalmente imprópria para uso. Foi medida a corrente injetada, a queda de tensão alternada em 

cada bateria e a defasagem entre tesão e corrente. As condições para os experimentos foram 

que as baterias A e B estivessem carregadas (a bateria C não havia como ser recarregada) e 

sob as mesmas condições de temperatura. Os resultados são apresentados nas Figura 5.2, 

Figura 5.3, Figura 5.4 e Figura 5.5. 

A Figura 5.2 e a Figura 5.3 mostram o comportamento do módulo e da fase da 

impedância, respectivamente, das baterias em função da freqüência. Em baixa freqüência a 

bateria tem uma impedância com características capacitiva (fase negativa). O módulo e a fase 

da impedância diminuem com o aumento da freqüência. A fase da bateria A tornou-se 

positiva na proximidade de 800 Hz, ou seja, a característica da impedância tornou-se indutiva. 

As baterias B e C possuem a mesma tendência, mas a freqüência de mudança de fase negativa 

para positiva está acima de 1000 Hz.  

A Figura 5.3 mostra que a fase da impedância da bateria entre 700 Hz e 1000 Hz é 

muito próxima de zero e o valor da impedância é muito próximo do valor da resistência 
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interna da bateria. Em 60 Hz, a impedância apresenta uma fase próxima de 10º, capacitiva, 

para as três baterias. Outra característica importante é vista na Figura 5.3, em que a fase não 

se altera com a vida útil da bateria. 

Nos módulos das impedâncias das três baterias, apresentados na Figura 5.2, a bateria C, 

que está totalmente danificada, tem um valor muito maior em relação as outras duas. Entre as 

baterias A e B, uma nova e a outra ruim, a bateria B possui uma impedância em torno de 50% 

a 80% maior que a bateria A (dependendo da freqüência). Esse comportamento comprova que 

a diminuição da capacidade da bateria (fim da sua vida útil) provoca um aumento na 

impedância da mesma e que este é proporcional ao aumento sofrido pela resistência interna, 

mostrada na Figura 5.4 

Essa característica confirma os resultados apresentados em [16], [17], [18] e [19], além 

de definir a ordem de grandeza das variáveis para as baterias desta capacidade. 

Comparando a Figura 5.2 com a Figura 5.4, percebe-se que o módulo da impedância é 

um espelho da resistência interna da bateria, o que valida a técnica de impedância alternada, 

que usa a medida do módulo da impedância para analisar variações na resistência interna da 

bateria. A Figura 5.4 mostra que a resistência interna da bateria também depende da 

freqüência, o que reforça as conclusões de [19] que é necessário conhecer o comportamento 

da impedância da bateria na freqüência usada para medir o seu módulo. 

A Figura 5.5 mostra a ordem de grandeza da capacitância da bateria, que está entre 0,5 e 

3,5 Farad. Nota-se que a capacitância diminui com o aumento da freqüência e com o fim da 

vida útil da bateria. A bateria A após 800 Hz tem comportamento indutivo, e por isso, nessa 

faixa o seu valor de capacitância não aparece no gráfico. 

Os resultados destes testes comprovaram a técnica de impedância alternada, sendo 

visível que a resistência interna da bateria varia com a diminuição da capacidade da bateria, e 

que este fenômeno pode ser monitorado através do módulo da impedância. A resistência 

interna da bateria também se altera em função da freqüência, o que mostra a necessidade de 

conhecer seu comportamento na freqüência de medição. Por fim, as fases das baterias não se 

alteram com o fim da sua vida útil. Essas conclusões demonstram que essa técnica pode ser 

implementada para auxiliar no monitoramento da vida útil das baterias em UPS. 
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Figura 5.2 – Módulo da impedância das baterias. 
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Figura 5.3 – Fase da impedância das baterias. 
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Figura 5.4 – Resistência das baterias. 
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Figura 5.5 – Capacitância das baterias. 

 

5.3. Projeto da Fonte de Corrente Alternada 
No processo de medição da impedância alternada da bateria é necessária a injeção de 

uma corrente alternada nos terminais da bateria. Essa fonte de corrente deve ter a 

característica de alta impedância para tensões contínuas, com o objetivo de não interferir e 

bloquear a tensão da bateria. Além disso, busca-se uma alternativa simples, de baixo custo e 

baixa complexidade. A seguir serão comentados alguns circuitos encontrados na literatura e a 

proposta sugerida neste trabalho.  

Markle [19] propõe fazer a fonte de corrente usando um transformador e um capacitor. 

O capacitor ligado em série com o secundário do transformador fornece ao circuito da fonte 
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de corrente a característica de alta impedância para tensão contínua do banco de baterias. O 

circuito apresentado em [19] é reproduzido na Figura 5.6. Markle sugere usar proteções para 

os circuitos de corrente contínua e alternada, além de fazer um circuito de partida suave, para 

que, ao ligar a fonte de corrente ao barramento de tensão contínua, evitem-se altas correntes 

devido à carga do capacitor. Ao analisar o circuito se nota que a corrente é definida pelo valor 

do capacitor. 

 

Figura 5.6 –  Fonte de corrente alternada proposta por Markle (Adaptado de [19]). 

Yamanaka [12] estuda o método de medição da impedância interna da bateria, em que 

também sugere usar a fonte de corrente alternada em 60 Hz para aproveitar a rede de 

alimentação. O circuito proposto por Yamanaka é reproduzido na Figura 5.7. O circuito usa 

um transformador ligado à rede elétrica, cujo secundário é conectado ao banco de baterias por 

um TRIAC (Triode Alternating Current Switch), que controla quando se deve aplicar o nível 

alternado na bateria. Em série com o TRIAC há um resistor (RL) que limita a corrente 

alternada e um resistor shunt usado para medir a corrente alternada injetada na bateria. Nesta 

proposta o transformador deve suportar o nível da tensão contínua da bateria, sem entrar na 

região de saturação.  

 

Figura 5.7 – Fonte de corrente alternada proposta por Yamanaka (Adaptado de [12]). 

Fonseca [24] propõe um sistema de monitoramento e avaliação de baterias utilizadas em 

UPS. No seu trabalho a freqüência da fonte de corrente também é de 60 Hz, para aproveitar o 

sistema da rede elétrica. Ao fazer a fonte de corrente alternada, o autor propõe colocar um 

capacitor interligado ao banco de baterias através de um resistor, que também está ligado ao 
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secundário do transformador. Esta estrutura troca energia entre o capacitor e as baterias 

alternadamente, forçando a circulação de uma corrente alternada (Ib) nas baterias. Na Figura 

5.8 está o circuito completo de aplicação de corrente alternada. Pelo secundário do 

transformador T1 circula uma corrente (I2) em 60 Hz, limitada pelas resistências R1 e R2. A 

queda de tensão provocada por I2 em R1 produz um desequilíbrio entre as tensões do capacitor 

C1 e do banco de baterias, o que causa a circulação de uma corrente alternada nesse circuito. 

A alimentação do transformador e a conexão do circuito ao banco de baterias são feitas 

através de um relé acionado pelo microcontrolador do sistema de monitoração [24]. 

 

Figura 5.8 –  Circuito para aplicação de corrente alternada na bateria proposta por Fonseca (Adaptado de 
[24]). 

Diante dos circuitos encontrados na literatura e das características buscadas na fonte de 

corrente alternada, propõe-se um circuito com base no circuito apresentado por [19], com 

algumas modificações. O circuito sugerido aplica a corrente alternada em 60 Hz no banco de 

baterias, podendo aproveitar a rede elétrica, faz um isolamento e adequação dos níveis de 

tensão com um transformador e usa um capacitor em série com o secundário do 

transformador, que é o responsável pela característica de alta impedância para a tensão 

contínua do banco de baterias. Posteriormente, será provado matematicamente que este 

capacitor limita o valor da corrente alternada aplicada na bateria. Também se propõe colocar 

um resistor de alto valor em série com o capacitor, e ambos em paralelo com o banco de 

baterias, garantindo que o capacitor sempre estará carregado com a tensão contínua do 

barramento. Para injetar a corrente alternada nas baterias, o secundário do transformador é 

ligado em paralelo com o resistor, como ilustrado na Figura 5.9. Este controle é feito pelo 

contato do relé 2, que passa da posição 2 para a posição 1. Esta estratégia elimina o pico de 

corrente que existiria ao fechar o circuito alternado devido à necessidade de carregar o 

capacitor Ca com o nível de tensão contínua do barramento das baterias e como o resistor é de 
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um valor alto, toda corrente alternada circulará pelas baterias. O banco de baterias é 

representado na Figura 5.9 pela fonte de tensão “Vbat”. O diodo Da é usado para proteção do 

capacitor Ca que é do tipo eletrolítico. O objetivo do diodo é de evitar que em um 

procedimento errado seja aplicada tensão negativa sobre o capacitor Ca. Em condições 

nominais de operação este diodo não participa das etapas de funcionamento da fonte de 

corrente. O fusível F1 é para proteção de curto-circuito do circuito alternado. O resistor Rsh é 

usado para medir a corrente injetada nas baterias. 

 

Figura 5.9 –  Circuito elétrico da fonte de corrente alternada proposto. 

5.3.1. Estudo Analítico do Circuito da Fonte de Corrente 

Para controlar o valor da corrente alternada aplicada na bateria é necessário um estudo 

analítico do funcionamento da estrutura. O circuito da Figura 5.9 pode ser simplificado por 

uma fonte de tensão alternada, uma indutância de dispersão do transformador, um capacitor e 

uma fonte de tensão contínua (banco de baterias), como mostrado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Circuito equivalente da fonte de corrente. 

A impedância do circuito da Figura 5.10 é definida pela expressão (5.1):  

 1
da

a

Z j L
j C

ω
ω

= ⋅ ⋅ +
⋅ ⋅

 (5.1) 

A tensão alternada Vac representa a tensão do secundário do transformador e é definida 

no domínio do tempo pela equação (5.2): 

 ( )ac pV V sen tω= ⋅ ⋅  (5.2) 

Vp é o seu valor de pico. 
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Aplicando superposição no circuito da Figura 5.10, pode-se definir a parcela da 

componente alternada e a parcela da componente contínua da corrente IA, em regime 

permanente: 

 
( )_ 2

cos( )
1

p a
A ac

da a

V C
I t

L C
ω

ω
ω
⋅ ⋅

= ⋅ ⋅
− ⋅ ⋅

 (5.3) 

e, 

 _ 0A dcI =  (5.4) 

A corrente IA é a soma das parcelas da componente alternada e da componente contínua 

definidas em (5.3) e (5.4) : 

 
( )2

cos( )
1

a
A

da a

Vp CI t
L C

ω ω
ω
⋅ ⋅

= ⋅ ⋅
− ⋅ ⋅

 (5.5) 

A equação (5.4) mostra que o circuito proposto possibilita apenas a circulação de 

corrente alternada. A equação (5.5) define que a corrente IA varia cossenoidalmente e a sua 

amplitude é em função da freqüência, da tensão de pico alternada Vp e da capacitância Ca. 

Como a freqüência tem um valor fixo (60 Hz) são os valores da tensão do secundário Vp e a 

capacitância Ca que determinam o valor da corrente alternada aplicada no banco de baterias. 

Manipulando a equação (5.5), pode-se definir a capacitância em função da corrente desejada. 

 2
A

a
p da

IC
V Lω ω

=
⋅ + ⋅

 (5.6) 

Analisando a parcela 2
p daV Lω ω⋅ + ⋅  da equação (5.6), percebe-se que pV ω⋅  é muito 

maior que 2
daLω ⋅ . Portanto, a equação (5.6) pode ser simplificada pela equação (5.7), onde o 

calculo da capacitância de Ca se torna independe da indutância de dispersão do transformador. 

 A
a

p

IC
V ω

=
⋅

 (5.7) 

A tensão de pico do secundário do transformador não deve ser superior ao nível de 

tensão contínua do banco de baterias, para evitar que tensões negativas sejam aplicadas sobre 

o capacitor Ca. Assim, definiu-se que essa tensão é de 15 V. Para os níveis de impedância a 

serem medidos há a necessidade de uma corrente de aproximadamente 5 A de pico. Aplicando 

esses valores na equação (5.7), obtém-se o valor da capacitância necessária de Ca: 

 883aC Hµ=  (5.8) 

Serão usados dois capacitores de 470 µF em paralelo, para 450 V.  
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O resistor Rsh utilizado para medir a corrente alternada é de 0,1 Ω e o resistor Ra de 5,6 

kΩ. O transformador deve ser de 311 V/15 V e 40 VA. 

Ao se analisar a equação (5.5) pode-se verificar que a corrente é multiplicada pelo fator 

ω, que depende da freqüência da tensão. Se a tensão de alimentação for composta por n 

freqüências, a corrente IA também terá n freqüências. Considerando o caso de uma tensão de 

alimentação com harmônicos de ordem n, a corrente IA é definida pela equação (5.9).  

 
( )( )2

1

cos( )
1

k
n

A a
n da a

Vp nI C n t
n L C

ω ω
ω=

⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

− ⋅ ⋅ ⋅
∑  (5.9) 

n varia de 1 até k, onde o valor igual a 1 representa a componente fundamental e os 

valores seguintes os harmônicos de ordem n da corrente. Vpn é o valor de pico da componente 

n e ω é a freqüência fundamental em radianos por segundo, ambos da tensão de alimentação.  

A equação (5.9) mostra que os harmônicos de tensão aparecerão na corrente, 

amplificados pela sua ordem. Isto significa que um harmônico de tensão de ordem n, com um 

valor de pico de 10% da fundamental, aparecerá na corrente com um valor de 10%n ⋅  em 

relação à fundamental de corrente.  

No caso de alimentar a fonte de corrente com a tensão elétrica, que possui vários 

harmônicos, a corrente injetada no banco de baterias também terá todos os harmônicos e ainda 

amplificados. Para aplicação da medição da impedância essa característica é um problema, 

pois se pretende medir a impedância em uma única freqüência. Até seria possível medir em 

várias freqüências, mas a freqüência e a amplitude de cada componente da corrente injetada 

nas baterias teriam que se repetir em cada avaliação. Isso não é possível, considerando que os 

harmônicos da rede de alimentação são imprevisíveis de estarem sempre presentes e nas 

mesmas condições. 

Há três opções para este problema: encontrar outra estrutura para a fonte de corrente, 

usar uma tensão de alimentação para a fonte de corrente sem conteúdo harmônico ou tentar 

extrair nas medidas a componente em 60 Hz do sinal através de filtros. As duas primeiras 

situações foram descartadas, pois a estrutura da fonte de corrente é simples, barata e pretende-

se alimentar o sistema com a tensão da rede elétrica. Então, durante o projeto da placa de 

aquisição, será apresentada uma solução para filtrar os sinais medidos. 
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5.3.2. Simulação do Circuito da Fonte de Corrente 

Fazendo uma simulação do circuito da Figura 5.10 com os valores teóricos (Ca=883 µF, 

V2a=15 V e Lda=20 µH), obteve-se 5,03 A de corrente alternada em 60 Hz sobre o banco de 

baterias, como mostrado na  Figura 5.11. Esta simulação valida a metodologia proposta de 

ajuste do valor da corrente alternada. 

 

 Figura 5.11 – Corrente alternada injetada no banco de baterias. 

Fez-se outra simulação, considerando a capacitância de Ca de 970 µF, no qual se espera 

uma corrente próxima de 5,3 A. Nesta simulação considerou-se o relé dois da Figura 5.9 

aberto até o instante de 21 ms; após foi fechado, ligando o secundário do transformador em 

paralelo com o resistor Ra e injetando corrente alternada na bateria, como mostrado na Figura 

5.12. Esta é a pior situação em termos de partida do circuito, pois a tensão senoidal da rede 

está em seu valor de pico. Nesse caso, o capacitor, cuja tensão era igual a banco de baterias, 

carrega-se e iguala a tensão do banco mais a tensão de pico do secundário do transformador. 

Isso provoca um pico de corrente no circuito alternado de aproximadamente 20 A, limitado 

apenas pelas resistências internas da bateria, do transformador e do resistor shunt. Ao entrar 

em regime há a circulação da corrente alternada em 60 Hz e de aproximadamente 5,2 A de 

pico.  

Na Figura 5.12 também é mostrada o comportamento da tensão no capacitor Ca. 

Verifica-se que inicialmente o capacitor já está carregado com a tensão do banco de baterias. 

Ao conectar o transformador ao capacitor, não é necessário carregá-lo com o nível de tensão 

contínua do barramento, evitando picos maiores de corrente no circuito alternado. A tensão no 

capacitor varia senoidalmente em torno do patamar de tensão contínua do banco de baterias, o 

que possibilita o uso de capacitores eletrolíticos. 
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Figura 5.12 – Tensão no capacitor Ca e corrente alternada injetada no banco de baterias. 

 

Figura 5.13 – Tensão de alimentação e fonte de corrente com harmônicos de 3ª e 5ª ordem. 

A Figura 5.13 apresenta uma simulação em que a tensão de alimentação contém 

harmônicos de 3ª e 5ª ordem, com amplitudes de 10% e 5% em relação a fundamental de 

tensão, respectivamente. É visível que esses harmônicos compõem de maneira mais 

significativa a corrente IAC e provocam um aumento do seu valor de pico. 

5.4. Projeto da Placa de Aquisição 
A técnica de medição da impedância interna da bateria depende de um circuito 

adequado de medição da corrente alternada e da tensão alternada sobre cada bateria. Além 

destas duas medidas, também está se propondo medir a tensão contínua sobre cada 

acumulador do banco, com o objetivo de monitorar as tensões individuais de cada uma. As 

dificuldades encontradas nestas aquisições são os baixos níveis de tensão alternada a serem 

medidos, devido à baixa resistência interna das baterias e, o alto nível de tensão contínua, pelo 
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fato das baterias estarem ligadas em série. Além disso, a tensão alternada está sobreposta à 

tensão contínua de cada bateria. 

A placa de aquisição proposta neste trabalho pode ser dividida em três partes: uma que 

faz a medição da tensão alternada, outra que faz a medição da tensão contínua, ambas em 

cada bateria, e a última que faz à medição da corrente alternada aplicada ao banco. A seguir é 

apresentada cada uma destas partes. 

5.4.1. Medidor de Tensão Contínua Sobre a Bateria 

A medição da tensão contínua sobre cada unidade do banco de baterias apresenta o 

grande inconveniente da variação do nível de tensão a ser medido entre as primeiras e as 

últimas baterias do banco. O problema consiste em medir 16 baterias em série, sendo 

aproximadamente 12 V a tensão de cada bateria. Alguns autores propuseram determinadas 

técnicas para resolver este problema e que são apresentadas a seguir.  
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Figura 5.14 –  Circuito de medição da tensão contínua de um banco de baterias proposto por Bonacorso 
(Fonte [32]). 

O trabalho de Bonacorso [32] sugere um circuito de medição da tensão contínua para o 

banco de baterias reproduzido na Figura 5.14. Neste circuito, os potenciômetros POT1 a 

POT4 ajustam as tensões B1 a B4 para um nível dentro da faixa de entrada do conversor 

analógico-digital (próxima etapa do circuito). Assim, o ajuste de cada potenciômetro é 

diferente. A tensão lida por cada A/D consiste em k1•B1, k2•(B1+B2), k3•(B1+B2+B3), etc. A 

tensão de cada bateria é calculada depois da conversão A/D, por um algoritmo implementado 

no microcontrolador. O problema desta topologia é que se perde resolução na leitura à medida 

que aumenta o número de baterias em série, pois a tensão é dividida por uma constante maior 
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no potenciômetro para depois ser multiplicada por uma constante maior no algoritmo do 

microcontrolador, na tentativa de determinar o seu valor real. Outro problema é que uma 

medida errada prejudicará todas as medidas das baterias subseqüentes. 

Noll [33] propõe uma outra topologia, melhorada em relação à anterior, que também faz 

a leitura da tensão contínua de cada bateria, reproduzida na Figura 5.15. O circuito proposto 

mede diretamente as tensões diferenciais de cada bateria usando opto-isoladores. No circuito 

apresentado, o LED do opto isolador ligado em cada bateria é excitado diretamente pela sua 

tensão. Portanto, a tensão que surgirá no emissor do transistor é proporcional à tensão da 

bateria. A curva de resposta deste transdutor não é linear, mas pode ser corrigida pelo 

programa do microcontrolador. Os opto-isoladores também sofrem considerável influência da 

temperatura ambiente na sua resposta, o que é um problema para a aplicação desejada. Além 

disso, esse circuito possui baixa sensibilidade, não detectando pequenas variações na tensão 

da bateria, o que o inviabiliza para a leitura da tensão alternada. 
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Figura 5.15 – Circuito de medição da tensão contínua de um banco de baterias proposto por Noll (Fonte 
[33]). 

Fonseca [24] propõe o circuito reproduzido na Figura 5.16. Este circuito usa 

amplificadores diferenciais ligados nos terminais de cada bateria, produzindo na sua saída a 

tensão diferencial, ou seja, a tensão de cada bateria. O amplificador diferencial também aplica 

um ganho de 0,01 ao sinal de tensão contínuo medido. Esse ganho é para adequar a tensão 

medida aos níveis permitidos pelo amplificador operacional e para diminuir o ruído de modo 

comum [24]. Após este estágio, o autor coloca um filtro passa-baixa com freqüência de corte 

de 1 Hz e liga ao multiplexador, para depois ler o sinal com o conversor analógico-digital. 

Esta estrutura usa um circuito diferencial para cada bateria do banco, e além disso, a corrente 
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que circula pelo terminal positivo do operacional pode ser alta nas baterias superiores do 

banco. 

 

Figura 5.16 – Circuito de medição da tensão contínua de um banco de baterias proposto por Fonseca 
(Adaptado de [24]). 

Com base nos trabalhos estudados, propõe-se uma estrutura para fazer a medição da 

tensão contínua das baterias, apresentada nas Figura 5.17 e na Figura 5.18. O circuito 

sugerido usa um divisor resistivo, de mesmo valor para todas as baterias, com o objetivo de 

diminuir o nível de tensão a ser medido e não precisar fazer compensação de medidas no 

programa. Sugere-se um ganho de 0,05, pois assim, num banco de 16 baterias, em que a 

última possui uma tensão de 216 V (na tensão de flutuação), a amostra da sua tensão no seu 

divisor é de 10,8 V. A diferença entre as tensões no divisor resistivo de duas baterias em série 

é de 675 mV, que é um valor adequado para se medir. Propõe-se colocar um multiplexador 

diferenciador após o divisor resistivo, implementando assim, apenas um circuito de medição 

para a tensão contínua e um para a tensão alternada. O multiplexador diferencial usado 

disponibiliza na sua saída a tensão diferencial aplicada em suas respectivas entradas. Após o 

multiplexador é necessário um estágio de alta impedância, feito com a configuração seguidor 

de tensão, pois o circuito de medição não pode interferir na impedância do divisor resistivo. 

Esta primeira etapa da placa de aquisição, mostrada na Figura 5.17, também será usada pelo 

circuito de medição da tensão alternada das baterias. O principal estágio de medição da tensão 

contínua das baterias, apresentado na Figura 5.18, é o cálculo da diferença das tensões de 

saída de cada divisor resistivo, feito com um amplificador operacional de precisão (OPA227), 

na configuração diferencial. Este estágio também opera como um filtro passa-baixa, com 

freqüência de corte de 30 Hz e ganho unitário. Destaca-se que, se todas as baterias estiverem 

com a mesma tensão, o sinal resultante do bloco diferencial será o mesmo para todas as 



Projeto do Medidor de Impedância Alternada 94 

 

baterias do banco. Essa característica ajuda a ajustar os ganhos do circuito de medida e não há 

a necessidade de compensação pelo algoritmo. Após o estágio diferencial, o sinal passa por 

dois estágios de condicionamento. O primeiro, um filtro passa-baixa, com ganho unitário e 

freqüência de corte de 30 Hz, com o objetivo de atenuar ruídos e altas freqüências. O 

segundo, também um filtro passa-baixa, com ganho de 6 e freqüência de corte de 30 Hz para 

adequar o sinal entre 0 e 5 V (valores lidos pelo A/D do microcontrolador) e não amplificar 

ruídos. Estas últimas duas estruturas são do tipo não inversor para diminuir o ruído de modo 

comum, presente no sinal. 
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Figura 5.17 –  Primeira etapa do circuito de medição de tensão contínua e alternada proposto. 

 

Figura 5.18 – Circuito de aquisição da tensão contínua da bateria. 

O multiplexador diferencial possui apenas oito entradas diferenciais. Assim, para o caso 

de 16 baterias serão usados 2 multiplexadores. 

A vantagem deste circuito é a necessidade de apenas um circuito de aquisição, devido à 

posição do multiplexador. O divisor resistivo proporciona níveis baixos de tensão para a etapa 

de medição. O circuito da Figura 5.17 é usado para as medidas de tensão contínua e alternada, 

não havendo a necessidade de usar mais dois multiplexadores. A utilização de dois circuitos 
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seguidores de tensão na saída do multiplexador garante a alta impedância do circuito de 

aquisição e elimina a influência das resistências internas do multiplexador. O estágio de 

condicionamento está dividido em blocos para eliminar ruídos e adequar a amostra da tensão 

contínua das baterias à escala de tensão do conversor A/D do microcontrolador. 

5.4.2. Medidor da Tensão Alternada Sobre as Baterias 

A injeção de uma corrente alternada em 60 Hz provocará uma queda de tensão alternada 

nas baterias devido à sua impedância interna. Este nível de tensão alternada está à disposição 

para leitura nos terminais da bateria, sobreposto ao nível contínuo de tensão desta. 

Yamanaka [12], em seu trabalho, expõe o princípio do seu método de medição da 

impedância interna da bateria. O autor coloca que no seu circuito, reproduzida a parte de 

potência na Figura 5.7, as componentes alternadas de tensão e de corrente estão sobrepostas 

ao nível das componentes contínuas. Por isso, ele faz as medidas usando amplificadores de 

sinais alternados que bloqueiam o nível contínuo. A tensão alternada deve ser medida sobre os 

terminais da bateria. Já a leitura da corrente alternada injetada na bateria deve ser medida 

através da queda de tensão do resistor shunt. Depois das etapas dos amplificadores de sinais 

alternados, os sinais devem ser retificados, convertidos de analógicos para digitais, e assim 

processados pela CPU (Central Processing Unit) para calcular a impedância da bateria [12]. 

Nesta topologia, deve-se ter o cuidado com o uso do retificador, para não haver perdas de 

informação devido a quedas de tensão nos diodos.  

Fonseca [24] apresenta um circuito para a medição da tensão alternada da bateria, 

reproduzido na Figura 5.19, que é inteiramente independente do circuito de medição da tensão 

contínua. A sua justificativa é de evitar a atenuação fornecida à componente contínua do sinal, 

que no seu caso é de 0,01, na componente alternada da tensão. Como conseqüência, ele 

necessita de dois sistemas de aquisição. A topologia apresentada em [24] consiste em um 

filtro passa-alta para cada terminal da bateria, conectado a amplificadores operacionais na 

configuração diferencial, que medem a tensão alternada diferencial em cada bateria e 

proporcionam um ganho de 5 vezes no sinal medido. Por último, um estágio com um filtro 

passa-baixa RC com freqüência de corte em 600 Hz. O sinal medido de cada bateria é 

aplicado nas entradas do multiplexador. O maior inconveniente das estruturas de [24] é o 

número de componentes usados e o pouco acondicionamento do sinal medido. 
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Figura 5.19 –  Circuito de medição da tensão alternada de um banco de baterias proposto por Fonseca 
(Adaptado de [24]). 

O circuito proposto neste trabalho é apresentado na Figura 5.20. Entende-se que é 

possível ler o sinal de tensão alternada das baterias a partir do sinal existente na saída do 

seguidor de tensão, mostrado na Figura 5.17. O sinal de interesse de tensão alternada possui 

uma freqüência de 60 Hz, está sobreposto ao nível contínuo e está na faixa de alguns mV. 

A proposta é ler o sinal na saída dos dois seguidores de tensão da Figura 5.17, que 

correspondem à tensão medida sobre os terminais de uma das baterias atenuada pelo ganho de 

0,05 do divisor resistivo. O primeiro estágio da estrutura é um filtro passa-alta CR para 

bloquear o nível contínuo. Após o primeiro estágio, através da configuração diferencial do 

amplificador operacional, obtem-se a tensão diferencial alternada sobre os terminais da 

bateria. Na estrutura diferencial, optou-se em usar operacionais de precisão (OPA227), com 

ganho unitário e operando como um filtro passa-baixa com freqüência de corte em 600 Hz 

para evitar amplificações de ruídos. Depois o sinal passa por três estágios de 

acondicionamento do sinal. O primeiro é um filtro passa-baixa RC com freqüência de corte de 

600 Hz. O segundo também é um filtro passa-baixa usando a configuração não-inversora com 

amplificador operacional, com ganho unitário e freqüência de corte em 120 Hz. A 

configuração não-inversora tem o objetivo de atenuar ruídos de modo comum. Estes dois 

estágios atenuam ruídos e freqüências acima de 120 Hz. O terceiro estágio, também usando 

dois operacionais na configuração não-inversora, fornece o ganho necessário para a leitura do 

sinal, próximo de 3125. A estrutura tem a configuração de passa-baixa com freqüência de 

corte em 120 Hz para não amplificar outras freqüências além de 60 Hz. Na saída do medidor 

de tensão alternada, tem-se um sinal de tensão senoidal. Para fazer a leitura deste sinal pelo 
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conversor A/D do microcontrolador é adicionada à placa de aquisição um retificador de 

precisão de onda completa, implementado por dois amplificadores operacionais. O sinal 

disponível na saída da placa é uma senóide retificada, variando de 0 a 5 V, proporcional à 

tensão alternada da bateria. 

As freqüências de corte de todos os filtros foram ajustadas em 120 Hz com o intuito de 

eliminar os sinais gerados pelos harmônicos presentes na fonte de corrente e os ruídos de 

medição. Como conseqüência, o sinal da componente fundamental também foi atenuado e por 

isso houve a necessidade de um ganho tão alto aplicado no sinal medido. Esse não é o ganho 

real da placa de aquisição devido à atenuação dos filtros no sinal. Assim, o sistema deve ser 

calibrado antes de ser colocado em funcionamento. 

Os capacitores de 1 µF em série entre os estágios dos amplificadores são para eliminar a 

tensão de off-set introduzida pelos amplificadores operacionais no sinal. 

O sistema de medição introduz uma pequena defasagem na medida da tensão alternada 

e não proporciona isolamento. 
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Figura 5.20 – Circuito de aquisição da tensão alternada da bateria. 

 



Projeto do Medidor de Impedância Alternada 98 

 

5.4.3. Medidor de Corrente Alternada da Bateria 

No cálculo da impedância interna da bateria é fundamental a informação da corrente 

injetada nos seus terminais. Assim, o seu processo de medição exige a mesma qualidade das 

outras medidas. 

Fonseca [24] propõe um circuito usando sensor tipo Hall para medir as correntes 

contínua e alternada que circulam pela bateria, reproduzido na Figura 5.21. O sensor gera uma 

tensão proporcional à corrente das baterias. O circuito de medição da componente alternada 

consiste em um filtro passa-alta, um estágio de ganho e a adição de um nível contínuo para 

condicionar o sinal aos níveis de leitura do A/D.  

 

Figura 5.21 – Circuito de medição da corrente alternada injetada no banco de baterias, proposto por 
Fonseca (Adaptado de  [24]). 

Para a medida da corrente injetada no banco de baterias propõe-se usar um resistor 

shunt de ganho de 0,1 no circuito de potência e medir a sua queda de tensão. O circuito de 

aquisição terá as mesmas características do circuito usado para a medida de tensão alternada e 

é mostrado na Figura 5.22. O primeiro estágio da estrutura é um amplificador diferencial, 

usando um amplificador operacional de precisão (OPA227), que faz a leitura da tensão 

diferencial sobre o resistor shunt. A estrutura diferencial possui ganho unitário e tem 

características de um filtro passa-baixa com freqüência de corte em 600 Hz. O segundo e o 

terceiro estágios são dois filtros passa-baixa com ganho unitário e freqüência de corte em 120 

Hz, na configuração amplificador não inversor. O quarto estágio também é um amplificador 

não inversor na configuração de filtro passa-baixa, que fornece o ganho de 15 ao sinal e 

possui uma freqüência de corte de 120 Hz, necessário para adaptar os níveis de tensão do sinal 
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para a leitura do A/D do microcontrolador. Por fim, o último estágio também é um retificador 

de precisão de onda completa que disponibiliza uma senóide retificada para a leitura do 

conversor A/D do microcontrolador, proporcional à corrente injetada no banco de baterias. 

Os ajustes da freqüência de corte dos filtros tiveram o mesmo propósito do circuito de 

medição da tensão alternada, buscando eliminar a componente do sinal devido aos 

harmônicos presentes na corrente. Neste circuito também há atenuação na componente 

fundamental do sinal lido, por isso o ganho introduzido ao sistema não é o ganho real. Assim, 

o sistema de medição precisa de um processo de calibração. 
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Figura 5.22 – Circuito de aquisição da corrente alternada da bateria. 

5.4.4. Simulação da Placa de Aquisição  

As simulações consideram um banco de 16 baterias, no qual foi analisado a 16ª bateria, 

que está com 12 Vcc e uma impedância de 6 mΩ. Inicialmente, adotou-se uma tensão de 
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alimentação ideal e foi injetada uma corrente alternada de 5,2 A, como apresentado na Figura 

5.12. A Figura 5.23 mostra a tensão sobre a bateria, que contém um nível contínuo de 12 V e 

uma ondulação de 62 mV de pico a pico; a tensão alternada sobre a bateria com 31 mV de 

pico; e a tensão sobre o resistor shunt (Rsh), usado como sensor da corrente injetada no banco 

de baterias, com ganho de 0,05. A Figura 5.24 apresenta o resultado da placa de aquisição 

para as medidas da Figura 5.23, que correspondem à medida de tensão contínua, de tensão 

alternada sobre a bateria e da corrente IAC injetada no banco. Os resultados foram bons, em 

que todos os circuitos funcionaram adequadamente e os sinais medidos estão dentro de uma 

faixa que possibilitará a leitura pelo A/D. 

 

Figura 5.23 – Sinais de tensões de contínua e alternado na bateria 16 e no resistor Rsh.  

Time

110ms 112ms 114ms 116ms 118ms 120ms 122ms 124ms 126ms
0V

2.5V

5.0V

0V

2.5V

5.0V

3.500V

3.563V

3.625V

3.688V

VCC=3,6V

VAC=2,84V

V_IAC=4,52V

 

Figura 5.24 – Sinais de saída da placa de aquisição das medidas de tensão contínua (Vcontínua), tensão 
alternada (VAC) e corrente alternada (V_IAC) da bateria 16. 

A segunda simulação considerou a presença de harmônicos de 3ª e 5ª ordem na tensão 

de alimentação, com amplitude de 10% e 5% em relação à fundamental da tensão, 

respectivamente. A corrente injetada nas baterias é igual à mostrada na Figura 5.13. A Figura 
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5.25 exibe a tensão sobre a bateria, a sua componente alternada e a medida de corrente no 

sensor Rsh. Nota-se que a corrente com harmônicos de 3ª e 5ª ordem provoca uma queda de 

tensão na bateria e no sensor de corrente, que possuem os mesmos harmônicos e com a 

mesma grandeza. Os sinais resultantes da aquisição das medidas da Figura 5.25 feitas pela 

estrutura proposta, são visualizadas na Figura 5.26. Analisando os resultados das medidas de 

tensão contínua, tensão alternada e da corrente IAC, e comparando com os resultados obtidos 

na Figura 5.24, conclui-se que foram obtidos os mesmos valores das medidas. Isto prova que 

o circuito de aquisição eliminou a influência dos sinais gerados pelos harmônicos da corrente, 

e apenas os sinais devido as componentes de 60 Hz são disponibilizados para a análise da 

impedância.  

 

Figura 5.25 – Sinais de tensões de contínua e alternada na bateria 16 e no resistor Rsh, com fonte de 
alimentação com harmônicos de 3ª e 5ª ordem. 

 

Figura 5.26 – Sinais de saída da placa de aquisição das medidas de tensão contínua (Vcontínua), tensão 
alternada (VAC) e corrente alternada (V_IAC) da bateria 16, com fonte de alimentação com harmônicos de 

3ª e 5ª ordem. 
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As simulações feitas com os harmônicos de 3ª e 5ª ordem garantem que o circuito 

apresentará as mesmas características para harmônicos de ordem superior, pois quanto maior 

a freqüência do sinal, maior será a atenuação provocada pelos filtros. 

5.5. Conclusão 
Uma contribuição deste trabalho é o estudo apresentado neste Capítulo sobre a resposta 

em freqüência da impedância da bateria. Os resultados mostraram as faixas de freqüência 

ideais para fazer as medições, o comportamento da impedância na freqüência escolhida para 

analisá-la, os valores típicos das variáveis medidas e comprovaram a técnica de medição 

estudada. Também se mostrou que a bateria carregada possui características de impedância 

capacitiva para baixas freqüências e características indutivas para altas freqüências. 

Após o estudo das baterias, buscou-se apresentar a proposta do medidor de impedância 

alternada, os circuitos analógicos para a sua implementação e a metodologia de ajuste destes 

circuitos. Durante o texto foram mostradas algumas estruturas encontradas da literatura para a 

implementação da fonte alternada e para a placa de aquisição dos sinais de tensão alternada, 

de tensão contínua de cada bateria e da corrente alternada do banco. O objetivo foi apresentar 

as vantagens e contribuições que as estruturas que estão sendo propostas possuem em relação 

às encontradas nas literaturas. O funcionamento e os ajustes dos circuitos para a 

implementação de cada etapa foram comentados e as simulações comprovaram o seu 

funcionamento. 

A proposta da fonte de corrente é simples e com fácil ajuste da amplitude da corrente 

alternada injetada no banco de baterias. Quando alimentada pela rede elétrica, os harmônicos 

presentes na tensão estão presentes e amplificados na corrente. A proposta da placa de 

aquisição com os filtros passa-baixa de freqüência de corte em 120 Hz conseguiu filtrar a 

componente de 60 Hz dos sinais medidos, eliminando a influência dos harmônicos da 

corrente. Em conseqüência, também houve atenuação da componente fundamental do sinal, 

que foi compensado introduzindo-se um ganho maior ao sinal. Como o filtro possui a 

freqüência de corte muito próxima do sinal medido, não se está trabalhando na sua faixa 

plana. O ganho teórico calculado dessa região é muito dependente de pequenas variações dos 

parâmetros do circuito. Por isso sugere-se fazer uma calibração do sistema de medida.  
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Para finalizar o projeto do medidor de impedância alternada é necessário um sistema 

que controle as etapas de medidas e mostre para o usuário os dados analógicos 

disponibilizados nos circuitos propostos neste Capítulo. Isto será apresentado no Capítulo 6.  
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6 Capítulo 6 

Capítulo 6 

Sistema de Monitoramento do 
Carregador de Baterias  

6.1. Introdução 
O objetivo deste capítulo é apresentar a proposta de monitoramento do carregador de 

baterias em estudo. No Capítulo 2, quando se apresentou o trabalho, foi dito que o usuário 

terá acesso à análise das baterias através da conexão de um computador ao carregador. Nos 

Capítulos 3 e 5 foram apresentadas as estruturas de potência, de controle de carga e do 

sistema de medição de impedância alternada das baterias. A arquitetura do sistema citado 

nesses Capítulos precisa de uma estrutura de monitoramento que gerencie suas funções e tome 

decisões que possibilitem a execução correta e sincronizada de todas as suas atribuições. 

Para atender estes objetivos será necessária a implementação de um circuito elétrico, 

composto por um microcontrolador, um algoritmo para o microcontrolador e um programa 

para o computador que receba, trate e mostre os dados ao usuário. Estas etapas serão 

estudadas a seguir. 

6.2. Supervisão Usando um Microcontrolador PIC 
A supervisão do carregador diferenciado de baterias que está sendo proposto é feita 

através do microcontrolador do tipo PIC (Peripheral Interface Controller), que se destaca dos 

demais controladores pelas suas características de arquitetura, técnicas de paralelismo 

(tecnologia RISC), tamanho padrão das palavras de instrução, conjunto de instruções, 

disponibilidade de ferramentas e informações de apoio ao desenvolvimento [38]. 

O PIC será a CPU (Central Processing Unit) do sistema proposto. O diagrama de 

blocos da Figura 6.1 fornece uma noção do sistema de supervisão criado com o PIC para 
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controlar todas as funções de carga das baterias, medição da impedância alternada, 

comunicação serial com computador e interface com o usuário.  

 

Figura 6.1 – Diagrama de blocos do sistema de monitoramento do PIC. 

A Figura 6.1 mostra que o PIC participa no processo de carga das baterias através da 

leitura dos sensores de temperatura (T), da corrente de carga (Io) e da tensão aplicada sobre o 

banco de baterias (Vo). Essas leituras são processadas e a informação transmitida ao CI 

bq2031, responsável pelo controle do circuito de potência do carregador de baterias. O PIC 

também tem controle de desativar temporariamente o processo de carga e de reiniciar a curva 

de carga das baterias, através do acesso a dois pinos do CI bq2031. 

Outra função do microcontrolador é controlar quando devem ser feitas as medidas de 

impedância alternada das baterias. Duas situações são definidas: uma através de um relógio 

interno, implementado usando um temporizador do PIC, que avisa o sistema para fazer as 

medidas, e a outra por um botão no qual o usurário, quando desejar, pode pedir uma análise 

das baterias. As medidas somente serão feitas se as baterias estiverem carregadas, ou seja, o 

carregador deve estar na etapa de manutenção de carga, com a tensão de flutuação e corrente 

de manutenção sobre as baterias. Propõe-se que estas medidas sejam feitas automaticamente 

uma vez por semana. A escolha deste período considera o tempo de vida útil médio das 

baterias, em torno de 3 a 4 anos [8], e que a sua capacidade não deve se alterar 

significativamente em uma semana. 

O PIC é responsável por todo o processo de medida da impedância alternada, como 

representado na Figura 6.1. Inicialmente ele desabilita a parte de potência do carregador, 

abrindo o relé 1 para desacoplar o carregador do banco de baterias. Após isto, ele fecha o relé 

2 para injetar à corrente alternada no banco de baterias. Depois, o PIC determina qual bateria 
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deve ser medida, faz as medidas de tensão contínua (Vcontínua), tensão alternada (VAC), 

corrente alternada (ICA) e guarda adequadamente esses valores na sua memória EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Essa memória, por ser não-volátil, 

garante que os dados não sejam perdidos com um desligamento inesperado do sistema. Ao 

terminar as medidas, o PIC habilita novamente o carregador de baterias. 

Com as medidas de tensão e corrente alternada armazenadas, o PIC poderia calcular a 

impedância alternada de cada bateria. Esse cálculo envolve uma divisão, que proporciona um 

grande esforço do algoritmo do microcontrolador e perda de precisão. Como o objetivo é 

mostrar os dados das medidas em um computador, optou-se em guardar as medidas de tensão 

e corrente e enviá-las para o computador. No PC, um programa dedicado calcula a 

impedância. Essa estratégia melhora a precisão do valor da impedância, mas possui as 

desvantagens de precisar de mais espaço de memória EEPROM para guardar os dados e retira 

do PIC a possibilidade de analisar os valores das medidas. 

Outra função do microcontrolador é de enviar para o PC os dados medidos, através da 

comunicação serial. O PIC, ao receber o comando por botão, deve mandar os dados para o 

computador de maneira sincronizada. 

Para executar todas estas tarefas, fez-se necessário à escolha de um microcontrolador 

com passo de cálculo rápido, que possuísse um conversor A/D (analógico/digital) de boa 

qualidade, referência externa para o A/D, 3 saídas PWM para enviar informações de 

temperatura, corrente e tensão ao CI bq2031, memória EEPROM, pinos para a comunicação 

serial e pinos suficientes para o controle dos relés, botão, comando, etc. Diante destas 

exigências escolheu-se o PIC da família 18F4331, cujas principais características são listadas 

a seguir [35]:  

• Multiplicação por hardware de duas palavras de 8 bits em um ciclo de máquina; 

• Módulo com 4 PWM com resolução de 14 bits e razão cíclica independentes; 

• A/D de alta velocidade de 10 bits; 

• Oito entradas multiplexadas no conversor A/D, sendo possível fazer duas 

aquisições simultâneas (dois Sample/Hold); 

• Tempo de conversão de um bit (TAD) do A/D de até 400 ns; 

• Tempo de aquisição de 4 TAD; 

• Referência independente e referência externa para o A/D; 

• Suporte para comunicação serial nos padrões RS-232, RS-485 e LIN 1.2; 
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• Comunicação serial RS-232 usando oscilador interno; 

• Memória de programa de 8 kBytes; 

• Memória de dados: 256 bytes de EEPROM e 768 bytes de SRAM; 

• 4 temporizadores: 1 de 8 bits e 3 de 16 bits; 

• Possibilidade do uso de memória externa (EEPROM) independente dos pinos da 

comunicação serial; 

• Clock interno de 40 MHz (usando o PLL). 

O esquema elétrico do circuito do PIC é apresentado na Figura 6.2. Os principais pinos 

do PIC possuem as seguintes funções: O pino 1 (MCRL), denominado de master clear, 

precisa estar em nível alto para o PIC funcionar e quando é colocado em nível baixo o 

programa é reiniciado. Os pinos 2 a 9 são as entradas multiplexadas do conversor analógico 

digital. Das oito entradas para o A/D a AN0, AN1, AN3, AN4, AN5 e AN6 convertem para 

sinais digitais a tensão do banco de baterias, a corrente de carga, a temperatura, a tensão 

alternada, a corrente alternada injetada nas baterias e a tensão contínua sobre cada bateria, 

respectivamente. Entre os pinos 11 e 12 (AVDD e AVSS) foi colocado um diodo de 

referência de 5,000 V [36], que é usado como a tensão de referência para o conversor A/D. 

Nos pinos 13 (OSC1) e 14 (OSC2) é conectado o cristal externo de 10 MHz que, habilitando a 

função do PLL interno do PIC, proporciona um clock interno de 40 MHz. No pino 15 (RC0) é 

ligado um botão de liga/desliga do sistema. O pino 16 (RC1) possui um botão para habilitar o 

início da comunicação serial. O pino 17 (RC2) controla os relés 1 e 2. O relé 1 liga o banco de 

baterias ao carregador e o relé 2 liga o banco à fonte de corrente alternada. O pino 18 (RC3) 

possui um botão que possibilita ao usuário fazer medidas da impedância alternada das 

baterias. Os pinos 19 (RD0), 20 (RD1), 21 (RD2) e 22 (RD3) controlam os dois 

multiplexadores da placa de aquisição, mostrados no Capítulo 5, na seção 5.4. Esses pinos 

habilitam e desabilitam as entradas dos multiplexadores, correspondentes a cada bateria a ser 

medida. Os pinos 25 (RC6) e 26 (RC7) são responsáveis pela comunicação serial. Os pinos 34 

(RB1), 36 (RB3) e 37 (RB4) são três PWM’s com razão cíclicas independentes, usadas para 

transmitir respectivamente, as medidas de tensão do carregador de baterias, corrente de carga 

e temperatura ao CI bq2031. Na saída de cada um destes pinos são colocados dois filtros RC 

em cascata, com freqüência de corte de 10 kHz, usados para eliminar a componente em alta 

freqüência do sinal PWM. Neste tipo de sistema de transmissão a informação está contida na 

razão cíclica do PWM. O sinal após os filtros é analógico variando de zero a cinco Volts e o 
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PWM deve ser ajustado com uma freqüência de comutação alta, perto de 100 kHz. Os pinos 

33 (RB0), 35 (RB2) e 38 (RB5) são os sinais complementares dos três PWM’s anteriores, por 

isso esses pinos não podem ser usados. Por fim, os pinos 39 (RB6) e 40 (RB7) atuam no CI 

bq2031. O primeiro desabilitando temporariamente o seu processo, e o segundo reiniciando o 

seu processo de carga. 

Esta descrição rápida do Hardware do PIC busca mostrar como o microcontrolador 

executa todas as suas funções. O algoritmo para o controle destas atribuições será 

posteriormente comentado. 
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Figura 6.2 – Circuito elétrico de supervisão usando o PIC. 

6.3. Interface com PC Usando Comunicação Serial 
Propõe-se neste trabalho que o usuário, periodicamente, conecte o seu computador ao 

carregador de baterias e receba os dados para avaliação do estado do banco de baterias. Para 

fazer a comunicação entre o microcontrolador e o computador foi usada a comunicação serial 

com o padrão RS232.  

Os níveis de tensão de operação do PIC e do PC não são compatíveis, por isso faz-se 

necessário o uso do CI MAX232 dedicado a esta adaptação de sinal. O circuito elétrico entre 

os pinos do PIC responsáveis pela comunicação serial e o conector DB9, usado para conectar 



Sistema de Monitoramento do Carregador de Baterias 109 

 

o carregador de baterias ao computador, é mostrado na Figura 6.3 [37]. Além deste circuito, é 

necessário um cabo com conectores DB9 em ambas as pontas, para interligar o conector da 

serial do carregador à porta serial do PC. 

 

Figura 6.3 – Circuito elétrico da comunicação serial. 

Os dados recebidos pelo computador precisam ser tratados por algum programa. Como 

a construção deste programa não era o objetivo deste trabalho, optou-se em usar ferramentas 

do software MatLab. Todo o algoritmo do computador usado para implementar a 

comunicação serial, tratar os dados e visualizá-los foram feitos neste ambiente de trabalho. 

Este algoritmo será comentado na seção 6.4.4. 

O sucesso da comunicação serial depende do sincronismo entre computador e 

microcontrolador. Para isso, o programa do PC deve estar habilitado a receber os dados no 

momento em que o botão do PIC for acionado para entrar na sua rotina de enviar as 

informações.  

6.4. Algoritmos Implementados 
Foram implementados dois algoritmos para o sistema de monitoramento, um para o PIC 

e um para o computador. Para o microcontrolador foi desenvolvido um algoritmo para 

controlar as suas três principais funções: monitorar o estágio de potência do carregador, 

controlar o medidor de impedância alternada e fazer a comunicação serial. O código do 

programa foi implementado em linguagem de programação C, com algumas linhas em 

Assembler, usando as metodologias apresentadas em [37] e [38]. No computador foi 
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implementado um algoritmo para fazer a comunicação serial e tratar os dados. A seguir serão 

apresentados diagramas de blocos dos algoritmos e alguns comentários.  

6.4.1. Algoritmo Principal – Estágio de Potência  

A principal função do carregador é fazer adequadamente a carga e a manutenção de 

carga das baterias. Por isso, o programa principal do PIC fica constantemente supervisionando 

esta função. Nos momentos adequados o algoritmo principal chama as rotinas secundárias 

para fazer a medição ou a comunicação serial. 

A Figura 6.4 apresenta um diagrama de blocos das funções do algoritmo principal do 

PIC, que participa diretamente no controle do circuito de potência. O PIC acopla o carregador 

ao banco de baterias através do relé 1, monitora a tensão (Vo), a corrente (Io) e a temperatura 

(T) do banco de baterias, além de transmitir essas informações para o CI bq2031 de controle 

do conversor Buck. O PIC também habilita e desabilita (H/D) ou reinicia (R) o processo de 

carga das baterias. 

O diagrama de blocos do código do programa principal é mostrado na Figura 6.5. No 

início do programa o PIC faz todas as configurações e definições das variáveis para o seu 

funcionamento. Depois, aciona o relé 1; verifica a entrada do botão liga/desliga; faz 

basicamente medidas de temperatura, tensão e corrente do banco de baterias; e atualiza a 

razão cíclica de cada PWM correspondente a estas variáveis. As medidas de tensão e corrente 

são amostradas simultaneamente. Para cada medida são feitas duas leituras do A/D e 

calculado o valor médio. As freqüências de aquisições são de 100 Hz para a temperatura e de 

10 kHz para a tensão e a corrente. Além disso, o programa monitora o relógio implementado 

pelo temporizador 0, responsável em indicar quando devem ser feitas as medidas de 

impedância, o botão para comunicação serial e o botão que permite ao usuário fazer uma 

medida de impedância. A freqüência de um laço completo do programa principal está 

programada para 10 kHz, coincidindo com a freqüência de aquisição da tensão e da corrente. 

A cada 100 laços completos do programa é realizada uma medida de temperatura.  

A implementação do relógio permite controlar o número de dias após a última recarga 

do banco de baterias. Se este valor ultrapassar 180 dias, o algoritmo do PIC deve reiniciar o 

CI bq2031, forçando-o a iniciar um ciclo de carga. Este procedimento tem o objetivo de evitar 

problemas de sulfatação das baterias. 
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Figura 6.4 – Diagrama de blocos da função do programa principal do PIC. 

 

 

Figura 6.5 – Diagrama de blocos do programa principal do PIC. 

6.4.2. Algoritmo de Medição da Impedância Alternada 

O algoritmo do medidor de impedância alternada é executado pelo programa principal 

em duas situações. Uma quando o relógio implementado internamente determinar que esteja 

na época de fazer uma avaliação das baterias, e isso se propõe que aconteça uma vez por 

semana. Outra, quando o usuário acionar o botão para iniciar a medição da impedância das 

baterias. Em ambas as situações as medidas somente são feitas se as baterias do banco 

estiverem totalmente carregadas. 
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A Figura 6.6 mostra as principais funções que o PIC deve controlar durante o processo 

de avaliação das baterias. Inicialmente, ele acopla a fonte de corrente alternada ao banco de 

baterias através do relé 2. Com a injeção da corrente alternada no banco de baterias, o PIC 

deve habilitar, através dos multiplexadores, a bateria para avaliação e medir sua corrente 

alternada, tensão alternada e tensão contínua. Este procedimento deve ser repetido para as 16 

baterias do banco. Após a seleção de cada bateria através do multiplexador, deve ser esperado 

um tempo de 10 segundos antes de iniciarem-se as medidas. Isso porque, o circuito de 

aquisição precisa de um tempo para a acomodação dos filtros usados no processo. Por fim, é 

feita uma medida de temperatura das baterias e todos os dados são guardados na memória 

EEPROM do PIC. 

 

Figura 6.6 – Diagrama de blocos da função do programa do medidor de impedância alternada. 

Na Figura 6.7 é apresentado o diagrama de blocos do código do programa do medidor 

de impedância. Inicialmente, o código testa as condições para realizar as medidas. São elas: a 

tensão aplicada sobre o banco ser igual à tensão de flutuação e a corrente de carga ser menor 

que a corrente mínima. Essas restrições indicam que o carregador está na fase de manutenção 

de carga das baterias, o que garante que elas estejam totalmente carregadas. Caso as restrições 

não sejam atendidas, o programa volta à rotina principal e espera atendê-las. 

Depois o programa executa 3 comandos para ligar o sistema de medida: desabilita 

temporariamente o sistema de controle do estágio de potência, através do pino RB6 do PIC 

ligado ao CI bq2031, desliga o relé 1 e liga o relé 2, que desacopla o carregador e acopla a 

fonte de corrente alternada ao banco de baterias.  

O programa seleciona a bateria n, que varia de 1 até 16, através dos multiplexadores, 

habilitando suas medidas. O valor final da medida de tensão contínua é o resultado da média 

de 32 medidas do A/D. As medidas das variáveis alternadas são feitas através da leitura dos 

valores de pico da senóide. Foi mostrado nas seções 5.4.2 e 5.4.3 do Capítulo 5 que a placa de 

aquisição disponibiliza a senóide retificada na entrada dos conversores A/D do 
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microcontrolador. O algoritmo identifica a passagem por zero da senóide e começa a fazer 

leituras para encontrar o seu valor de pico. Na próxima passagem por zero, o programa guarda 

o valor de pico registrado do último semiciclo e inicia novamente o processo para medir o 

próximo pico da senóide. São feitas 32 amostras do valor de pico da senóide que corresponde 

à tensão alternada e da senóide que corresponde à corrente alternada da bateria. As médias 

destas medidas são usadas como os seus valores de pico. As aquisições de tensão alternada e 

corrente alternada são feitas simultaneamente pelo A/D do PIC. Após as medidas de tensão 

alternada, corrente alternada e tensão contínua das 16 baterias, também são feitas 16 medidas 

de temperatura e usado o valor médio destas medidas. Todos os dados são guardados na 

memória EEPROM, atualizada a variável do número de análises feitas no banco, ajustado o 

relógio para a próxima medida, desligado o relé 2, ligado o relé 1, habilitado o sistema de 

controle do circuito de potência e retornado ao programa principal. Os resultados de todas as 

variáveis medidas são representados por palavras de 8 bits. 

 

Figura 6.7 – Diagrama de blocos do programa medidor de impedância alternada do PIC. 

No Capítulo 1 foi apresentado que alguns autores sugeriam o uso de medidas do valor 

eficaz das variáveis envolvidas no cálculo da impedância. A utilização do sistema de 

aquisição proposto no Capítulo 5, que apresenta filtros com freqüência de corte muito baixa e 

a implementação de filtros digitais de média móvel [39] no programa de aquisição do PIC, 

que usa a média de várias medidas como sendo o resultado da leitura da variável, são ações 
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que contribuíram para reduzir a presença de ruídos nos resultados das medidas. Esta 

composição dos filtros analógicos e digitais proporcionou condições para o uso do valor de 

pico da senóide e não do valor eficaz. A vantagem do uso do valor de pico é que o valor da 

medida é diretamente o resultado da conversão do A/D, ao contrário do uso do valor eficaz, 

em que o algoritmo precisa fazer um conjunto de amostras do sinal e depois calcular o valor 

eficaz. Este cálculo necessita no mínimo de uma rotina que opere com variáveis de 16 bits, 

que faça multiplicação, divisão e cálculo de raiz quadrada. Estas operações, se executadas no 

PIC, diminuirão a precisão dos resultados e aumentarão o esforço do código. Testes de 

repetitividade de medição serão feitos para analisar a proposta de aquisição de dados. 

6.4.3. Algoritmo de Comunicação Serial 

O usuário, ao conectar o computado na saída da comunicação serial do carregador de 

baterias, deve abrir o programa de comunicação do PC, habilitá-lo para receber os dados e 

acionar um botão no carregador de baterias. Este botão é responsável em avisar o programa 

principal que deve ser feita a transmissão de dados. Quando isso acontece, o programa 

principal chama o código da rotina de comunicação mostrado na Figura 6.8. 

 

Figura 6.8 – Diagrama de blocos do programa da comunicação serial do PIC. 

Inicialmente o programa desabilita o controle do circuito de potência. Depois, faz a 

leitura dos dados armazenados na memória EEPROM referentes às medidas de tensão 

contínua, tensão alternada, corrente alternada, temperatura e número de medidas feitas. O 

protocolo de comunicação envia todos os dados em um único pacote, na forma de um grande 
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vetor. Não há sistema de detecção de erro. Ao terminar a transmissão, o código libera as 

posições da memória EEPROM para serem novamente usadas. 

6.4.4. Algoritmo do Computador 

O programa do computador foi desenvolvido em MatLab e tem como objetivo fazer a 

comunicação com o PIC, receber os dados, mostrá-los para o usuário e guardá-los em um 

arquivo de dados. 

A estrutura do programa é apresentada em diagrama de blocos na Figura 6.9. Ao iniciá-

lo, o usuário tem duas opções: ler os dados do PIC ou somente analisar dados medidos da 

bateria que estão guardados no computador. 

Ao optar em ler os dados armazenados no carregador de bateria, o programa abre a 

porta serial do PC e entra em comunicação com o PIC, usando o padrão de comunicação RS-

232. Esta etapa somente terá êxito se o programa do PIC estiver na rotina de comunicação 

serial. Isto é necessário para que ambos os programas iniciem a comunicação de dados. O 

protocolo de comunicação consiste em o PIC enviar sequencialmente, na forma de um grande 

vetor, todos os dados armazenados na sua memória EEPROM. O programa do PC recebe 

todos esses dados, armazena-os e ao terminar fecha a porta serial, encerrando a comunicação 

serial. O PIC também sai da rotina de comunicação serial. Cada dado recebido está 

estruturado em uma palavra de 8 bits. Como a quantidade de dados transmitidos é pequena, 

sendo no máximo 256 bytes, que é o tamanho da memória EEPROM, não há a necessidade da 

criação de um protocolo de comunicação mais elaborado. 

Após esta etapa, o programa identifica quantas medidas ele recebeu e estrutura os dados 

em quatro variáveis, que correspondem às medidas de corrente alternada, tensão alternada, 

tensão contínua e temperatura. As medidas de IAC, VAC e Vcontínua são apresentadas por 

baterias versus dias medidos e a temperatura por dias medidos. Nesta etapa as medidas são 

multiplicadas pelo ganho do sistema de aquisição. Depois, com as medidas de tensão e 

corrente alternada, o programa calcula o módulo da impedância alternada de cada bateria, que 

consiste em dividir as duas variáveis. Como a técnica de medição da impedância alternada 

analisa a variação da impedância com o tempo, o programa calcula o módulo da impedância 

normalizada de cada bateria. Assim será fácil observar quando uma impedância variar 10, 20 

ou 30% do seu valor inicial. O valor de referência de cada bateria do banco, usado no cálculo 

da impedância normalizada, deve ser obtido de dados medidos. Sugere-se que a bateria 
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quando nova, após o primeiro ciclo de carga, seja submetida no mínimo a vinte medidas de 

impedância, em seqüência e nas mesmas condições. A média das medidas de impedância de 

cada bateria se torna o seu valor de referência. A estrutura atual do programa utiliza 

exatamente as 20 primeiras medidas para calcular os valores de referência da impedância 

alternada de cada bateria. Isso se faz necessário porque há diferenças significativas entre as 

impedâncias de uma bateria para a outra. 

Estruturação dos Dados Enviados: 
Vca, Ica, Vcc e Temperatura

Download de Dados 
do PIC

Cálculo de Impedância 
Através de Vca e Ica

Backup dos Dados de Impedância, 
VCC e Temperatura

Gráficos com Histórico 
dos Dados das Baterias

Início

Ler Dados do 
PIC?

Analisar 
Dados?

Ler Dados do PIC

Comunicar com o PIC 
Via Porta Serial (RS-232)

Cálculo da Impedância 
normalizada

Analisar Dados

Ler dados do Backup os 
Dados de Impedância, VCC

e Temperatura

Gráficos com Histórico 
dos Dados das Baterias

Finalizar Programa  

Figura 6.9 – Diagrama de blocos do programa do PC.   

Todos os dados das medidas recebidos do PIC, depois de tratados, são guardados em 

arquivos de dados no PC. Esse processo, representado na Figura 6.9 pelo Backup de dados, é 

acumulativo, ou seja, o programa abre os arquivos com os dados recebidos anteriormente do 

PIC e grava os dados atuais recebidos. Se for a primeira vez que estão sendo recebidos dados, 

o programa gera os arquivos. Por fim, são criados gráficos com valores de impedância 

alternada, impedância alternada normalizada, tensão contínua e temperatura, com todo o 

histórico de medidas das baterias. Os gráficos de impedância e tensão mostram os valores de 

cada bateria versus o número de dias medidos e o gráfico de temperatura apresenta a 

temperatura nos dias que foram feitas as medidas. O usuário pode analisar o estado do banco 

de baterias pelos gráficos e pelos arquivos de dados. 
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Ao iniciar o programa, se for optado em apenas analisar os dados das medidas 

existentes no computador, o programa lê as medidas guardadas nos arquivos de dados e gera 

os gráficos. 

6.5. Conclusão 
As funções atribuídas ao sistema de monitoramento deixaram o microcontrolador 

responsável por todo o gerenciamento das funções do carregador de baterias. 

A escolha do PIC 18F4331 mostra-se adequada, pelo uso das suas funções e pela 

quantidade entradas, saídas, PWM’s, etc. O seu conversor A/D de alta velocidade e com dois 

sample-hold, possibilita a aquisição simultânea e a conversão rápida de duas variáveis. Este 

recurso foi usado na leitura simultânea de tensão e corrente, tanto no conversor como nas 

medidas de impedância. A escolha de um microcontrolador com um bom conversor A/D 

dispensou a necessidade do uso de conversores externos. A existência de quatro PWM`s, com 

resolução de até 14 bits e razões cíclicas independentes, permite que o PIC participe no 

monitoramento da tensão aplicada na bateria, da corrente de carga e da medida de 

temperatura. Ainda há duas entradas para o conversor A/D do PIC que podem ser usadas para 

monitorar um número maior de sensores de temperatura. O tamanho da sua memória 

EEPROM é pequeno (256 bytes), mas há a possibilidade de utilizar uma memória externa 

conectada ao PIC. Apenas com a memória EEPROM do PIC o sistema possui uma autonomia 

de 5 avaliações num bando de 16 baterias. 

Os algoritmos foram implementados em linguagem C, o que tornou o processo de 

programação mais simples. Os códigos gerados pelo compilador foram analisados e 

mostraram-se bem otimizados. A estrutura dos algoritmos atendeu os objetivos de controlar as 

funções do carregador proposto. 

Foi usada a estratégia de medir o pico da senóide das variáveis alternadas, e não o valor 

eficaz, o que simplificou o código e o esforço matemático do algoritmo do PIC. A utilização 

de filtros analógicos e digitas garantiram a qualidade dessas medidas.  

Toda a arquitetura dos algoritmos permite que o usuário possa facilmente mudar alguns 

dos parâmetros do carregador proposto, como o período em que são feitas as medidas de 

impedância alternada, a corrente máxima injetada no banco de baterias, o número de baterias 

em série no banco e o número de sensores de temperatura. A mudança da máxima corrente do 

carregador e do número de baterias em série é feita alterando-se o ganho dos sensores de 
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corrente e tensão. Isto pode ser feito por software, alterando-se os ganhos das medidas de 

corrente e tensão das baterias, que são lidas pelo PIC e transmitidas ao CI bq2031, ou por 

hardware, mudando-se os ganhos da parte analógica destes sensores. Já foi discutido que o 

PIC participa destes sensores. A alteração do número de sensores de temperatura consiste em 

habilitar no código a leitura destes outros sensores e calcular a média aritmética da 

temperatura. Esse dado é transmitido ao sistema de controle do conversor e ao medidor de 

impedância. 

Atualmente, a mudança de algum dos parâmetros citados tem que ser feita no código do 

PIC. Mas o objetivo desta arquitetura é permitir que, futuramente, o usuário possa alterar estes 

parâmetros através do computador. Isso somente será possível com o desenvolvimento do 

software para o PC dedicado para este projeto. 

O histórico das medidas de tensão contínua, impedância alternada, impedância alternada 

normalizada e temperatura são mostrados em gráficos no computador para auxiliar a análise. 

O gráfico do módulo da impedância normalizada mostra diretamente o estado da vida útil da 

bateria. Quando o seu valor estiver acima de 120% do valor de referência da bateria, ela pode 

ser considerada inadequada para o uso. Mas é interessante observar a temperatura no banco 

durante as medidas e a tensão contínua, que pode trazer informações de curto-circuito nas 

células da bateria, curto-circuito nos fios do sistema de medidas, bateria descarregada e outros 

problemas. Propõe-se usar um valor de referência da impedância alternada para cada bateria, 

calculado através de valores medidos quando ela ainda é nova. Isso porque, a impedância 

varia com o modelo, a capacidade, o método de construção e até mesmo dentro do mesmo 

lote de baterias. 

O uso das ferramentas do MatLab no desenvolvimento do algoritmo para o computador  

mostrou-se uma boa ferramenta para a pesquisa, principalmente pelos recursos e pela 

programação em linguagem de alto nível. Novamente, para uma versão comercial é 

necessário desenvolver um software dedicado a esta função. 
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7 Capítulo 7 

Capítulo 7 

Aspectos Construtivos e Resultados 
Experimentais 

7.1. Introdução 
Com o intuito de comprovar os estudos acerca do carregador de baterias proposto e 

estudado nos capítulos precedentes, foi projetado, implementado e testado um protótipo, com 

sistema de monitoramento das baterias e com a opção de conectar dois carregadores em 

paralelo para dobrar a corrente de carga.  

No decorrer deste capítulo serão apresentados os resultados experimentais e 

comentários sobre problemas de implementação. 

Os diagramas esquemáticos dos circuitos de potência, de controle, sistema de 

monitoramento, placa de aquisição, fonte de corrente e sensores de medição do carregador são 

apresentados no Apêndice F. 

7.2. Resultados Experimentais 
Os resultados experimentais foram divididos em quatro subseções. A subseção 7.2.1 

apresenta os resultados obtidos com o circuito do conversor Buck. A subseção 7.2.2 mostra os 

resultados do processo de carga das baterias. Na subseção 7.2.3 são exibidos os resultados do 

paralelismo de dois carregadores usando os indutores acoplados. Por fim, a subseção 7.2.4 

expõe os resultados do sistema de medição e avaliação da impedância alternada das baterias.  

7.2.1.  Conversor Buck  

A estrutura do conversor Buck é simples e muito conhecida na literatura. Por isso, esta 

seção tem apenas o objetivo de mostrar que o projeto do conversor atende as exigências do 
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carregador proposto. Os testes foram feitos em malha aberta e com carga resistiva, 

equivalente à potência máxima do carregador de 1880 W. 

A Figura 7.1 mostra a tensão e a corrente de saída do conversor durante os testes. Os 

esforços de tensão no interruptor e no diodo do conversor são exibidos na Figura 7.2, 

operando próximo de 40 kHz. As formas de ondas de tensão nos semicondutores são bem 

comportadas, com pouca oscilação e com sobre-sinal bem controlado pelo grampeador, o que 

permite usar componentes de tensão máxima de 500 V. As Figura 7.3 e Figura 7.4 apresentam 

o comportamento das tensões nos semicondutores durante o bloqueio e a entrada em 

condução do MOSFET, respectivamente. As duas comutações são dissipativas, mas os seus 

tempos são menores que 50 ns. Durante o bloqueio do interruptor, há oscilações na tensão 

devido as ressonâncias entre sua capacitância intrínseca e indutâncias parasitas do circuito. 

Essas oscilações são minimizadas pelo grampeador do diodo e pela escolha de um MOSFET 

com baixa capacitância intrínseca. Durante a entrada em condução do interruptor, existe a 

recuperação do diodo de roda-livre que provoca a circulação de uma corrente reversa entre os 

seus terminais. Essa corrente provoca o pico de tensão negativa sobre o diodo visto na Figura 

7.4, que também é minimizado pelo grampeador do interruptor e pela escolha de um diodo de 

comutação ultra-rápido. Os valores de pico estão de acordo com os ajustes feitos por 

simulação e apresentados na seção 0 do Capítulo 3. O comportamento das tensões no 

experimento foi melhor do que os resultados de simulação, o que mostra que os modelos dos 

componentes usados na simulação são pessimistas e que o layout do protótipo minimizou as 

indutâncias de trilha. 
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Figura 7.1 – Tensão e corrente de saída do conversor 
Buck. 
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Figura 7.2 – Esforços de tensão no interruptor e no 
diodo do conversor Buck. 
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Figura 7.3 – Detalhe da tensão na comutação do 
interruptor e do diodo durante o bloqueio do 

interruptor. 
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Figura 7.4 – Detalhe da tensão na comutação do 
interruptor e do diodo durante a entrada em 

condução do interruptor. 
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Figura 7.5 – Tensão e corrente de entrada do 
carregador de baterias. 

 

Figura 7.6 – Rendimento do carregador de baterias.  

 

A Figura 7.5 mostra a tensão e a corrente no secundário do transformador isolador 

quando o conversor Buck está operando com sua potência máxima. A corrente está com um 

comportamento melhor em relação à simulação, possuindo um valor de pico menor e largura 

de pulso maior. Esta estrutura apresenta um baixo fator de potência. 

O ensaio de rendimento foi feito considerando as potências de saída do conversor Buck 

e a entrada do retificador monofásico. Durante o experimento se manteve a tensão de saída 

constante em 235 V e variou-se a corrente, pois se entende que é interessante observar o 

rendimento do carregador em várias correntes de carga. Os resultados foram bons e os pontos 

medidos são visualizados na Figura 7.6, juntamente com a curva de tendência dos dados. O 

rendimento em plena carga (1880 W) é de 94,4%. No ensaio com 2115 W, 9 A de saída no 
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conversor, o rendimento já apresentou uma pequena queda, que pode ser um indício que o 

rendimento vai começar a diminuir acima desta potência. O interessante neste ensaio é 

observar que de 700 a 2115 W o conversor apresenta um rendimento acima de 93%, o que 

equivale a trabalhar com o carregador de 3 a 9 A de saída praticamente com o mesmo 

rendimento. 

7.2.2. Processo de Carga das Baterias 

Para testar o carregador em estudo foi montado um banco de 16 baterias estacionárias 

ligadas em série, de tensão nominal de 12 V cada, somando um total de 192 V nominal. A 

capacidade de cada bateria é de 36 Ah. As baterias são do fabricante Moura, da série Moura 

Clean e modelo 12MF36 [4]. O fabricante recomenda uma corrente de carga de valor entre 

10% e 20% da capacidade da bateria para 20 horas [8]. Foram feitos dois ensaios para 

comprovar o controle do carregador e o processo de carga das baterias. Ambos os testes 

iniciaram-se com o banco de baterias descarregado e foram feitas aquisições de tensão e 

corrente aplicados no banco de baterias a cada 10 minutos. O primeiro teste foi executado 

com uma corrente de carga de 4,6 A, ou seja, um valor de corrente igual a 12,2% da 

capacidade da bateria. O segundo ensaio foi feito com uma corrente de carga de 8 A, ou seja, 

22% da capacidade da bateria. Este teste foi realizado com uma corrente de carga acima do 

especificado pelo fabricante, mas tem o objetivo de verificar a capacidade do carregador, que 

foi projetado para uma corrente de 8 A. O controle do carregador está ajustado para a curva de 

carga de dois níveis de tensão. Os dois testes de carga foram feitos fazendo-se a compensação 

nas referências devido a variações da temperatura. 

 

Primeiro Teste – Corrente de Carga de 4,6 Ampères 

Ao iniciar o teste com a corrente de carga de 4,6 A, o banco de baterias apresentava 

uma tensão de 180 V. O comportamento da tensão e da corrente de carga durante o processo 

de recarga é mostrado nas Figura 7.7 e Figura 7.8, respectivamente. Inicialmente o controle 

aplica uma corrente de 0,92 A, que corresponde a 20% da corrente de carga nominal, até à 

tensão aumentar alguns Volts, o que caracteriza o estágio de pré-carga. Depois, o controle 

aplica a corrente de carga de 4,6 A nas baterias até a tensão do banco atingir a tensão de 

equalização de 235 V, caracterizando a fase de corrente constante do estágio de carga das 

baterias. Logo após, a tensão é mantida no valor de equalização até a corrente diminuir abaixo 
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de 0,96 A (20% da corrente de carga), caracterizando a fase de tensão de equalização do 

estágio de carga. Por fim, a tensão do banco é mantida na faixa de flutuação de 216 V e a 

corrente diminui a um pequeno valor de manutenção, caracterizando o estágio de manutenção 

de carga. É interessante observar o período de carga, que foi de 11 horas, e a etapa em que é 

aplicada a tensão de equalização, na qual se garante que todas as baterias estão 100% 

recarregadas, que foi de 3 horas.  

 

Figura 7.7 – Comportamento da tensão da bateria 
durante o processo de carga. 

 

Figura 7.8 – Comportamento da corrente da bateria 
durante o processo de carga. 

 

Figura 7.9 – Comportamento da tensão e da corrente da bateria 
durante o processo de carga, em pu. 

 

O comportamento da tensão e da corrente de carga, em pu, é mostrado no mesmo 

gráfico na Figura 7.9. As bases são a corrente nominal de carga e a tensão de flutuação. 

Comparando a curva de carga experimental, visualizada nesta figura, com a curva de carga 

teórica, mostrada na Figura 1.9 da seção 1.3.2 do Capítulo 1, é visível o comportamento 

idêntico, em que todas as fases do processo de carga foram executadas com sucesso. A análise 

da Figura 7.9 também permite visualizar que durante a fase de aplicação da tensão de 

equalização, as baterias estão sendo submetidas a uma sobretensão de 8% da sua tensão de 

flutuação.  

Durante o processo de carga foram feitas algumas aquisições de formas de onda da 

corrente de carga e da tensão sobre o banco de baterias. A Figura 7.10 mostra as duas 
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variáveis durante o estágio de pré-carga. A Figura 7.11 e a Figura 7.12 exibem a corrente e a 

tensão durante a fase de corrente constante do estágio de carga das baterias. Por fim, a Figura 

7.13 apresenta ambas as variáveis na etapa de tensão de equalização, em que a corrente está 

diminuindo. 
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Figura 7.10 –Tensão e corrente na etapa de pré-
carga  da  bateria. 
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Figura 7.11 – Tensão e corrente na etapa de carga 
com corrente constante da bateria. 
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Figura 7.12 – Tensão e corrente na etapa de carga 
com corrente constante da  bateria. 
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Figura 7.13 – Tensão e corrente na etapa de carga 
com tensão de equalização da bateria. 

 

Em todas as aquisições da corrente de carga se observa a presença de uma ondulação 

com freqüência de 120 Hz. Isto se deve ao fato que a malha de corrente não está conseguindo 

corrigir totalmente a variação de 120 Hz provocada pela tensão de barramento. Esta 

ondulação pode ser diminuída aumentando-se a freqüência de cruzamento da planta de 

corrente compensada e/ou trocando o capacitor do filtro LC do conversor Buck de 100 µF 

(eletrolítico) para 5 µF (polipropileno), como estudado na seção 0 do Capítulo 3. Essas 

medidas foram testadas no segundo teste com corrente de carga de 8 A apresentada a seguir. 
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Figura 7.14 – Comportamento da tensão da bateria 
durante o processo de carga. 

 

Figura 7.15  – Comportamento da corrente da 
bateria durante o processo de carga. 
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Figura 7.16 – Comportamento da tensão e da corrente da 
bateria durante o processo de carga em pu. 

 

Segundo Teste – Corrente de Carga de 8 Ampères 

Ao iniciar o segundo ensaio de recarga com 8 A, o banco de baterias estava 

descarregado e com uma tensão de 187 V. Foram novamente traçadas as curvas do 

comportamento da tensão do banco e da corrente de carga, representadas na Figura 7.14 e na 

Figura 7.15, respectivamente. As curvas foram construídas com leituras a cada 10 minutos 

dessas variáveis durante o período de carga. Os resultados experimentais mostram que o 

controle executou corretamente todas as etapas. É possível verificar que inicialmente o 

controle faz a pré-carga das baterias com uma corrente de 1,6 A (20% da corrente nominal de 

8 A). Logo após, passa para a etapa de carga composta por suas duas fases: a primeira de 

corrente constante de 8 A, até a tensão do banco atingir à tensão de equalização de 235 V; e a 

segunda de tensão constante (equalização), até a corrente diminuir a menos de 1,6 A (20% da 

corrente de carga). Por fim, o controle impõe a etapa de manutenção de carga, na qual é 

aplicada uma tensão de flutuação de 216 V sobre o banco e fornecida uma pequena corrente 

de manutenção de carga. 
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A Figura 7.16 apresenta as curvas de tensão e corrente de carga das baterias em pu, no 

mesmo gráfico, o que permite verificar o comportamento das duas variáveis em cada etapa do 

processo de carga. O período total de carga foi de aproximadamente 4 horas, um terço do teste 

anterior. A etapa de equalização foi de 20 minutos contra 3 horas do teste com 4,6 A. 

Durante o ensaio foram feitas aquisições das formas de onda da tensão sobre o banco de 

baterias e da corrente de carga. A Figura 7.17 apresenta as duas variáveis na etapa de pré-

carga. As Figura 7.18 e Figura 7.19 exibem a tensão e a corrente do banco de baterias, no 

início e no fim da etapa de carga com corrente constante. Por fim, a Figura 7.20 mostra as 

duas variáveis na etapa de manutenção de carga, com a tensão de flutuação.  
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Figura 7.17 – Tensão e corrente na etapa de pré-
carga  da  bateria. 
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Figura 7.18 – Tensão e corrente na etapa de carga 
com corrente constante da bateria. 
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Figura 7.19 – Tensão e corrente na etapa de carga 
com tensão de equalização na bateria. 
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Figura 7.20  Tensão e corrente na etapa de 
manutenção de carga com tensão de flutuação na 

bateria. 
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Em todas as aquisições se percebe que a corrente não possui mais aqueles afundamentos 

com periodicidade de 120 Hz, vistos no teste anterior. Para este teste foi trocado o capacitor 

do filtro LC de saída do conversor Buck de 100 µF (eletrolítico) para 5 µF (polipropileno), 

como estudado na seção 0 do Capítulo 3. A troca deste capacitor aumentou a freqüência de 

corte do filtro LC, evitando que alguma componente da variação de 120 Hz da tensão do 

barramento CC entrasse em ressonância com a freqüência de corte do filtro e influenciasse na 

corrente de saída do conversor. Este problema foi estudado nas simulações da seção 0 do 

Capítulo 3 e a estratégia adotada busca diminuir o esforço da malha de corrente. Além disso, 

também foi aumentada a freqüência de cruzamento da planta de corrente compensada de 1 

kHz para 10 kHz para melhorar a resposta da malha. Os resultados experimentais foram bons, 

apresentando uma corrente de saída de melhor qualidade em relação ao teste anterior. Isso 

mostra que o funcionamento em malha fechada do carregador de baterias foi melhorado 

usando um filtro LC com freqüência de corte superior a 1200 Hz e uma malha de corrente 

mais rápida. Além de provar que para aplicações em carregadores de baterias é possível 

utilizar capacitores de polipropileno no filtro de saída do conversor Buck. 

7.2.3. Paralelismo do Carregador de Bateria 

Foram feitos três tipos de experimentos para testar o paralelismo dos carregadores de 

baterias usando os indutores acoplados. Nos ensaios foram colocados dois módulos 

(retificador e conversor) operando em paralelo fornecendo energia a uma carga e verificou-se 

o funcionamento do sistema com e sem os indutores. O primeiro ensaio foi executado em 

malha fechada, carregando-se as baterias com 16 A . Essa corrente equivale a uma corrente de 

carga de valor igual a 44% da capacidade das baterias do banco usado no experimento, que é 

considerada imprópria para a carga destas baterias. O objetivo é observar os dois módulos 

operando com 100% da sua capacidade. O segundo e o terceiro experimento foram feitos em 

malha aberta, com carga resistiva, testando o paralelismo usando interruptores diferentes e 

tensões de alimentação diferentes, com o propósito de comprovar a atuação dos indutores 

acoplados no paralelismo. 

 

Teste em Malha Fechada 

O ensaio foi feito com dois módulos ligados em paralelo e com o controle de carga das 

baterias ajustado para fornecer uma corrente de 16 A . As análises são feitas na etapa de 
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corrente constante do processo de carga e espera-se que cada módulo forneça a metade da 

corrente, ou seja, 8 A. 

No primeiro ensaio, os dois módulos são ligados em paralelo sem o uso dos indutores 

acoplados. O comportamento das correntes do indutor de saída dos conversores 1 e 2 é 

mostrado na Figura 7.21. Observa-se que há uma diferença de 1,4 A entre as correntes. Essa 

diferença é relativamente pequena e aceitável. Isto se deve ao fato de usar semicondutores 

iguais e do mesmo lote, pelo sinal de controle ser de boa qualidade e pela boa construção dos 

transformadores isoladores, que apresentam uma diferença muito pequena nas tensões dos 

seus secundários. Mas mudanças nesses parâmetros podem sobrecarregar uma das estruturas, 

como visto em simulação. Além disso, o sistema fica dependente das variações dos 

parâmetros do circuito. A Figura 7.21 também mostra a corrente de carga de 16,2 A das 

baterias e a tensão de 227 V do banco. A corrente de entrada de cada módulo é visualizada na 

Figura 7.22, em que se percebe uma pequena diferença entre as correntes dos módulos 1 e 2. 

O segundo ensaio considerou as mesmas condições do anterior, apenas colocando os 

indutores acoplados na entrada de cada módulo. A Figura 7.23 apresenta as correntes do 

indutor de saída dos conversores 1 e 2. Observa-se que as suas diferenças diminuíram para 

0,25 A, em relação à Figura 7.21. Isto comprova que os indutores acoplados atuam no sistema 

para manter as correntes fornecidas à carga por cada módulo próximas uma da outra. A Figura 

7.23 também exibe a corrente de carga das baterias e a tensão aplicada no banco. As correntes 

de entrada de cada módulo, apresentadas na Figura 7.24, são exatamente iguais e estão uma 

sobreposta à outra, diferentemente do resultado do teste anterior exibido na Figura 7.22.  
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Figura 7.21 – Correntes das baterias, do conversor 1, 
do conversor 2 e tensão sobre as baterias sem os 

indutores acoplados. 
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Figura 7.22 – Correntes de entrada do módulo 1 e 2 
sem os indutores acoplados. 
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Figura 7.23 – Correntes das baterias, do conversor 1, 
do conversor 2 e tensão sobre as baterias com os 

indutores acoplados. 
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Figura 7.24 – Correntes de entrada do módulo 1 e 2 
com os indutores acoplados. 

Teste em Malha Aberta com Interruptores Diferentes 

Este experimento foi executado em malha aberta e com carga resistiva. Cada conversor 

estava com um tipo diferente de interruptor e com o capacitor de saída do conversor de 100 

µF. As correntes do indutor de saída do conversor 1 e do conversor 2 para o caso sem 

indutores acoplados são mostradas na Figura 7.25, e para o caso com indutores acoplados são 

apresentadas na Figura 7.26. É visível o desbalanço das correntes fornecidas por cada módulo 

na Figura 7.25, que é corrigido com o uso dos indutores acoplados, como visto na Figura 

7.26. Neste ensaio as correntes apresentam uma forte variação em 120 Hz, que é amplificada 

pela baixa freqüência de corte, 365 Hz, do filtro LC de saída de cada conversor. Após estes 

testes a freqüência de corte foi aumentada para 1600 Hz, como exposto na seção 0. 
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Figura 7.25 – Correntes dos conversores 1 e 2 com 
interruptores diferentes e sem os indutores 

acoplados. 
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Figura 7.26 – Correntes dos conversores 1 e 2 com 
interruptores diferentes e com os indutores 

acoplados. 
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Teste em Malha Aberta com Tensões de Alimentação Diferentes 

O terceiro ensaio simulou uma variação de 15 V entre as tensões de alimentação. O 

comportamento das correntes do indutor de saída dos conversores 1 e 2 é mostrado na Figura 

7.27 para a situação sem os indutores acoplados, e na Figura 7.28 para a situação usando os 

indutores acoplados. Novamente, fazendo-se a comparação das correntes apresentadas nas 

duas figuras, é evidente que os indutores acoplados diminuíram o desequilíbrio entre as 

correntes de cada módulo. Como a variação entre as tensões foi muito grande, não foi possível 

equilibrar totalmente as correntes, mas houve uma diminuição de 50% na variação. Para 

melhorar o equilíbrio seria necessário aumentar o valor da indutância dos indutores acoplados. 
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Figura 7.27 – Correntes dos conversores 1 e 2 com 
variação de 15 V entre as tensões de alimentação sem 

os indutores acoplados. 
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Figura 7.28 – Correntes dos conversores 1 e 2 com 
variação de 15 V entre as tensões de alimentação 

com os indutores acoplados. 

  

7.2.4. Medidor de Impedância Alternada 

O medidor de impedância implementado faz as medidas de tensão e corrente alternada 

sobre cada bateria, usadas no cálculo do módulo da impedância. Além disso, o sistema 

também faz medidas da tensão contínua em cada bateria e a temperatura do banco, que são 

usadas para auxiliar na avaliação dos resultados. 

Os ensaios com o protótipo dividem-se em duas partes: a primeira na implementação da 

fonte de corrente alternada e análise dos sinais disponibilizados pela placa de aquisição; e a 

segunda na análise da conversão destes sinais analógicos em números digitais, na 

transferência destes valores, que estão no microcontrolador, para o computador, no 

processamento das medidas, no cálculo da impedância, na geração dos gráficos com os 
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resultados, e por fim, no processo de guardar as medidas para um acompanhamento a longo 

prazo. 

Inicialmente serão apresentados os resultados da placa de aquisição e da fonte de 

corrente alternada proposta. Diante do problema de que os harmônicos presentes na tensão de 

alimentação da fonte de corrente aparecem amplificados na corrente injetada no banco de 

baterias, fizeram-se dois ensaios: um com uma fonte de tensão ideal e outra com a tensão de 

alimentação da rede elétrica. 

Testando o sistema de medição com uma fonte de alimentação ideal de 220 V eficazes e 

freqüência de 60 Hz, obteve-se a tensão de 15,2 V de pico no secundário do transformador da 

fonte e a corrente de pico injetada na bateria de 5,2 A, como mostrado na Figura 7.29. Os 

valores estão de acorda com o projeto e a simulação apresentados na seção 5.3 do Capítulo 5. 

Com o medidor injetando a corrente alternada no banco de baterias, foram feitas 

medidas com o osciloscópio, da tensão da bateria 1 do banco, como mostrado na Figura 7.30. 

Nota-se que a tensão é de 12,5 V com uma pequena ondulação em 60 Hz. Usando um recurso 

do osciloscópio, foi bloqueado o nível contínuo da medida da Figura 7.30, sendo possível ler 

o valor alternado da tensão da bateria 1, que está apresentado na Figura 7.31. A mesma figura 

exibe a medida de corrente injetada no banco durante a medição. A queda de tensão alternada 

sobre a bateria possui somente a componente fundamental em 60 Hz. Com os valores eficazes 

(rms) medidos com o osciloscópio, foi possível calcular o módulo da impedância desta 

bateria, que foi de 6,58 mΩ. 
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Figura 7.29 – Tensão do secundário do 
transformador da fonte de corrente e a corrente 

injetada no banco de baterias. 
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Figura 7.30 – Tensão sobre a bateria 1 quando 
injetada a corrente alternada no banco. 
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Figura 7.31 – Corrente injetada no banco de baterias 
e a componente alternada da tensão da bateria 1.  
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Figura 7.32 – Medidas de tensão contínua (VCC), 
corrente alternada (V_IAC) e tensão alternada (VAC) 

da bateria 1, feitas pela placa de aquisição. 

 

Durante a análise das baterias, a placa de aquisição seleciona cada uma das baterias do 

banco e mede as suas tensões contínua e alternada, e a corrente injetada no momento da 

medição. A Figura 7.32 mostra os sinais equivalentes, a cada uma destas três medidas durante 

a medição da bateria 1 do banco. O sinal contínuo de 3,61 V representa a tensão contínua da 

bateria, o sinal senoidal retificado de 4,00 V representa a medida da corrente injetada no 

banco e o sinal senoidal retificado de 2,44 V representa a medida da tensão alternada da 

bateria. Todos os sinais estão com poucos ruídos e com valores que permitem uma conversão 

de boa qualidade do A/D do PIC.  

Um segundo ensaio foi feito alimentando o circuito da fonte de corrente com a rede de 

alimentação. Na Figura 7.33 é apresentada a tensão do secundário do transformador da fonte 

de corrente e a corrente injetada no banco de baterias. É possível perceber que as formas de 

onda da tensão e da corrente não são perfeitamente senoidais – isto fica mais evidente na 

forma de onda da corrente. As análises do espectro harmônico da tensão de alimentação e da 

corrente da fonte de corrente são mostradas na Figura 7.35 e na Figura 7.36, respectivamente. 

Comparando os dois espectros, nota-se que a tensão possui harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª  

ordem e superiores, que estão presentes e amplificados no espectro da corrente. Por isso, a sua 

forma de onda está mais deformada em relação à da tensão. Isto confirma o estudo da seção 

5.3 do Capítulo 5, em que a estrutura implementada para fazer a fonte de corrente tem a 

característica de amplificar na corrente os harmônicos presentes na tensão de alimentação. 
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Este problema já era previsto e foi resolvido na seção 5.4 do Capítulo 5 diminuindo a 

freqüência de corte dos filtros passa-baixa da placa de aquisição.  

Durante o ensaio foram feitas aquisições com o osciloscópio da tensão da bateria 1 e da 

corrente alternada injetada no banco. A tensão é visualizada na Figura 7.34, a qual apresenta 

um nível contínuo de 12,6 V com uma pequena oscilação em 60 Hz. Usando o recurso do 

osciloscópio de bloqueio do nível contínuo, foi feito a aquisição da queda de tensão alternada 

sobre a impedância da bateria, exibida na Figura 7.37. Nesta mesma figura também é 

mostrada a corrente injetada no banco durante a medida. As formas de onda mostram que a 

corrente provoca uma queda de tensão na impedância da bateria que é o seu espelho, ou seja, 

a tensão alternada da bateria também possui os harmônicos presentes na corrente. Para a 

análise da impedância alternada da bateria é interessante que estes harmônicos sejam 

atenuados, ou até mesmo eliminados.  

Os sinais das medidas de tensão contínua, tensão alternada e corrente alternada 

referentes à bateria 1, feitas com a placa de aquisição proposta, são expostos na Figura 7.38. 

O sinal equivalente da medida de tensão contínua é de 3,6 V, o sinal senoidal retificado 

equivalente à corrente injetada no banco é de 4,04 V e o sinal senoidal retificado equivalente à 

tensão alternada da bateria é de 2,5 V. Comparando os resultados da Figura 7.38 com os da 

Figura 7.32, observa-se que os sinais resultantes das medidas são iguais. Isto mostra que a 

placa de aquisição consegue eliminar a influência dos harmônicos presentes na corrente 

injetada na bateria, e a análise da impedância é feita apenas com a resposta do sistema em 60 

Hz. O uso dos filtros da placa de aquisição também provoca atenuação na componente 

fundamental do sinal. Por isso, fez-se a calibração do sistema usando o osciloscópio 

Tektronix TDS3034B. Os resultados experimentais comprovaram os resultados de simulação 

da seção 5.4 do Capítulo 5. 
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Figura 7.33 – Tensão do secundário do 
transformador da fonte de corrente e a corrente 

injetada no banco de baterias. 

VBAT1

 

Figura 7.34 – Tensão sobre a bateria 1 quando 
injetada a corrente alternada no banco. 

 

Figura 7.35 – Espectro harmônico da tensão de 
alimentação da fonte de corrente. 

 

Figura 7.36 - Espectro harmônico da corrente 
injetada no banco de baterias. 
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Figura 7.37 – Corrente injetada no banco de baterias 
e a componente alternada da tensão da bateria 1. 
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Figura 7.38 - Medidas de tensão contínua (VCC), 
corrente alternada (V_IAC) e tensão alternada (VAC) 

da bateria 1, feitas pela placa de aquisição. 
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A segunda parte dos ensaios com o medidor de impedância tem o objetivo de analisar os 

dados medidos e disponibilizados ao usuário. O processo de medição é composto pela placa 

de aquisição, que coloca na sua saída os sinais analógicos estudados anteriormente, e pela 

conversão destes valores em sinais digitais pelo conversor A/D de 10 bits do PIC, no qual são 

armazenados e depois enviados ao computador pela comunicação serial. No PC os dados são 

tratados por um algoritmo e mostrados ao usuário em forma de gráficos e arquivos de dados. 

O sistema de medição de tensão e corrente foi calibrado usando um osciloscópio. Foram 

escolhidas 4 baterias, nas quais foram feitas 10 aquisições de tensão e corrente com o 

osciloscópio e calculado o valor médio de cada medida. Com estes valores foram definidos os 

ganhos, através de uma aproximação linear, do sistema de medida proposto. A calibração do 

sistema de medição da temperatura foi executada usando os valores da resistência do NTC 

para diferentes temperaturas, fornecidos pelo fabricante [40], e ajustados os ganhos também 

por uma aproximação linear.  

Para analisar a repetitividade do sistema e encontrar o erro máximo das medidas foi 

elaborado um ensaio em que foram executadas 30 aquisições de tensão, corrente e 

temperatura em seqüência, sob as mesmas condições de temperatura e estado de carga das 

baterias. 
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Figura 7.39 – Ensaio de repetitividade  do sistema de medida da impedância das baterias. 

Os valores dos módulos da impedância de cada bateria foram normalizados em função 

do valor médio das medidas e são apresentados na Figura 7.39. Os dados mostram que as 
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medidas possuem uma repetitividade que varia em ±2%, definindo o erro máximo das 

medidas de impedância em ±2%. 

A maioria das medidas de tensão contínua das baterias apresentou resultados constantes, 

como exibido na Figura 7.40. Apenas os valores das tensões das baterias 12 e 13 tiveram uma 

variação próxima de 0,06 V em uma das 30 medidas. Assim, define-se que a repetitividade  

das medidas de tensão contínua possui no máximo uma variação de 0,06 V. Para a proposta 

de análise das tensões contínua das baterias feita pelo trabalho, esta variação é considerada 

boa.  
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Figura 7.40 – Ensaio de repetitividade do sistema de medida da tensão contínua das baterias. 
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Figura 7.41 – Ensaio de repetitividade  do sistema de medida de temperatura. 
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O resultado do teste de repetitividade  da medida de temperatura, mostrado na Figura 

7.41, apresentou uma variação de 0,75 ºC entre os pontos de medição. Este resultado é 

aceitável para as condições de operação das baterias. 

 

Para avaliar o comportamento das medidas e da impedância das baterias, foi elaborado 

um ensaio que durou todo o mês de janeiro de 2006, no qual foram feitas 100 medidas no 

banco de baterias, numa média de 5 medidas por dia útil do mês. Propositalmente, foram 

verificadas 3 situações diferentes nesse período. A primeira entre as 25 primeiras medidas em 

que o banco estava a 30 dias da última recarga completa. A segunda logo após cinco ciclos de 

carga e descarga, que compreende o intervalo entre a 25ª e a 50ª medida. Por fim, a terceira 

após alguns dias da recarga, que compreende o intervalo entre a 51ª e a 100ª medida.  

O resultado das medidas de impedância em valor absoluto e em valor normalizado é 

mostrado na Figura 7.42 e na Figura 7.43, respectivamente. É visível nas duas figuras a 

diferenciação de três períodos nos valores das medidas, que coincide com as três situações do 

teste. As medidas do primeiro para o terceiro intervalo ficaram próximas, mas apresentando 

uma pequena diminuição, o que pode ser atribuído ao nível de carga do banco. Como no 

primeiro período o banco estava há um mês sem ser carregado, pode ter havido uma pequena 

descarga das baterias que influenciou as medidas. Essa variação ficou em torno de 2% do 

valor nominal da impedância. A bateria 16 apresentou uma impedância muito alta nas 

primeiras medidas. Isto gerou uma verificação em seus contatos, nos quais havia um problema 

de conexão que foi resolvido a partir da 25ª medida. O que chamou a atenção foram os 

resultados da segunda etapa. Essas medidas foram feitas logo após a carga das baterias e 

apresentaram uma elevação entre 6 e 8% no valor de todas as baterias. Esse comportamento 

induz a conclusão de que as baterias recém carregadas apresentam uma impedância maior. É 

necessário citar duas condições dos testes: as medidas foram normalizadas pela média entre a 

50ª e 70ª medida e após a recarga das baterias não foi mantida uma tensão de flutuação em 

seus terminais. É possível concluir que uma nova restrição deva ser feita para a medição de 

impedância das baterias: mesmo elas estando carregadas, deve-se fazer a medição logo após 

ter retirado a tensão de flutuação do banco, ou alguns dias depois. Não se devem misturar as 

duas situações numa avaliação a longo prazo do banco. 

As Figura 7.44 e a Figura 7.45 mostram o comportamento da impedância, em valor 

absoluto e normalizado, das baterias 1, 2, 3, 4 e 16. Dentro das três etapas citadas dos testes 
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há uma coerência nos valores, os quais sempre estão próximos de um valor médio. Mesmo 

usando baterias idênticas, os valores das impedâncias variam de 6,5 mΩ a 10,5 mΩ, ou seja, 

em até 62% de diferença, o que valida a proposta de analisar o valor normalizado das baterias. 

A base para a normalização deve ser as medidas feitas com a bateria nova, como descrito no 

Capítulo 6. 

 

Figura 7.42 – Ensaio de medidas da impedância das baterias. 

 

Figura 7.43 – Ensaio de medidas da impedância das baterias normalizada. 
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Figura 7.44 – Ensaio de medidas da impedância de 4 baterias. 

 

Figura 7.45 – Ensaio de medidas da impedância normalizada de 4 baterias. 

O resultado da tensão contínua de todas as baterias é visualizado na Figura 7.46. Os 

dados das primeiras 25 e das últimas 50 medidas ficaram muito próximos, apresentando uma 

variação de 0,3 V. As medidas entre a 26ª e a 50ª aquisições apresentaram um valor maior e 

uma variação menor que 0,25 V. Isto é atribuído ao processo de carga a que as baterias tinham 

sido submetidas, que equalizaram suas cargas.  

A Figura 7.47 mostra as medidas da temperatura durante as aquisições do ensaio. 
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Este ensaio não tem condições de perceber variações na impedância das baterias devido 

à diminuição da sua vida útil, pois as baterias ainda são novas e pouco usadas. O objetivo foi 

analisar o sistema de medição e algumas situações diferentes para executar as aquisições. 

 

Figura 7.46 – Ensaio de medidas da tensão contínua das baterias. 

 

Figura 7.47 – Medidas de temperatura durante os ensaios de medidas. 

7.3. Fotos do Protótipo 
A Figura 7.48 mostra a foto do protótipo com os dois módulos, a fonte auxiliar, o 

circuito de controle e supervisão, o circuito de medição da impedância das baterias e a 
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conexão para a comunicação serial. Por motivos de construção, os dois módulos estão 

montados sobre a mesma placa de circuito impresso.  

 

Figura 7.48 – Foto do protótipo. 

 

Figura 7.49 – Foto dos dois módulos, circuitos de comando dos interruptores e fonte auxiliar. 

A Figura 7.49 apresenta a foto da parte do circuito montado sobre a base do dissipador. 

Na figura está sendo indicado o circuito da fonte auxiliar, que possui saídas em 5, 15 e -15 V 

e mais duas saídas de 15 V isoladas. Também é sinalizada a posição dos circuitos de comando 

dos interruptores, das pontes retificadoras e dos conversores Buck. Há uma simetria na placa 

de potência em relação aos dois módulos: um se encontra na parte esquerda e o outro na parte 

direita da placa.  

Os transformadores isoladores e os indutores acoplados do circuito de potência são 

exibidos na foto da Figura 7.50.  
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Figura 7.50 – Foto dos transformadores de isolamento e dos indutores acoplados. 

O banco de baterias usado nos testes é apresentado na Figura 7.51, em que são 

sinalizadas a colocação do sensor de temperatura em um dos acumuladores e a rede de fios 

necessária para fazer as aquisições das medidas. 

 

 

Figura 7.51 – Foto do banco de baterias. 

Os circuitos de controle e de supervisão do carregador, formados pelo CI bq2031 e pelo 

PIC 18F4331 são mostrados na Figura 7.52. Também foram indicadas na foto as entradas de 

alimentação, os sinais de tensão e de corrente do conversor, o sensor de temperatura, as saídas 

dos PWMs, o conector DB9 e o controle dos relés do circuito de potência, além do CI MAX 

232 da comunicação serial. 
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Figura 7.52 – Foto do circuito de controle e supervisão. 

 

Figura 7.53 – Foto da placa de aquisição e da fonte de corrente. 

O circuito de medição da impedância, composto pela placa de aquisição e pela fonte de 

corrente, é apresentado na Figura 7.53. Na foto está sendo sinalizada a parte da placa de 

aquisição formada pelos divisores resistivos, os dois multiplexadores (MUX), e os circuitos 

de medição de tensão alternada (VAC), de corrente alternada (IAC) e tensão contínua (VCC). A 

parte da fonte de corrente, em destaque, possui grande parte do espaço ocupada pelos dois 

capacitores de 470 µF. Também são mostrados os cabos que chegam das baterias com os 

sinais para medição e o conector para a ligação com a placa de controle e supervisão.  
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7.4. Conclusão 
Os ensaios realizados para a verificação do protótipo apresentaram bons resultados, que 

comprovaram a metodologia proposta para o sistema. 

A estrutura do conversor Buck mostrou-se adequada para o uso em carregadores de 

baterias. A escolha de seus componentes e o uso de grampeadores nos semicondutores 

possibilitaram um comportamento adequado dos esforços dos componentes, principalmente 

durante a comutação. O rendimento do carregador ficou acima de 93% para correntes de carga 

variando de 3 a 9 A. 

O controle do carregador implementado com o CI bq2031 se mostrou eficiente, sendo 

que a corrente e a tensão aplicadas sobre as baterias durante o processo de carga apresentaram 

comportamentos muito próximos ao mostrado na curva de carga teórica estudada. 

O uso dos indutores acoplados na operação de dois módulos em paralelo garantiu a 

distribuição de potência em cada estrutura. 

Os ensaios com o medidor de impedância tiveram o objetivo de analisar a fonte de 

corrente, a placa de aquisição e o algoritmo. A implementação da fonte de corrente foi 

simples, mas apresentando problemas de amplificar os harmônicos de tensão. O circuito da 

placa de aquisição conseguiu eliminar estes harmônicos existentes nos sinais medidos, 

obtendo-se os mesmos resultados com a fonte de alimentação ideal e com a tensão da rede 

elétrica. Os sinais disponibilizados pela placa de aquisição são de boa qualidade, dentro de 

uma faixa de 0 a 5 V para a leitura do A/D e com uma baixa relação sinal-ruído. Os dados 

medidos são enviados ao computador e são disponibilizados ao usuário em forma de gráficos 

e em arquivos de dados. 

Ensaios mostraram que o valor típico de impedância para a bateria usada é de 6 a 10,5 

mΩ e o erro máximo nas medidas foi de ±2%. As medidas de tensão contínua e temperatura 

apresentaram uma repetitividade  com variação de 0,06 V e 0,75ºC, respectivamente. 

O tamanho ocupado pelo protótipo e uma noção do layout foram apresentado nas fotos. 
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8 Capítulo 8 

 

Conclusão Geral 
O trabalho apresentado consistiu no estudo de um carregador diferenciado para baterias 

de chumbo-ácido. A titulação “diferenciado” veio do fato de possuir um controle que busca 

otimizar o uso da bateria e de um sistema que monitora e avalia as condições da sua vida útil. 

Estas duas estratégias agregaram funções ao carregador com a finalidade de aumentar a 

confiabilidade dos sistemas de UPS. É importante citar que o mercado brasileiro ainda é 

carente na aplicação de novas tecnologias em carregadores de baterias. 

No estudo aprofundado sobre baterias de chumbo-ácido apresentado no Capítulo 1, 

destaca-se algumas particularidades importantes que devem ser consideradas: 

• As características de corrente e tensão durante a carga e descarga devem respeitar 

limites, pois podem prejudicar o estado químico da bateria; 

• A possibilidade do número de ciclos diminui exponencialmente com a 

profundidade das descargas; 

• A expectativa de vida diminui com o aumento da temperatura; 

• As baterias utilizadas em UPS, pelo fato de ficarem muito tempo sob o mesmo 

estado de carga, necessitam de um processo que promova a mistura do eletrólito e 

equalize às tensões individuais entre as suas células, para evitar problemas de 

sulfatação.  

Diante destas características, é possível concluir que a vida útil de um banco de baterias 

está diretamente ligada a maneira como ele é utilizado, por isso pode-se afirmar que os dados 

oferecidos pelo fabricante de tempo de vida útil não são suficientes para garantir a 

confiabilidade dos sistemas que usam baterias. 

Partindo desta premissa, implementou-se para o carregador um controle que aplique 

uma curva adequada de carga nas baterias. Este sistema aplica um estágio de pré-carga para 

promover a mistura do eletrólito, depois um estágio com corrente constante e tensão de 

equalização para garantir que todas as baterias estejam 100% recarregadas, e por fim, uma 

etapa de manutenção de carga em que é aplicada uma tensão de flutuação para manter a carga 
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das baterias. As referências de tensão são corrigidas em função da variação da temperatura, 

evitando problemas com cargas insuficientes, sulfatação irreversível, perda de água, corrosão 

prematura das placas e aumento da corrente de flutuação. O sistema de supervisão monitora o 

tempo da última recarga das baterias. Sendo este maior que 6 meses, é reiniciado um ciclo de 

carga para evitar problemas de sulfatação. O sistema de controle foi implementado com o CI 

bq2031, dedicado a carregadores de baterias de chumbo-ácido, que se mostrou adequado para 

a aplicação. Durante o texto foi estudada e apresentada a metodologia para a configuração 

deste circuito integrado. 

Uma das contribuições do trabalho foi o estudo de um modelo analítico que representa a 

dinâmica de carga da bateria. Este modelo foi integrado ao modelo do conversor para obter a 

função de transferência da planta do carregador. Isto permitiu que o ajuste teórico dos 

compensadores considerasse a dinâmica das baterias. 

O projeto de potência do carregador consistiu num transformador isolador, um 

retificador monofásico com filtro capacitivo e um conversor tipo Buck de 1900 W. Como a 

especificação do carregador exigia um isolamento entre bateria e rede elétrica, optou-se em 

fazê-la com um transformador de baixa freqüência e usar um conversor não-isolado do tipo 

Buck, muito utilizado nessa aplicação. Foi uma boa escolha devido aos níveis de tensão sob 

as quais os semicondutores trabalham na estrutura do Buck, que é a tensão contínua de 

barramento, e que neste caso já é um valor alto. No projeto do conversor para a aplicação em 

carregador de baterias é interessante observar os critérios para a escolha do filtro LC de saída. 

O indutor possui particularidades que devem ser atendidas para que o conversor consiga 

carregar as baterias com as curvas de carga, pois se deve garantir a operação em condução 

contínua até valores de corrente próximos de 10% do valor nominal. O capacitor deve ser 

escolhido de maneira que a freqüência de corte do filtro seja maior que uma década acima de 

120 Hz. Isto evita que alguma componente da tensão de barramento, que possui a variação em 

120 Hz, entre em ressonância com o filtro e seja amplificada na tensão e/ou na corrente de 

saída do conversor.  

Os resultados experimentais com o carregador de baterias comprovaram a metodologia 

de projeto. O sistema de controle de carga implementado com o CI bq2031 mostrou-se 

eficiente, fazendo com que as curvas de carga experimentais ficassem muito próximas das 

teóricas. Os ensaios de carga com correntes de 12%, 22% e 44% da capacidade da bateria 

(para 20 horas) apresentaram comportamentos dinâmicos diferentes, o que comprova que a 
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bateria deve ser carregada com corrente máxima de 20% da sua capacidade. Durante os testes, 

foi trocado o capacitor da saída do conversor para aumentar a freqüência de corte do filtro, e 

ajustada a malha de corrente para ter uma freqüência de cruzamento maior, buscando eliminar 

variações em freqüências próximas de 120 Hz na corrente de carga. Estas variações são 

evidenciadas pelo fato do sistema apresentar pouco amortecimento. Os ensaios experimentais 

mostraram que a malha de controle de corrente, implementada com compensador de um pólo, 

precisa de um ajuste criterioso para corrigir grandes variações provocadas pela componente 

em 120 Hz da tensão de barramento e possíveis componentes que entram em ressonância na 

freqüência de corte do filtro LC de saída do conversor.  

A estrutura do conversor Buck mostrou-se adequada para o uso em carregadores de 

baterias. A escolha de seus componentes e o uso de grampeadores nos semicondutores 

possibilitou um comportamento adequado dos esforços dos componentes, principalmente 

durante a comutação. O rendimento do carregador ficou acima de 93% para correntes de carga 

variando de 3 a 9 A. 

Continuando a premissa de aumentar a confiabilidade dos sistemas de UPS, foi proposto 

um sistema de monitoramento e avaliação on-line das baterias. Para isso, foi utilizada a 

técnica da medição da impedância alternada, que relaciona o aumento do seu valor com a 

diminuição da vida útil das baterias. Um estudo apresentado no Capítulo 5 sobre a resposta 

em freqüência da impedância da bateria mostrou as faixas de freqüência ideais para fazer as 

medições, os valores típicos das variáveis medidas, confirmaram a possibilidade de se analisar 

a impedância na freqüência de 60 Hz e comprovaram a técnica de medição escolhida. 

Também foi verificado que a bateria carregada possui características de impedância capacitiva 

para baixas freqüências e indutiva para altas freqüências. 

A implementação do medidor de impedância consistiu em uma fonte de corrente 

alternada, para injetar uma corrente alternada no banco de baterias, e de uma placa de 

aquisição de dados, para fazer as leituras de tensão e corrente para o cálculo da impedância. 

Foi apresentada a proposta do circuito para a implementação do medidor de impedância 

alternada e a metodologia de ajuste de seus parâmetros. Para melhorar o sistema de 

monitoramento também foi implementado um circuito de medição da tensão contínua de cada 

bateria.  

O estudo analítico da fonte de corrente mostrou que, ao alimentá-la com a rede elétrica, 

os harmônicos presentes na tensão estarão presentes e amplificados na corrente. Isto significa 
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que os sinais alternados de tensão e corrente medidos terão estes harmônicos, e na mesma 

ordem de grandeza em relação a fundamental que na fonte de corrente alternada. A proposta 

da placa de aquisição com filtros passa-baixa e com a freqüência de corte em 120 Hz, fez com 

que a componente de 60 Hz dos sinais medidos fosse filtrada, eliminando a influência dos 

harmônicos. Em conseqüência, também houve atenuação da componente fundamental do 

sinal, que foi compensada introduzindo-se um ganho maior. Como não se está trabalhando na 

faixa plana do filtro, o ganho teórico calculado dessa região é muito dependente de pequenas 

variações dos parâmetros do circuito. Por isso, fez-se uma calibração do sistema de medida.  

Na implementação da placa de aquisição foi adotada a estratégia de construir somente 

três circuitos de medição: um para a medição da tensão alternada, um para a medição da 

tensão contínua e um para a medição da corrente injetada no banco de baterias. Isto foi 

possível usando-se dois multiplexadores que selecionam qual bateria será avaliada. Esta 

opção reduziu o tamanho e o custo do equipamento. O protótipo implementado tem 

capacidade de medir até 16 baterias ligadas em série. 

Toda a arquitetura do monitoramento das baterias é controlada pelo sistema de 

supervisão criado com o PIC 18F4331. Ele decide quando e qual bateria vai ser avaliada, faz 

as leituras dos sinais analógicos, guarda em sua memória EEPROM e quando estiver 

conectado ao computador transmite os dados das leituras. O PIC possui capacidade de 

armazenamento na memória EEPROM de 5 leituras, mas pode ser aumentada adicionando-se 

uma memória externa. São guardadas as medidas de tensão alternada, corrente alternada e 

tensão contínua por bateria, além da temperatura durante o teste. Os valores são transmitidos e 

no computador são feitos os cálculos da impedância das baterias. Esta estratégia diminui o 

erro e o esforço do algoritmo do PIC, mas aumenta o espaço de memória usada para 

armazenamento dos dados. Foi adotado que o sistema deve avaliar o banco de baterias uma 

vez por semana, devido ao tempo de vida útil das baterias e ao seu processo de operação.  

Os testes experimentais mostraram que o sistema de monitoramento e avaliação das 

baterias apresenta o histórico das medidas de tensão contínua, impedância alternada, 

impedância alternada normalizada e temperatura em forma de gráficos e arquivos de dados no 

computador. O objetivo foi de oferecer condições para o usuário analisar as baterias do seu 

No-Break. O gráfico do módulo da impedância normalizada mostra diretamente o estado da 

vida útil da bateria.  
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Ao percebe-se uma elevação da impedância acima de 120% do valor de referência da 

bateria, ela deve ser colocada em observação (estado de alerta) e os dados do seu histórico de 

medidas devem ser avaliados. Sugere-se analisar se esta elevação foi gradual ou repentina. No 

caso de variação gradual a bateria está perdendo a sua capacidade lentamente e talvez possa 

continuar mais um período no sistema, desde que tenha um programa de avaliação mais 

intenso. Está situação é aceitável até a sua impedância elevar no máximo a 160% do valor de 

referência. Este seria o valor limite, para considerar a bateria no fim da sua vida útil. Mas essa 

conclusão pode ser adiantada identificando uma variação mais acentuada do valor da 

impedância. No segundo caso, uma elevação repentina da impedância acima de 120% do 

valor de referência pode caracterizar um processo muito rápido de perda capacidade da bateria 

e ela precisa ser substituída. Ao avaliar o aumento da impedância de uma bateria é proposto 

que também seja observada a temperatura nas baterias durante as medidas e a sua tensão 

contínua, que podem trazer informações de curto-circuito nas células da bateria, curto-circuito 

nos fios de medida ou bateria descarregada. Também deve ser executada uma manutenção na 

bateria, pois ela pode estar com problemas de conexão ou oxidação dos terminais, que 

provocariam o aumento da sua impedância.  

Os valores usados como referência para a avaliação da impedância alternada foram 

obtidos por medição. A bateria nova e carregada deve ser submetida a um conjunto de 

medidas de impedância para gerar os seus valores de referência. Isso porque a impedância 

varia com modelo, capacidade, método de construção e num mesmo lote de baterias. Também 

é necessário ter critérios para fazer a avaliação, pois foi visto nos valores experimentais que 

há mudança nos valores da impedância com as baterias recém carregadas e em circuito aberto 

por alguns dias. Propõe-se que as medidas sejam feitas sempre com as baterias carregadas e 

com a tensão de flutuação. Ensaios mostraram que os valores típicos da impedância são da 

ordem de 6 a 10,5 mΩ para as baterias em estudo, e o erro máximo nas medidas é de ±2%. As 

medidas de tensão contínua e temperatura apresentaram uma repetitividade com variação de 

0,06 V e 0,75ºC, respectivamente.  

A escolha do PIC 18F4331 para o sistema de supervisão mostrou-se adequada, pelo uso 

das suas funções e pela quantidade de entradas, saídas, PWM’s, etc. Toda a arquitetura dos 

algoritmos permite que o usuário mude facilmente alguns dos parâmetros do carregador 

proposto, como o período em que são feitas as medidas de impedância alternada, a corrente de 

carga, o número de baterias em série no banco e o número de sensores de temperatura.  
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Além disso, no Capítulo 4 foi apresentado um estudo do uso de indutores acoplados na 

conexão de dois carregadores em paralelo, com a pretensão de garantir a distribuição de 

potência nas estruturas. O estudo analítico mostrou que, ao ligarem-se os dois carregadores 

em paralelo usando indutores acoplados, as correntes de entrada estão correlacionadas. 

Usando um modelo simplificado do circuito, foi possível equacionar as correntes de entrada 

de cada estrutura. Essas equações mostraram que é possível corrigir desequilíbrios 

provocados por variações nos parâmetros dos circuitos, e ainda permitiram definir o valor da 

indutância própria do indutor de acoplamento em função da variação desses parâmetros. 

Também foram traçadas curvas das correntes normalizadas de cada módulo diante das 

variações de alguns parâmetros, que permitiram verificar a eficiência da técnica. A análise 

matemática mostrou que os indutores acoplados atuam mantendo as correntes equilibradas, e 

o equilíbrio de potência é uma conseqüência desta característica. 

Os testes experimentais em malha fechada com dois carregadores operando em paralelo 

apresentaram bons resultados, onde o mesmo sinal de controle foi usado para os dois circuitos 

e a distribuição de potência foi garantida pela presença dos indutores. Os testes em malha 

aberta com interruptores diferentes e variações na tensão de entrada também confirmaram a 

técnica. 

Como possibilidade de continuidade desta pesquisa pode-se sugerir: um estudo 

aprofundado do comportamento da impedância das baterias com o fim da sua vida útil; a 

implementação de uma rotina para o microcontrolador que possibilite o sistema de 

monitoramento fazer uma pré-avaliação das baterias e que acione um alarme em caso de 

possíveis problemas nos acumuladores; o desenvolvimento de um software para o PC para o 

gerenciamento dos dados referentes as medidas das avaliações das baterias; medir a fase entre 

a corrente e a tensão alternada das baterias para calcular a sua condutância, que um outro 

método muito citado na literatura; e por fim, a aplicação da técnica de indutores acoplados em 

outros conversores CC-CC e em inversores de freqüência.  
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Apêndices 
 

9 Capítulo A 

A. Métodos de Avaliação de Baterias de Chumbo-Ácido 

A.1 Teste de Descarga 

O teste de descarga mede diretamente a capacidade da bateria. O método consiste em 

fazer uma descarga completa da bateria e o seu resultado mostra o valor absoluto da sua 

capacidade. 

Segundo a Norma IEEE Std 1188 [11] a bateria carregada deve ser desconectada do 

sistema, ligada a uma carga com característica de corrente ou potência constante, e 

descarregada até o fim da sua carga, que consiste em atingir o valor mínimo de tensão sobre 

os terminais da bateria. 

Deve-se anotar o intervalo de duração do teste e a temperatura sobre o terminal negativo 

da bateria. Sendo a temperatura diferente de 25ºC, a norma IEEE-1188 sugere calcular um 

fator de correção de temperatura para o tempo de descarga ou para o taxa de descarga 

fornecida pelo fabricante para 25ºC. Os procedimentos para o cálculo destes dois fatores são 

apresentados a seguir e deve-se optar por um deles: 

 

Tempo de descarga corrigido 

 
( )

act
corr

init std

tt
k T T

=
+ ⋅ −1

 (A.1) 

Onde: 

 tcorr: tempo total do teste corrigido; 

 tact: tempo atual do teste; 

 Tinit: Temperatura inicial do teste medido no terminal negativo da bateria; 

 Tstd: Temperatura corrigida (25ºC); 

 k: Fator do fabricante. Valores típicos são de 0,004 á 0,011; 
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Fator de correção para a taxa de capacidade 

A taxa de capacidade fornecida pelo fabricante, em amper-hora ou watt-hora, para 25ºC 

deve ser dividida pelo fator de correção mostrado na Tabela A.1, de acordo com a temperatura 

inicial do teste medida no terminal negativo da bateria.  

Tabela A.1 – Fator de correção para a taxa de capacidade (Fonte [11] ). 
Temperatura do Eletrólito 

ºF ºC 

Fator de Correção

(Limite Típico) 

30 -1,1 1,16 - 1,43 

50 10,0 1,10 - 1,04 

70 21,1 1,01 - 1,04 

77 25,0 1,00 

90 32,2 0,94 - 0,96 

110 43,3 0,88 - 0,92 

 

Determinação da capacidade da bateria 

Executando o teste de descarga, fazendo as aquisições de temperatura e tempo de 

duração, calculando o fator de correção de temperatura, pode-se determinar a capacidade da 

bateria, que é definida por [11] como sendo: 

 a
(%)

s

t
C para C

t
100 25= ⋅ °  (A.2) 

onde: 

 ta: tempo atual de descarga da bateria; 

 ts: tempo de descarga da bateria especificado em catálogo. 

 

O teste de descarga é feito com cargas de característica de corrente ou potência 

constante. Isso facilita a análise dos resultados, pois os fabricantes de baterias disponibilizam 

catálogos com o seu comportamento diante deste tipo de carga e em vários valores. 

 

Análise do resultado do teste de capacidade 

Uma bateria com a capacidade inferir a 80% da sua capacidade de fábrica pode ser 

considerada imprópria para o uso [11]. 

Referências sobre o teste: IEEE Std 1188 e NBR 14199. 
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A.2 Teste de Resistência com Descarga de Milisegundos 

Neste método, classificado como método indireto contínuo, o ensaio deve ser feito com 

a bateria desconectada do seu sistema. Com a bateria carregada, é aplicada uma carga que 

exige uma corrente muito alta (70 Ampères) em um intervalo de 3 a 10 segundos [13]. 

O teste descrito por Damlund [13] consiste em: 

• medir a tensão sobre os terminais da bateria instantaneamente antes de aplicar a 

carga (V1); 

• medir a tensão sobre os terminais da bateria depois de 10 a 20 milisegundos de 

ter aplicado a carga (V2); 

• medir a tensão sobre os terminais da bateria antes de retirar a carga (V3); 

• medir a tensão sobre os terminais da bateria depois de 10 a 20 milisegundos de 

ter retirado a carga (V4). 

Com os valores de variação de tensão e corrente, ao aplicar e retirar a carga 

respectivamente, pode-se calcular dois valores de resistência, conforme equações (A.3) e 

(A.4). A resistência interna da bateria será o valor médio das duas medidas (equação (A.5)).  

 V VR
I
−

= 1 2
12  (A.3) 

 V VR
I
−

= 4 3
43  (A.4) 

 int
R R

R
+

= 12 43
2

 (A.5) 

Damlund [13] faz os seguintes comentários sobre este teste: 

1. Ao longo dos anos, vários testes provaram que se deve ter cuidado com o uso da lei 

de Ohm em baterias, pois a sua resistência varia exponencialmente com o nível de 

carga. Ao usar uma carga de aproximadamente 70 A num curto intervalo de tempo, 

procurou-se medir a resistência na parte vertical da exponencial, diminuindo as 

variações nas medidas. 

2. O método não é muito documentado, não apresentando muitas informações sobre o 

nível adequado de corrente e tempo para medição das tensões. 

Este método não apresenta boa reprodutibilidade e usa o mesmo princípio dos testes de 

baterias automotivas. 
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Alber [14], intitula este método de “teste de carga contínuo” e representa um exemplo 

gráfico reproduzido na Figura A.2, em que mostra os instantes das medidas de tensão, 

intervalo de tempo que é aplicado à carga, corrente de carga e o cálculo da resistência. 

 

Figura A.2 – Exemplo teste de carga DC (Fonte [14]). 

Outro método um pouco modificado, proposto por Takasaki [15], faz apenas medidas 

de tensões antes e ao aplicar a carga. A metodologia consiste em aplicar uma carga de 

corrente constante, por um pequeno intervalo de tempo. A resistência interna da bateria é 

calculada pela variação de tensão (∆V) ao aplicar a carga e a corrente de carga. A Figura A.3 

mostra o modelo elétrico da bateria e o circuito usado no teste para calcular a sua resistência 

interna. A Figura A.4 apresenta a característica da tensão durante o teste. 

Takasaki [15] não especifica valores de tempo de aplicação da carga e os instantes de 

fazer as medidas de tensão. 

 

Figura A.3  Circuito elétrico da bateria 
usado no teste de carga DC (Fonte [15]). 

Te
ns

ão
 [V

]

 

Figura A.4  Características da tensão no de 
teste de carga DC (Fonte [15]). 

A.3 Teste de Condutância Alternada da bateria 

Outra técnica indireta para avaliar a bateria é a medida de condutância. A definição de 

condutância (G) é alcançada a partir da definição de admitância (Y), expressa na equação 

(A.6). 

 Y G j B= + ⋅  (A.6) 

Sendo que admitância é o inverso da impedância, tem-se: 
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 Y Z= 1  (A.7) 

Assim, a definição de condutância é apresentada na equação (A.8): 

 ( )cosRG
ZZ

θ
= =2  (A.8) 

A definição de condutância ajuda a entender os parâmetros medidos pela técnica. A 

metodologia do teste de condutância consiste em injetar um sinal de tensão alternada, entre 20 

e 30 Hz, nos terminais da bateria e medir a corrente alternada gerada por esta tensão. O sinal 

medido é comparado com a referência de tensão para medir o ângulo θ e também usado para 

determinar o valor do módulo da impedância |Z|. Com estes dois parâmetros calcula-se a 

condutância da bateria através da equação (A.8). 

A característica da condutância da bateria é de diminuir com o fim da sua vida útil. A 

bateria que apresentar alteração do valor da condutância para patamares entre 80 a 60% do 

valor nominal deve ser colocada em estado de alerta, ou de monitoramento, pois pode estar 

com problemas. A bateria que apresentar variações na condutância para valores menores que 

60% do valor nominal são consideradas ruins, ou seja, está no fim da sua vida útil e deve ser 

substituída [21].  

Como o método considera o efeito do ângulo (parte reativa da impedância), podem-se 

obter bons resultados, principalmente quando não se conhece o comportamento da 

impedância em função da freqüência. A grande desvantagem é que as medidas somente são 

seguras se os testes forem feitos com os sistemas desligados (off-line). As medidas em on-line 

apresentam muitos ruídos nas medidas. Esse método também é recomendado para baterias em 

paralelo, em que as impedâncias podem ser tratadas como admitância em série [13]. 
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1 Capítulo B 

 

B. Projeto do Retificador Monofásico de onda Completa 
com Filtro Capacitivo 

O projeto do retificador monofásico de onda completa com filtro capacitivo segue a 

metodologia de [25]. O projeto é baseado nos valores críticos de operação. 

B.1 Especificação 

Potência de saída       Pout 1900W:=  

Rendimento        η := 0.8 

Freqüência da rede de alimentação    f := 60Hz 

Período da rede de alimentação    T
1
f

:=
 

Tensão eficaz de alimentação     Vsef := 293.33V 

Variação mínima da tensão de alimentação  ∆Vsmin 20%:=  

Variação máxima da tensão de alimentação  ∆Vsmax 15%:=  

Tensão de pico da fonte de alimentação   Vs Vsef 2⋅:=  Vs 414.831V=  

Tensão mínima e máxima da fonte de alimentação  
    Vsmin Vs ∆Vsmin Vs⋅−:=   Vsmin 331.865V=  

    Vsmax Vs ∆VsmaxVs+:=   Vsmax 477.056V=  

Tensão média no capacitor( 90 % de Vs) 

    VC 0.90 Vs⋅:=     VC 373.348V=  
Variação pico a pico da tensão do capacitor   

    ∆VC 20 %⋅ VC⋅:=    ∆VC 74.67V=  
 

B.2 Projeto Retificador Monofásico em Ponte Completa  

Tensão média no capacitor     VC 373.348V=  
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VCmin VC
∆VC

2
−:=

   
VCmin 336.013V=  

VCmax VC
∆VC

2
+:=   VCmax 410.683V=  

Pin
Pout
η

:=     Pin 2.375 103
× W=  

Considerando a pior situação, em que a tensão de entrada está no valor mínimo, tem-se: 
VC_Vsmin 0.90Vsmin:=      VC_Vsmin 298.679V=  

VCmin_Vsmin VC_Vsmin VC_Vsmin
0.2
2

⋅−:=   VCmin_Vsmin 268.811V=  

VCmax_Vsmin VC_Vsmin VC_Vsmin
0.2
2

⋅+:=   VCmax_Vsmin 328.546V=  

 

Cálculo do capacitor do filtro de saída 

O capacitor de saída é definido em função da potência e tensão de entrada: 

Cf
Pin

f Vsmin
2 VCmin_Vsmin

2
−⎛

⎝
⎞
⎠⋅

:=    Cf 1.045 103
× µF=  

 

Tempo de condução dos diodos 

tc

acos
VCmin_Vsmin

Vsmin

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
2π f⋅

:=     tc 1.662 10 3−
× s=  

 

Considerando a pior situação, em que a tensão de alimentação está no seu valor 

máximo, tem-se: 
Vd := 1V 
Soma da queda de tensão nos 2 diodos 
Vsmax 477.056V=  
 

Máxima tensão na fonte de alimentação 

VC_Vsmax
Vsmax

1.1
:=
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Tensão média sobre o capacitor com tensão máxima 
VCmin_Vsmax VC_Vsmax VC_Vsmax0.1⋅−:=   VCmin_Vsmax 390.319V=  
∆VC_Vsmax Vsmax Vd−( ) VCmin_Vsmax−⎡⎣ ⎤⎦:=   ∆VC_Vsmax 85.737V=  
 

Corrente de pico no retificador 

Ip
Cf ∆VC⋅

tc
:=      Ip 46.947A=  

Corrente fundamental eficaz no capacitor 

 

IC1ef Ip 2 tc⋅ f⋅ 2 tc⋅ f⋅( )2−⋅:=   IC1ef 18.76A=  
 

Corrente eficaz de saída do filtro 

Ifoef
Pin

VCmin_Vsmin
:=    Ifoef 8.835A=  

 

Corrente eficaz no capacitor 

ICef Ifoef
2 IC1ef

2
+:=    ICef 20.737A=  

 

Cálculo do capacitor pela RSE 

Valor aproximado da corrente de pico no capacitor 
ICef 20.737A=  

ICp 2 IC1ef⋅:=     ICp 26.531A=  

RSE
∆VC
ICp

:=      RSE 2.814Ω=  

 

Esforços Sobre o Diodo  

Corrente eficaz no diodo 

IDef Ip
tc
T

⋅:=     IDef 14.826A=  

Corrente media no diodo 
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IDmed
Pin

2 VCmin_Vsmin⋅
:=    IDmed 4.418A=  

Tensão de pico no diodo 
VDmax Vsmax:=     VDmax 477.056V=  
Corrente de pico no diodo 
IDp Ip:=      IDp 46.947A=  
 

Cálculo teórico da potência aparente na entrada do retificador 

Corrente eficaz na entrada do retificador: 

IRETef Ip
2tc
T

⋅:=     IRETef 20.968A=  

 

Tensão eficaz na entrada do retificador 

Vsminef
Vsmin

2
:=     Vsminef 234.664V=  

 

Potência aparente processada pelo retificador 

SRET IRETef Vsminef⋅:=    SRET 4.92 103
× W=  

 

Ajuste do projeto do retificador por simulação 

A existência da indutância de dispersão do transformador isolador aumenta o tempo tc 

de condução dos diodos, diminuindo o valor de pico da corrente do retificador. Isso pode ser 

visto na análise dos harmônicos de 3a, 5a e 7a ordem que diminuem o seu valor. 

 

Simulando a estrutura do retificador projetado, obtiveram-se os seguintes esforços de 

corrente: 

 

Corrente de pico na ponte retificadora: 45 A 

Corrente Eficaz na entrada da ponte retificadora: 14,4 A 

Potência aparente processada pelo retificador: 4,3kW  

Corrente Eficaz no capacitor de saída: 13,4 A 

Valor da componente fundamental da corrente de entrada do retificador: 10 A 
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Valor da 3a harmônico da corrente de entrada do retificador: 9,3 A 

Valor da 5a harmônico da corrente de entrada do retificador: 8,0 A 

Valor da 7a harmônico da corrente de entrada do retificador: 6,3 A 

Valor da 9a harmônico da corrente de entrada do retificador: 4,5 A 

Valor da 11a harmônico da corrente de entrada do retificador: 2,74 A 

 

Simulando a estrutura do retificador projetado com uma indutância de dispersão do 

transformador isolador de 2 mH, os esforços de corrente foram: 

Corrente de pico na ponte retificadora: 24 A 

Corrente Eficaz na entrada da ponte retificadora:  10,5 A 

Corrente Eficaz no capacitor de saída: 9,3 A 

Potência aparente processada pelo retificador: 3,0kW 

Valor da componente fundamental da corrente de entrada do retificador: 9,9 A 

Valor da 3a harmônico da corrente de entrada do retificador: 8,1 A 

Valor da 5a harmônico da corrente de entrada do retificador: 5,24 A 

Valor da 7a harmônico da corrente de entrada do retificador: 2,47 A 

Valor da 9a harmônico da corrente de entrada do retificador: 0,84 A 

Valor da 11a harmônico da corrente de entrada do retificador: 0,75 A 

 

Usando os valores de simulação para os esforços de corrente foram definidos os 

componentes do retificador. 

 

Diodo escolhido: 

Diodo 

Tipo: Ponte retificadora monofásica KBU8J – 800 V 20 A 

 

Capacitor Escolhido  

Cf =4x 330 uF em paralelo 

 450 V - Rse = 195 mΩ   Imax=4.4 A (para 100 Hz e 85oC)   B43501 



Apêndices  161 

 

1 Capítulo C 

C. Estudo e Projeto do Conversor Buck 

C.1 Estudo do Conversor Buck 

O conversor Buck tem a característica de abaixador de tensão, em que o valor médio de 

tensão na saída é inferior ao valor médio da tensão de entrada. Consequentemente a corrente 

média de saída é maior que a corrente média de entrada. Este conversor tem a entrada com 

característica de fonte de tensão e a carga fonte de corrente. 

A Figura C.1 apresenta o circuito do conversor Buck alimentando uma carga com 

característica de fonte de tensão, por isso a presença do indutor de saída. 

S

Vi VoDRL

Lo

 

Figura C.1  Conversor Buck. 

Considerando o conversor operando em modo de condução contínua (CCM), definem-

se duas etapas de funcionamento: a primeira com o interruptor S fechado, havendo 

transferência direita de energia entre a fonte de alimentação e a carga; a segunda etapa com o 

interruptor aberto, em que a fonte de alimentação é retirada do circuito e a corrente de carga 

circula pelo diodo de roda-livre (DRL). As duas etapas de funcionamento são mostradas na 

Figura C.2 e Figura C.3. 

 

Figura C.2  1ª Etapa – interruptor fechado. 

 

Figura C.3  2ª Etapa – interruptor aberto. 

 

As principais formas de onda de corrente e tensão são mostradas na Figura C.4. 
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Is

IDRL

Io

Vi

VS

DTs (1-D)Ts
ts

Vi

VDRL

ts

Im

ts

IM

Im

ts

IM

Im

ts

IM

 

Figura C.4  Formas de onda de tensão e corrente do conversor. 

 

Analisando a Figura C.4 pode-se definir: 

 ctD
T

=  (C.1) 

e 

 o iV D V= ⋅  (C.2) 

Onde; 

D: razão cíclica; 

tc: tempo de condução do interruptor; 

T: Período de comutação; 

Vo: Tensão média de saída 

Vi: tensão média de entrada. 

 

O conversor Buck é uma estrutura simples que já foi muito explorada na literatura, por 

isso não serão apresentados os detalhes de seu funcionamento. Ressalta-se que os esforços de 

tensão sobre o interruptor e o diodo estão relacionados com a fonte de alimentação, que é de 
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valor maior que a tensão de saída. Já os esforços de corrente são relacionados com a corrente 

de carga, que por sua vez é maior que a corrente de entrada. 

 

Característica de Saída 

O conversor Buck operando no modo de condução contínuo (MCC) apresenta uma 

característica de saída em que sua tensão média depende apenas da razão cíclica, ou seja, 

independe da carga. Esta característica é uma das justificativas da utilização deste conversor 

no carregador de baterias. 

C.2 Projeto do Conversor Buck 

Especificações de Projeto: 
Vi := 380V 

Vo := 236V 

Io := 8A 

fs := 30.103 Hz 

Ondulação da tensão de saída:     ∆Vo% 1:=  

Ondulação da corrente no indutor de saída:   ∆IL% := 20 

Ondulação da tensão de capacitor de entrada:   ∆VCE% 5:=  

 

Cálculos Preliminares: 

D
Vo

Vi
:=     D 0.621=  

Po Vo Io⋅:=    Po 1.888kW=  

Ro
Vo

Io
:=    Ro 29.5Ω=  

∆Vo
∆Vo% Vo⋅

100
:=   ∆Vo 2.36V=  

∆IL
∆IL% Io⋅

100
:=   ∆IL 1.6A=  

IM Io
∆IL
2

+:=   IM 8.8A=  

Im Io
∆IL
2

−:=   Im 7.2A=  
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Imin
Io
10

:=    Imin 0.8A=  

 

Dimensionamento do Indutor do Filtro de Saída: 

Dados: 

Número de Baterias em Série:    Nbat := 16 

Número de Células numa Bateria:    Ncell := 6 

Número de Células em Série no Banco:   Nb Nbat Ncell⋅:=  Nb 96=  
Modelo da bateria:      12MF36 – MOURA 

Níveis de tensão por célula: 

  Tensão de equalização:   Vblk := 2.45V/Cell 

  Tensão de flutuação:   Vflt := 2.20V/Cell  

 

Para o método de dois níveis de tensão 

Lo
Nb Vblk⋅ 0.5⋅

fs 2⋅ Imin⋅
:=   Lo 1.838 103

× µH=  

 

Para o método de dois níveis de corrente ou com corrente pulsada 

Lo2
Nb Vblk⋅ 0.5⋅

fs ∆IL⋅
:=   Lo2 1.838 103

× µH=  

 

O valor crítico do indutor que é o limite entre o MMC e MCD é: 

Lcrit
Vi

8 fs⋅ Io⋅
:=   Lcrit 0.148mH=   Para MCC Lo>Lcrit 

 

 Especificações de Projeto do Indutor: 

Fator de ocupação Kw := 0.7 

Densidade de corrente J 450
A

cm2
⋅:=

 

    Bmax := 0.31T 

    
µo 4 π⋅ 10 7−

⋅
H
m
⋅:=  
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Dimensionamento do Núcleo: 

Considerando a ondulação de corrente no indutor suficientemente pequena, é valida a 

seguinte aproximação: 
ILef Io:=    ILef 8A=  

AeAw
Lo IM⋅ ILef⋅

Bmax Kw⋅ J⋅
:=  AeAw 13.247cm4

=  

Adotou-se o núcleo THORNTON EE-65/33/26 IP12 com os seguintes parâmetros: 

Ae 5.32 cm2
⋅:=  

Aw 5.47 cm2
⋅:=  

Ae Aw⋅ 29.1cm4
=  

Coeficiente de perdas por histerese    Kh 4 10 4−
⋅ s⋅:=

 

Coeficiente de perdas por correntes parasitas  Kf 4 10 10−
⋅ s2

:=  

Comprimento médio de uma espira    lme 14.70 cm⋅:=  

Volume do núcleo      Ve 78.200mm3
⋅:=  

 

 Número de Espiras: 

N ceil
Lo IM⋅

Bmax Ae⋅

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
:=    N 99= espiras 

 

Dimensionamento do Entreferro: 

δ
N2

µo⋅ Ae⋅

Lo
:=   δ 0.3565862cm=  

lg
δ

2
:=     lg 0.1782931cm=  

 

Dimensionamento do Fio Condutor: 

S
ILef

J
:=    S 0.0177778cm2

=  

∆
7.5

fs
1⋅

cm

s
⋅:=   ∆ 0.0375cm=

 
Max. Penetração 
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dmax 2 ∆⋅:=    dmax 0.075cm=  
 

Optou-se em usar um único fio, pois se entende que a corrente no indutor é praticamente 

constante. 

Fio escolhido AWG 14. Por falta deste fio no laboratório, escolheu-se o condutor AWG 

18. 

Seção do fio      Sfio 0.008231cm2
⋅:=  

Seção do fio+isolamento    Sfio_isolado 0.009735cm2
⋅:=  

Resistividade (100oC) em cm do fio escolhido Rfio 0.000445
Ω

cm
⋅:=

 

ncond ceil
S

Sfio

⎛
⎜
⎝

⎞
⎠

:=   ncond 3=  

Adotou-se 3 x 18 AWG. 

 

 Possibilidade de Execução: 

Awmin
N ncond⋅ Sfio_isolado⋅

Kw
:=   Awmin 4.13cm2

=  

Awmin

Aw
0.755=    <1 ! Ok o projeto pode ser executado! 

 

Comprimento do chicote: 

Lchicote lme N⋅:=   Lchicote 14.553m=  
 

Cálculo Térmico: 

Resistência de condução: 

Rcobre
Rfio Lchicote⋅

ncond
:=  Rcobre 0.216Ω=  

 

Perdas Joule: 

Pcobre Rcobre ILef
2

⋅:=  Pcobre 13.816W=  
 

Perdas magnéticas: 
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∆B 0.1
Bmax

T
⋅:=

 

Pnucleo ∆B
2.4

Kh fs⋅ Kf fs
2

⋅+⎛
⎝

⎞
⎠⋅ Ve⋅

1W

1 cm3
⋅

⋅:=   Pnucleo 3.116 10 4−
× W=  

 

Perdas totais: 

Ptotais Pcobre Pnucleo+:=     Ptotais 13.816W=  
 

Resistência Térmica do Núcleo: 

Rtnucleo 23
Ae Aw⋅

cm4

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠

0.37−

⋅ Ω⋅:=    Rtnucleo 6.608Ω=  

 

Elevação de Temperatura: 

∆T Pcobre Pnucleo+( ) Rtnucleo⋅
K

W Ω⋅
⋅:=   ∆T 91.299K=  

Ok! o delta de temperatura está dentro dos limites permitido! 

 

Dimensionamento do Capacitor do Filtro de Saída: 

Co
∆IL

2πfs ∆Vo⋅
:=   Co 2.698µF=  

RSE
∆Vo

∆IL
:=    RSE 1.475Ω=  

O capacitor não deve ultrapassar 100uF [9]. 

Co = 100 µF eletrolítico (Epcos série B43501) ou 5 µF polipropileno (Sprague 

730P148).  

Dimensionamento do Interruptor: 

VSmax Vi:=    VSmax 380V=  
ISpk IM:=    ISpk 8.8A=  
ISmed D Io⋅:=    ISmed 4.968A=  

ISef Io
2 D⋅

Vi Vo−( )2 D3
⋅

12 Lo
2

⋅ fs
2

⋅
+:=   ISef 6.311A=  

IRFP32N50K  Vcss=500 V   Rds=0.135Ohm   Id=32 A. 
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Potência dissipada: Pd :125W (25ºC) 

 Características térmicas: 

  Junction-to-Case: Rjc: 0,26ºC/W (valor máximo) 

  Case-to-Sink, Flat, Greased Surface: Rcs: 0,24ºC/w (valor típico) 

  Junction-to-Ambient: Rja:  40ºC/W (valor máximo) 

 

Dimensionamento do Diodo: 

VDmax Vi:=    VDmax 380V=  
IDpk IM:=    IDpk 8.8A=  
IDmed Io 1 D−( )⋅:=   IDmed 3.032A=  
 

IDef 1 D−( ) Io
2

⋅
2 Io⋅ Vi Vo−( )⋅ D⋅ 1 D−( )⋅

Lo fs⋅
+

13
12

Vi Vo−( )2 D2
⋅ 1 D−( )⋅

Lo
2 fs

2
⋅

⋅+:=  IDef 5.678A=  

MUR860  Vrrm=600V   If(av)=8 A   Rjc=3C/W    Vf=1,5 V. 

 

Cálculo do Dissipador 

 

Perdas no Diodo 

Queda de tensão direta:      VTO 1.5V:=  

Resistência Térmica junção ambiente do diodo:  Rthja_D 28
K
W
⋅:=  

Usado quando não precisa de dissipador 

Resistência Térmica junção cápsula do diodo:   Rthjc_D 2
K
W
⋅:=  

Usado quando precisa de dissipador 

Resistência Térmica cápsula dissipador:    Rthcd_D 1
K
W
⋅:=  

Usado quando precisa de dissipador 

Temperatura máxima de junção:     Tj_D 175K:=  
Resistência de condução:      rr 0.010Ω:=  

Tempo de bloqueio:       trr 60 10 9−
⋅ s:=  
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Máxima corrente reversa:      ir 500µA:=  
 

Perdas de condução: 

Pdcond VTO IDmed⋅ rr IDef
2

⋅+:=   Pdcond 4.87W=  
 

- Perdas de comutação: 

Carga armazenada na recuperação do diodo 

Qrr
trr ir⋅

2
:=      Qrr 1.5 10 11−

× C=  

Pdcom Qrr fs⋅ VDmax⋅:=    Pdcom 2.28 10 4−
× W=  

 

Perdas totais: 

PtD Pdcom Pdcond+:=    PtD 4.87W=  
 

 - Cálculo do dissipador: 

 

Temperatura ambiente:     Ta 40K:=  

Temperatura de junção desejada (Tj_d < Tj): Tj_D_des 150K:=  
 

Sem dissipador 

Rthja_D_nec
Tj_D_des Ta−

PtD
:=     Rthja_D_nec 22.587s3K kg-1 m-2

=  

se Rthja_nec > Rthja: não precisa de dissipador 

se Rthja_nec < Rthja: precisa de dissipador 

Precisa de dissipador!! 

 

Com dissipador 

Resistência térmica do dissipador: 

Rthda_D
Tj_D_des Ta−

PtD
Rthjc_D− Rthcd_D−:=   Rthda_D 19.587s3Kkg-1 m-2

=  
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Temperatura no dissipador: 
Td_D Tj_D_des Rthjc_D Rthcd_D+( ) PtD⋅−:=   Td_D 135.39K=  
 

Dissipador escolhido: 

SK104 (estrelinha)
     

Rthda_D_dissip 11.5
K
W
⋅:=

 
 

Temperatura de junção com o dissipador escolhido: 

Tj_D_dissip Rthjc_D Rthcd_D+ Rthda_D_dissip+( ) PtD⋅ Ta+:=  Tj_D_dissip 110.615K=  
 

Perdas no Interruptor 

Resistência Térmica junção ambiente do interruptor:  Rthja_S 40
K
W
⋅:=  

(Usado quando não precisa de dissipador) 

Resistência Térmica junção cápsula do interruptor:   Rthjc_S 0.26
K
W
⋅:=  

(Usado quando precisa de dissipador) 

Resistência Térmica cápsula dissipador:     Rthcd_S 0.24
K
W
⋅:=  

(Usado quando precisa de dissipador) 

Temperatura máxima de junção:      Tj_S 150K:=  
Resistência de condução dreno-source:    RDS_on 0.136Ω:=  para 20oC 

Carga total armazenada:       Qg 190 10 9−
⋅ C:=  

Rise time (tempo de subida):       tr_S 0.120 10 6−
⋅ s⋅:=  

Fall time (tempo de descida):      tf_S 0.054 10 6−
⋅ s⋅:=  

 

Perdas de condução: 

Fator de correção da temperatura da junção (80o) - Ábaco do fabricante 
RDS_on_corr RDS_on 1.5⋅:=  
 

Pscond RDS_on_corr ISef
2

⋅:=      Pscond 8.124W=  
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Perdas de comutação: 

Pscom
fs
2

tr_S tf_S+( )⋅ ISef⋅ VSmax⋅:=    Pscom 8.345W=  

 

Perdas totais: 

PtS Pscom Pscond+:=      PtS 16.469W=  
 

Cálculo do dissipador: 

Temperatura ambiente:     Ta 40K:=  

Temperatura de junção desejada (Tj_d < Tj):  Tj_S_des 120K:=  
 

Sem dissipador 

Rthja_S_nec
Tj_S_des Ta−

PtS
:=     Rthja_S_nec 4.858s3Kkg-1 m-2

=  

Se: Rthja_nec > Rthja: não precisa de dissipador; 

Se: Rthja_nec < Rthja: precisa de dissipador. 

Conclusão: Precisa de dissipador! 

 

Com dissipador 

Temperatura no dissipador: 
Td_S Tj_S_des Rthjc_S Rthcd_S+( ) PtS⋅−:=   Td_S 111.765K=  
 

Resistência térmica do dissipador: 

Rthda_S
Tj_S_des Ta−

PtS
Rthjc_S− Rthcd_S−:=   Rthda_S 4.358s3K kg-1 m-2

=  

 

Dissipador escolhido: 
  

Rthda_S_dissip 2
K
W
⋅:=

 
 

Temperatura de junção com o dissipador escolhido: 

Tj_S_dissip Rthjc_S Rthcd_S+ Rthda_S_dissip+( ) PtS⋅ Ta+:=   Tj_S_dissip 81.173K=  
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Usar o mesmo dissipador para o diodo e o interruptor 

Temperatura média no dissipador: usar a temperatura mais alta dos dois componentes e 

a soma das suas potencias:  
Td Td_S 1.2⋅:=    Td 134.118K=  

Rthda
Td Ta−

PtD PtS+
:=    Rthda 4.411s3K kg-1 m-2

=  

Dissipador escolhido: 

SP 0,75 com 20 cm 

Rthda_dissip 1
K
W
⋅:=

 
Td PtD PtS+( ) Rthda_dissip⋅ Ta+:=    Td 61.339K=  
 

Temperatura de junção do Diodo com o dissipador escolhido: 

Tj_D_dissip Td Rthjc_D Rthcd_D+( ) PtD⋅+:=   Tj_D_dissip 75.949K=  
Ok ! Dentro dos limites. 

 

Temperatura de junção do Interruptor com o dissipador escolhido: 

Tj_S_dissip Td Rthjc_S Rthcd_S+( ) PtS⋅+:=   Tj_S_dissip 69.574K=  
Ok ! Dentro dos limites. 
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1 Capítulo D 

D. Circuito Integrado bq2031 Dedicado ao Controle de um 
Carregador de Baterias de Chumbo-Ácido 

 

D.1 Estudo do CI bq2031 

O CI bq2031 [28] é um integrado de 16 pinos da Texas Instruments dedicado à 

aplicação de carregadores de baterias de chumbo-ácido. Um diagrama de blocos da 

arquitetura do CI é mostrado na Figura D.1. Ele possui um modulador interno e a sua saída é 

um sinal PWM, possui compensadores de tensão e corrente internos, algoritmo interno para 

três curvas diferentes de carga de baterias, sistema de pré-carga nas baterias, compensação de 

temperatura, proteção para falta de baterias e proteção de tempo de carga.Também permite 

ajustar a freqüência de comutação do conversor e possui 3 LEDs de sinalização. Como 

desvantagem, as suas referências de tensão e corrente são internas, o que obriga o usuário a 

adaptar os ganhos dos sensores de tensão e corrente para obter os valores desejados.  

No decorrer do texto será estudado o CI e definida sua configuração para o projeto.  

POWER-ON 
RESET

MTO 
TEMPORIZADOR OSCILADOR

V

CONTROLE E
SINALIZAÇÃO CONTROLE 

DE CARGA

REGULADOR 
PWM

REFERENCIAL DE 
TENSÃO COM 

TEMPERATURA 
COMPENSADA

 

Figura D.1 – Diagrama de blocos do CI bq2031 (Fonte [9]). 
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Escolha do Método de Carga das Baterias 

O CI bq2031 apresenta a opção de três métodos de carga para as baterias. São os 

métodos: dois níveis de tensão, dois níveis de corrente e corrente pulsada, todas mostradas no 

Capítulo 1. A seleção do método desejado é feita pelo nível de tensão, alto (H) ou baixo (L), 

aplicado nos pinos 10, 15 e 16.  A Tabela D.1 apresenta os níveis de tensão para cada método 

de carga. 

Tabela D.1  Configuração do Método de Carga das Baterias (Fonte[9]). 

Algoritmo de Carga QSEL TSEL Limites Programáveis 

Passo de Tensão L H/L IMAX, VBLK, VFLT 

Passo de Corrente H L IMAX, VBLK, IMIN 

Corrente Pulsada H H IMAX, VBLK, VFLT 

 

Um exemplo da ligação elétrica destes pinos é mostrado na Figura D.2, para o método 

de dois níveis de corrente. Esses pinos também são utilizados para sinalização, por isso a 

presença dos Led´s.  

 

Figura D.2 – Ligação elétrica para escolha do método de carga (Fonte [9]). 

 

Configurando os Limites de Tensão e Corrente do Processo de Carga 

Os valores de tensão de flutuação, tensão de equalização, corrente máxima e corrente 

mínima aplicados no banco de baterias são determinados pelo usuário, conforme as 

especificações da sua bateria. Como as referências de tensão e de corrente do CI são internas, 

as configurações dos limites de tensão e corrente são ajustados nos sensores. Os pinos 2 e 3 
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do CI controlam a tensão e o pino 7 controla a corrente sobre o banco de baterias, como 

mostrado na Figura D.3. 

A tensão aplicada sobre a bateria é ajustada por uma rede de três resistores (RB1, RB2 e 

RB3) como visto na Figura D.3. Para determinar cada resistor são usadas as equações (D.1) e 

(D.2), em que se arbitra o valor de RB2 . Onde os valores de VFLT, VBLK são os valores de 

tensão de flutuação e tensão de equalização respectivamente, definida por célula pelo usuário. 

N representa o número total de células em série [9]. Para o projeto, a tensão Vbat+ e Vbat-, 

mostradas na Figura D.3, será a tensão de saída de um estágio com amplificador operacional 

na configuração não-inversora. Este estágio tem o objetivo de introduzir um ganho ao sensor 

de tensão para simular um número menor de N. Assim, o banco de 16 baterias, que possui 96 

células, possui um sensor formado por um divisor resistivo e pelo amplificador não inversor 

que mede a sua tensão e transmite um valor proporcional ao equivalente a 4 células. Nesta 

situação o valor de N é igual a 4 para calcular os resistores. Essa estratégia modificada é 

mostrada no circuito da Figura D.6, que busca facilitar o ajuste da rede de resistores e 

principalmente, facilitar o ajuste do sistema para mudanças no número de baterias do banco. 

Para essa última situação, seria apenas mudado o ganho do sensor. Além destas funções, o 

estágio com amplificador operacional também filtra ruídos do sistema. Ao mudar a 

configuração da Figura D.3, deve-se ter o cuidado com a medida da tensão da bateria, pois ela 

é lida pelo CI como sendo a tensão diferencial entre os pinos 3 e 7, e não em relação à 

referência do circuito. A tensão no pino três, em relação à referência, corresponde à medida 

de tensão da bateria adicionada à tensão do resistor RSNS.  

No pino 7 é conectado o pólo negativo da bateria e a tensão desse pino em relação à 

referência corresponde à medida de corrente, ou seja, a queda de tensão no resistor RSNS. A 

corrente máxima (IMAX) aplicada no banco de baterias é ajustada pelo ganho do resistor RSNS, 

conforme equação (D.3) e mostrado na Figura D.3 [9]. Como o valor do resistor depende da 

corrente desejada pode-se ter situações em que não há o valor comercial do resistor teórico. 

Neste projeto, o sensor de corrente representado na Figura D.3 por um resistor, foi substituído 

por um resistor e dois estágios de amplificação com amplificador operacional. Assim, o ganho 

RSNS da equação (D.3) deve ser igual ao ganho total do sensor proposto no trabalho. A Figura 

D.7 mostra a estrutura do sensor modificado de corrente usado no projeto. 

O valor da corrente mínima (IMIN) é ajustada pelo nível de tensão aplicado pino 6 

(IGSEL) do CI e depende do método de carga escolhido. A Tabela D.2 apresenta os valores 
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de IMIN para o nível de tensão alto (H), baixo (L) e com o pino 6 flutuando, de acordo com o 

método de carga escolhido. 

 ( )1 1
2 2,2

FLTN VRB
RB

⋅
= −  (D.1) 

 ( )1 1 1
2 3 2,2

BLKN VRB RB
RB RB

⋅
+ = −  (D.2) 

 0,250
MAX

SNS
I

R
=  (D.3) 

 

Figura D.3 – Configuração do circuito para medir tensão e corrente do banco de baterias (Fonte [9]).  

Tabela D.2 – Ajuste do valor de IMIN (Fonte [9]). 
Dois Níveis de tensão Dois níveis de Corrente 

IGSEL IMIN IGSEL IMIN 

L IMAX/10 L IMAX/10 

H IMAX/20 H IMAX/20 

Z IMAX/30 Z IMAX/40 

 

Sinalização do CI bq2031 

A sinalização do CI bq2031 é feita por três LED´s, como visto na Figura D.2. O 

objetivo é informar para o usuário em qual etapa está o controle e possíveis sinais erros que 

podem acontecer. A maneira como vai ser feita a sinalização nos LED´s depende do nível de 

tensão aplicado no pino 16 (DSEL), que pode ser alto, baixo ou flutuando. Mas os estados de 

operação a serem sinalizados são os mesmos para as três maneiras de sinalização [9], apenas 

muda a forma de representar os sinais nos LEDs. Na Tabela D.3 é possível verificar os  

modos de operação sinalizados pelo CI ao usuário. Essa configuração é chamada de Modo 1 
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porque o pino DSEL está aterrado (também dito de tensão igual a zero ou nível de tensão 

baixo) 

Tabela D.3 – Sinalização do CI bq2031 no modo 1 em que opino DSEL é aterrado (Fonte [9]). 
Modo Estágio de Carga LED1 LED2 LED3 

Bateria Ausente Baixo Baixo Alto 

Estágio de Pré-Carga Piscando Baixo Baixo 

Estágio de Carga Alto Baixo Baixo 

Estágio de Manutenção Baixo Alto Baixo 

Carga Desabilitada (Temperatura Fora de Limite) X X Piscando 

 

 

DSEL = 0 

(Modo = 1) 

Falta X X Alto 

 

Ajustando a Compensação da Variação de Temperatura 

Uma das principais funções deste CI é a sua compensação de temperatura na referência 

de tensão, que é feita pela tensão diferencial aplicada entre os pinos 8 (TS) e 7 (SNS). A 

referência interna do CI para a tensão de flutuação é de 2,2 V em 25ºC. Variações na 

temperatura são compensadas por -3,9 mV/ºC na tensão de referência [9]. Como o coeficiente 

de correção de temperatura é negativo usa-se um sensor do tipo NTC (negative temperature 

coefficient), em que a sua resistência aumenta com a diminuição da temperatura e vice-versa . 

O sensor é ligado na bateria conforme [8]. O sinal de tensão no pino 8, para 25º é a metade da 

tensão alimentação do CI (Vcontínua/2). 

O fabricante em [9] define três limites de temperatura TCO, HTF e LTF,  em função da 

tensão de alimentação (Vcontínua) do CI, apresentados nas equações (D.4), (D.5) e (D.6) em 

forma de tensão. TCO é o limite de máxima temperatura, onde o processo de carga é 

interrompido. HTF é a temperatura em que as baterias devem estar para iniciar novamente o 

processo de carga depois de ter atingido o limite máximo TCO. Por fim, LTF é o limite de 

temperatura mínima em que o processo de carga é interrompido. 

 0,4TCO CCV V= ⋅  (D.4) 

 0,44HTF CCV V= ⋅  (D.5) 

 0,6LTF CCV V= ⋅  (D.6) 

Em conjunto com o sensor de temperatura usam-se dois resistores (RT1 e RT2) para 

ajustar a compensação de temperatura. O circuito proposto em [9] é reproduzido na Figura 

D.4 e as equações (D.7) e (D.8) servem para ajustar os resistores RT1 e RT2. As resistências 
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RLTF e RHTF, citadas nas equações (D.7) e (D.8), representam a resistência do sensor de 

temperatura NTC nas temperaturas HTF e LTF.  

 

 

Figura D.4 – Circuito para compensação de temperatura. 

 ( )
( )

( )

0,250
0,6

1 2
1

2

CC
CC

LTF

LTF

V
V

RT RT R
RT R

−
⋅ =

⋅ +
+

⋅

 (D.7) 

 ( )
( )

10,44
1 2

1
2

CC
HTF

HTF

V
RT RT R

RT R

⋅ =
⋅ +

+
⋅

 (D.8) 

No caso de se usar mais sensores no projeto, conforme recomendado em [8], o 

microcontrolador medirá as temperaturas de todos os sensores e informará ao CI um valor 

médio, através de um nível de tensão adequado aplicado no seu pino 8. O microcontrolador 

deve ter um algoritmo adequado para informar a temperatura ao CI bq2031. Como o CI mede 

a temperatura pela tensão diferencial entre os pinos 8 e 7, e não em relação à referência do 

circuito, o algoritmo do microcontrolador deve compensar esta diferença e respeitar o 

coeficiente de variação de -3,9 mV/ºC. O Circuito modificado usado no projeto para medir a 

temperatura é mostrado na Figura D.8. 

 

Definindo o Tempo Máximo de Carga da Baterias 

O CI bq2031 permite definir o tempo máximo de carga (MTO). Esse período pode 

variar de 1 até 24 horas. Ele é escolhido através da definição dos componentes R e C, que 

estão ligados ao pino 1 (TM) do CI bq2031, como mostrado na Figura D.5. A equação (D.9) 

mostra a relação entre R, C e o número de horas do processo de carga. O tempo máximo de 
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cada etapa de carga é definido em função do tempo total MTO. Se o tempo de carga das 

baterias ultrapassarem o tempo MTO estipulado o CI gera um sinal alarme. 

 0,5 ( )MTO R C horas= ⋅ ⋅  (D.9) 

 

 

Figura D.5  – Circuito elétrico para a definição do período de carga. 

R é definido em kΩ, C em µF e MTO em horas. C não deve ser superior a 0,1 µF. 

 

Configurando o Período de Comutação 

O período de comutação é escolhido a partir da definição do capacitor CPWM, ligado no 

pino 9 (TPWM). A freqüência de comutação obedece à equação (D.10). 

 0,1
s

PWM
f kHz

C
=  (D.10) 

 

CPWM é definido em µF e o resultado (fs) em kHz. 

 

D.2 Ajuste do CI bq2031 ao Projeto  

Definindo os tempos de cada etapa da curva de carga 

Define-se apenas o MTO (maximum time-out). Os outros tempos são porcentagens 

deste. 

Variação de MTO de 1h até 24h. 

MTO :=10 horas  Ct := 0.1 

C não deve ultrapassar 0.1uF [9]. 
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Rt
MTO
0.5 Ct⋅

:=   Rt 200=  

MTO em horas; 

Ct em µF; 

Rt em kΩ; 

Rt é colocado entre Vcc e o pino 1 (TMTO) e Ct entre o pino TMTO e o VSS (12). 

 

Período de Comutação 

Fs := 40 

Cpwm
0.1
fs

:=   Cpwm 2.5 10 3−
×=  

fs em kHz; 

Cpwm em uF; 

 

Resistor Shunt necessário para o valor de IMAX 
IMAX 8A=  IMIN 0.8A=  

Rsns
0.250V
IMAX

:=   Rsns 0.031Ω=  

 

Rsns é o valor de resistor. Para os níveis de corrente que se está trabalhando o valor do 

resistor shunt é muito pequeno, por isso optou-se em monitorar a corrente pelo PIC e ele 

passar a informação correta para o CI bq 2031. 

 

Sabe-se que: 

Com corrente Imax é aplicado 0,250 V do pino SNS. 

Com corrente mínima é aplicado o valor de 0,250 V dividido pela relação Imax/Imin. 
VSNS_max 0.250V:=  

VSNS_min
0.250V
IMAX

IMIN

:=

  

VSNS_min 0.025V=  

Sendo estes valores limites tensão que o PIC deve informar ao CI no processo de carga, 

correspondendo ao valor de corrente das baterias lidas pelo PIC. Valores intermediários 

seguem uma relação linear 
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Usando o PIC para monitorar a corrente do conversor (da Bateria) 

Será usado um sistema de medida com o PIC. Este informa o CI qb2031 o nível de 

corrente, em função dos níveis de tensão aplicado no seu pino SNS. A estrutura do sensor de 

corrente é apresentada na Figura D.6. 

A estratégia consiste em ler o valor de tensão no resistor Rsns, passar por dois filtros 

diferenciais, o primeiro para atenuar ruídos e eliminar o efeito indutivo do resistor Rsns, e o 

segundo fornecer o ganho necessário para que o A/D do PIC converta o sinal. A informação 

será enviada do PIC ao CI bq2031 por um sinal PWM. 
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0
0
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440k

R59

1.6k
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Figura D.6 – Sensor de tensão modificado. 

 

Determinando o resistor shunt 

Valor escolhido:   Rsns 0.05Ω:=  

O valor de Rsns é determinado levando em consideração a corrente máxima do 

carregador, o nível de tensão adequedo para fazer a leitura e a potência dissipada. 

Potência dissipada:  PRsns IMAX
2 Rsns⋅:=   PRsns 3.2W=  

 

Determinando o filtro de entrada do sensor de corrente 

Foi usada a configuração diferencial por não apresentar amplificação em alta 

freqüência. O primeiro filtro possui um ganho unitário e freqüência de corte de 40kHz, para 

atenuar as altas freqüências e/ou eliminar o efeito indutivo do resistor Rsns. O segundo filtro 

possui um ganho de 10 para condicionar o sinal ao nível de leitura do A/D e freqüência de 40 

kHz. 
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Cálculo do filtro de saída do PWM do sensor de corrente 

Optou-se por usar um filtro de segunda ordem na saída do sinal PWM do PIC, buscando 

diminuir o atraso (tempo de resposta) e a ondulação sobre o valor médio. A estrutura do filtro 

escolhida é a de dois Filtros RC (primeira ordem) em cascata com freqüência de corte de 

10kHz. Após este estágio é colocado um amplificador na configuração não-inversora com 

ganho de 0,067 para ajustar o ganho do sistema. 

 

Usando o PIC para monitorar a Tensão da Bateria 

O PIC será usado para ler o valor da tensão do banco de baterias e transmitir essa 

informação ao CI bq2031. A estrutura do sensor de tensão é apresentada na Figura D.7. 

Para que os valores de tensão aplicados no CI bq2031 sejam referentes aos seus valores 

internos de tensão mínima, tensão de flutuação e tensão equalização é necessário ajustar 

corretamente os valores da rede de resistores na entrada do bq2031. A estratégia é usar o 

ajuste proposto pela Unitrode considerando o número de células igual a 2. Para isso, o sinal de 

saída do PWM deve ser multiplicado por dois por uma configuração de amplificador não 

inversor. 
8

4
V+

V-

 

Figura D.7 – Sensor de corrente modificado. 

 

Cálculo do divisor resistivo para a medida da tensão da bateria e aplicado no A/D do 

PIC 

A máxima tensão aplicada sobre a bateria é a tensão de flutuação: 

Vbat_max Nb VBLK⋅:=   Vbat_max 235.2V=  
Nb 96=  

 

Determinando o resistor R1vbat e o ganho do divisor, obtém-se R2v: 



Apêndices  183 

 

R1vbat 950kΩ:=    Gvbat
1
96

:=
 

R2vbat
R1vbat Gvbat⋅

1 Gvbat−
:=   R2vbat 10kΩ=  

Pdiss
Vbat_max

2

R1vbat R2vbat+
:=   Pdiss 0.058W=  

 

Cálculo do filtro de saída do PWM do sensor de tensão 

Optou-se em usar um filtro de segunda ordem na saída do sinal PWM do PIC, buscando 

diminuir o atraso (tempo de resposta) e a ondulação sobre o valor médio. A estrutura do filtro 

escolhida é a de dois Filtros RC (primeira ordem) em cascata com freqüência de corte de 

10kHz. 

Na saída dos dois filtros RC é colocado um amplificador não inversor com ganho igual 

a dois para emular Nb=2. 

 

Cálculo da rede de resistores que controlam os limites de tensão no CI bq2031 

Arbitrar RB2 e considerar N=2 

RB2 110kΩ:=   Nb 2:=  
 

Calcular o valor de RB1. Usar valores entre 150k e 1000k: 

RB1 RB2 Nb
VFLT

2.2V
⋅ 1−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎠

⋅:=
  

RB1 115kΩ=   

RB3
RB1

Nb VBLK⋅

2.2V
1−

RB1

RB2
−

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠

:=   RB3 632.5kΩ=  

 

Tensão no pino BAT do CI bq2031 quando a tensão da bateria atinge o valor de 

flutuação: 

Vbat VFLT Nb⋅
RB2

RB1 RB2+
⋅:=   Vbat = 2.2V 

VFLT·Nb = 4.5V 
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Tensão no pino FLOAT do CI bq2031 quando a tensão da bateria atinge o valor de 

equalização: 

Vfloat

VBLK Nb⋅
RB2 RB3⋅

RB2 RB3+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
⋅

RB1
RB2 RB3⋅

RB2 RB3+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
+

:=   Vfloat = 2.2V 

 

Usando o PIC para monitorar a Temperatura das Baterias 

O PIC será usado para monitorar as temperaturas do banco de baterias. Essa informação 

será enviada ao CI bq2031, com o objetivo de fazer a compensação de temperatura na tensão 

de referência e bloquear a carga quando a bateria ultrapassar os limites de temperatura. A 

estratégia é usar um PWM do PIC, onde a sua razão cíclica é controlada de maneira a passar 

as informações ao bq2031 pelo valor médio do sinal PWM. A estrutura do sensor de tensão é 

apresentada na Figura D.8. 

O PIC deve ler o sinal resultante da rede de resistores ajustada acima, tratar o sinal e 

transmitílo através da razão cíclica do PWM. O sinal PWM passará por um filtro para ser 

aplicado no bq2031. 

 

Limites de Temperatura 

Limite inferior. A carga da bateria é bloqueada:   LTF := 0 ºC 

Valor máximo de temperatura para iniciar novamente o ciclo de carga após ter sido 

bloqueado por elevação de temperatura:      HTF := 50 ºC  

Limite superior. A carga da bateria é bloqueada:   TCO := 55 ºC  

Os valores acima são de acordo com o tipo de bateria usado. 

O CI bq2031 usa a tensão de alimentação como referência para os níveis de temperatura 

acima. A tensão correspondente a cada temperatura é aplicada no pino TS (pino 8). 

VLTF 0.6 Vcc⋅:=    VLTF 3V=  
VHTF 0.44 Vcc⋅:=    VHTF 2.2V=  
VTCO 0.4 Vcc⋅:=    VTCO 2V=  

Para 25ºC a T25 25:=  
VT25 Vcc 0.5⋅:=    VT25 2.5V=  
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O Comportamento da temperatura é inversamente proporcional ao nível de tensão 

aplicado no CI. A compensação de temperatura na tensão de referência (2,2 V) é de -3,9 

mV/ºC. Para uma bateria Moura de tecnologia CLEAN a compensação deve ser de -55 mV 

por célula a cada elevação de 10ºC. O programa do PIC deve fazer essa adaptação de níveis. 
s
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Figura D.8 – Sensor de corrente modificado. 

 

Configurando a rede de resistores para medir a temperatura 

A tensão resultante da rede de resistores corresponde à temperatura da bateria. Esse 

valor pode ser usado diretamente no CI bq2031, ou aplicado no A/D do PIC e este passa as 

informações ao CI. 

É necessário determinar o tipo de NTC usado e sua resistência nas temperaturas limites. 

NTC 23226338 10 kΩ em 25ºC. 

RLTF 32550Ω:=   para 0ºC 

RHTF 3604Ω:=   para 50ºC 

Determinar RT1 e RT2 através das equações (D.7) e (D.8) de maneira que o divisor 

resistivo forneça os níveis de tensão adequados nos limites de temperatura. A solução do 

problema é uma equação de segundo grau. Usaram-se valores próximos dos esperados. 

RT1 3.65kΩ:=     RT2 8.2kΩ:=  
Limite inferior (=0,44): 

1

1
RT1 RT2 RHTF+( )⋅

RT2 RHTF⋅
+

0.407=  

Limite inferior (=0,60): 
1

1
RT1 RT2 RLTF+( )⋅

RT2 RLTF⋅
+

0.642=
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Cálculo do filtro de saída do PWM do sensor de temperatura 

Optou-se em usar um filtro de segunda ordem na saída do sinal PWM do PIC, buscando 

diminuir o atraso (tempo de resposta) e a ondulação sobre o valor médio. A estrutura do filtro 

escolhida é a de dois Filtros RC ( primeira ordem) em cascata de freqüência de corte de 

500Hz. 

 



Apêndices  187 

 

E. Projeto de Controle e Periféricos do Carregador de 
Baterias Usando o CI bq2031 

Especificações de Projeto de Controle: 

Vin := 373V 
VO := 192V 
fs := 40·103 Hz 

∆I 20%:=   Em relação à Imax. 

Bateria: Modelo 12MF36 - MOURA  

Vblk 2.45V:= /Cell 

Vflt 2.2V:= /Cell 

Imax 8A:=  

Imin
Imax

10
:=   Imin 0.8A=  

Ca := 32.2 A/h  (Para 10h de regime) 

Rin 0.020Ω:=  
Número de Baterias em Série:  Nbat := 16 

Número de Células numa Bateria:  Ncell := 6 

Número de Células em Série no Banco: Nb Nbat Ncell⋅:=   Nb 96=  
 

Filtro de Saída do Conversor Buck 

Dados do Apêndice C:   Lo 1.9mH:=  

 Co 100µF:=  
Modelo Elétrico da Bateria de Chumbo-Ácido 

O modelo é apresentado na Figura E.1: 

 

Figura E.1 – Modelo da bateria 
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Sendo: 

CB 100 Ca⋅ 1000µF( )⋅:=   (fórmula empírica) CB 3.22F=  

Ri Rin Nbat⋅:=        Ri 0.32Ω=  
Ro representa o efeito de carga quando é aplicada Vblk na bateria.  

RLmin
Nb Vblk⋅

Imax
:=   RLmin 29.4Ω=  

RLmax
Nb Vblk⋅

Imin
:=   RLmax 294Ω=  

Adota-se o pior caso: 

Ro RLmin:=    Ro 29.4Ω=  
 

Projeto do Compensador e Estudo da Malha de Tensão 

O diagrama de blocos da malha de tensão é apresentado na Figura E.2. 

 

Figura E.2 – Modelo da estrutura da malha de tensão. 

A malha de tensão é definida por: 

VL(s) = Gmed·Av(s)·Pw(s) ·PTv(s) 

Reescrevendo a equação acima: 

VL(s) = Av(s) · Gv(s) 

onde: 

Gmed: Ganho do medidor; 

Av(s): Compensador de tensão; 

Pw(s): Função de Transferência do modulador PWM; 

PTv(s): Função de Transferência da planta para a malha de tensão; 

Gv(s): Função de Transferência Gmed·Pw(s) ·PTv(s). 

 

A Função de Transferência do modulador PWM é definida:  



Apêndices  189 

 

                       Pw(s) : 0.47=  

O ganho do sensor de tensão (até antes da rede de resistores RB1 e RB2): 

Gmed
2
96

:=
 

 

Freqüência Corte: 

ωo
1

Lo CB⋅
:=   ωo 12.785Hz=  rad /seg 

fo
ωo

2 π⋅
:=    fo 2.035Hz=  

G(s) é definida: 

Gv f( )
Gmed 0.47⋅ Vin⋅ 1 s f( ) Ri⋅ CB⋅( )+⎡⎣ ⎤⎦⋅

1
s f( )
ωo

⎛
⎜
⎝

⎞
⎠

2
+ s f( ) Ri CB⋅

Lo

Ro
+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
⋅+

⎡⎢
⎢⎣

⎤⎥
⎥⎦

:=  

 

Os pólos e o zero de Gv(s) são definidos: 

fzo
1

2 π⋅ Ri⋅ CB⋅
:=

   
  zof 0.154Hz=    

fpo1
1

2 π⋅ Lo CB⋅( )⋅
:=

   
po1f 2.035Hz=

 

fpo2
1

2 π⋅ Ri CB⋅
Lo

Ro
+

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
⋅

:=

  

po2f 0.154Hz=  

A resposta em freqüência de Gv(s) é mostrada na Figura E.4 e Figura E.5 

 

Figura E.3 – Módulo da planta de tensão. 

Fa
se

 

Figura E.3 – Fase da planta de tensão. 

 

Projeto Compensador Av(s) 

A função de transferência de Av(s) mostrado na Figura E.2 é definida: 
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A s( )
D 105⋅ 1 s RB1⋅ CF⋅+( )⋅ 1 s Rv⋅ Cv⋅( )+⎡⎣ ⎤⎦⋅

1 s D⋅ RB1⋅ CF⋅+( ) 1 s 2.5 105
⋅ Rv+⎛

⎝
⎞
⎠⋅ Cv⋅+⎡

⎣
⎤
⎦⋅  

 

Os valores 105 e 2.5·105 são devido às características do amplificador de erro. A 

variável D é definida abaixo. 

Os valores da rede de resistores definidos nos ajustes dos parâmetros do CI bq2031 do 

Apêndice D são: 

RB1 115kΩ:=   RB2 110kΩ:=   RB3 632.5kΩ:=  
Esses valores são usados para ajustar os compensadores 

 

Deve-se calcular o valor do ganho D, que representa o ganho do divisor resistivo na 

entrada do CI bq2031: 

Obs.: o ganho total do sensor de tensão é a soma: do ganho Gmed, que representa ganho 

do divisor resistivo antes do PIC e o amplificador operacional que são representados na planta 

Gv; com o ganho D, que representa o ganho da rede de resistores na entrada do CI bq2031, 

representado no compensador. 

D

RB2 RB3⋅

RB2 RB3+

RB2 RB3⋅

RB2 RB3+
RB1( )+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

:=  D 0.449=  

 

Definindo a freqüência de cruzamento do sistema compensado de maneira que garanta a 

estabilidade do sistema: 

fc
fs

400
:=    cf 100Hz=  

 

Posicionando os dois zeros de A(s), fz1 e fz2, de maneira a cancelar o pólo de segunda 

ordem de Gv(s) fpo1. 

fz1
fpo1

2
:=

   
z1f 1.017Hz=

 

fz2
fpo1

2
:=    z2f 1.017Hz=  

Assim: 
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CF
1

2 π⋅ RB1⋅ fz1⋅
:=   FC 1.357 F= µ  

 

Com a equação, calcula-se a posição do segundo pólo de Av(s) 

fp2
1

2 π⋅ D⋅ RB1⋅ CF⋅
:=  p2f 2.272Hz=  

 

Para obter-se ganho de 0db na fc (freqüência de corte) do sistema compensado, o 

compensador precisa fornecer um ganho de mesmo valor e sinal contrário ao ganho de Gv(s) 

nessa freqüência. 

 

Ganho em dB de G(s) em fc: 

GGv_fc 20 log
Gv fc( )

kg m2
⋅ s 3−

⋅ A 1−
⋅( )

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=  GGv_fc 0.482−=  

 

Ganho em dB que o compensador Av(s) fornecerá ao sistema em fc: 
As_fcdB GGv_fc−:=     As_fcdB 0.482=  
 

Ganho absoluto de Av(s) em fc: 

As_fc 10

As_fcdB

20
:=    As_fc 1.057=  

Obs: Este ajuste não é muito preciso por isso se sugere um ajuste pela análise da 

resposta em freqüência do compensador e do sistema compensado. 

Assim, ajusta-se o pólo fp1 do compensador para garantir a fc desejada. Analisando a 

função de transferência de Av(s), define-se a influência no ganho de fp1 em fc. 

A fp1( )
105 D⋅ Rv⋅

2.05 105
⋅ Ω Rv+  

 

Fazendo o ganho de A(fp1)=As_fc e isolando Rv na equação acima: 

O valor do ganho introduzido pelo compensador, na fc, é ajustado observado o 

diagrama de bode do sistema compensado. Define-se o valor necessário de As(fc) para que a 

freqüência de cruzamento seja a especificada.  
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s _ fcA : 0.3=   valor obtido pela analise da resposta em freqüência da planta. 

Rv
As_fc 2.5⋅ 105

Ω⋅

D 105⋅ As_fc−
:=    Rv 1.601kΩ=  

 

Usando a equação abaixo, que define a posição de fz2, obtêm-se Cv: 

Cv
1

2 π⋅ Rv fz2⋅( )⋅
:=     vC 97.455 F= µ  

 

Substituindo os valores de Rv e Cv na equação abaixo, obtêm-se a posição do pólo fp1 

do compensador: 

fp1
1

2π 2.5 105
Ω⋅ Rv+⎛

⎝
⎞
⎠ Cv⋅

:=   
3

p1f 6.491 10 Hz−= ×  

 

Definido todos os parâmetros de Av(s), traçou-se os diagrama de Bode do compensador 

nas Figuras E.5 e E.6. 

Av f( )
D 105⋅ 1 s f( ) RB1⋅ CF⋅+( )⋅ 1 s f( ) Rv⋅ Cv⋅( )+⎡⎣ ⎤⎦⋅

1 s f( ) D⋅ RB1⋅ CF⋅+( ) 1 s f( ) 2.5 105
⋅ Ω⋅ Rv+⎛

⎝
⎞
⎠⋅ Cv⋅+⎡

⎣
⎤
⎦⋅

:=

 

M
ód

ul
o

 

Figura E.5 – Módulo do compensador tensão. 

 

Figura E.6 – Fase do compensador tensão. 

 

Análise do sistema compensado 

Foi traçado o diagrama de Bode função da transferência do sistema compensado na 

Figura E.7 e Figura E.8. Nota-se que a margem de fase do sistema é de aproximadamente 90º. 
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Figura E.7 – Módulo do sistema compensado da 
malha de tensão. 

0.1 1 10 100 1 10
3

1 10
4

200

100

0

f (Hz)Fase
-180  

Figura E.8 – Módulo do sistema compensado da 
malha de tensão. 

 

Projeto do Compensador e Estudo da Malha de Corrente 

O diagrama de blocos da malha de corrente é apresentado na Figura E.8. 

Bq2031 Amplificador de Erro e PWM
Saída do Estágio de Potência

Amplificador 
de Erro

Interruptor 
de Potência

Saída do 
Filtro LCPWM

 

Figura E.8 – Malha de corrente. 

 

A malha de corrente é definida por: 

 L(s)= Ai(s)·Pw(s) ·PTi(s) 

 

Reescrevendo a equação acima: 

 L(s)= Ai(s) ·Gi(s) 

 

onde: 

Ai(s): Compensador de corrente; 

Pw(s): Função de Transferência do modulador PWM; 

PTi(s): Função de Transferência da planta para a malha de corrente; 

Gi(s): Função de Transferência Pw(s) ·PTi(s) 

 

O compensador de corrente possui um único pólo, e a sua FT é mostrada abaixo: 
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Ai s( )
105

1 s f( ) 2.5⋅ 105
⋅ Ci⋅+⎛

⎝
⎞
⎠  

 

O seu ajuste é feito de maneira que o sistema compensado possua o pólo do 

compensador como dominante. Assim, pode-se simplificar IL(s) como sendo: 

IL s( )
0.47 Vin⋅ 105⋅

1 s f( ) 2.5⋅ 105
⋅ Ci⋅+⎛

⎝
⎞
⎠  

 

Os pólos da planta da malha de corrente são os mesmos dos pólos da planta da malha de 

tensão. Portanto: 
fpo1 2.035Hz=  

fpo2 0.154Hz=  
 

Para que o pólo do compensador seja dominante se sugere que este seja colocado em 

fpo1/2: 

fpi
fpo1

2
:=

 
Obs: Este ajuste pode ser alterado analisando o sistema e com ensaios em bancada. 

Posição do pólo escolhida: 

fpi 2.0Hz:= .
 

Assim, define-se o valor adequado de Ci. 

Ci
1

2 π⋅ 2.5 105
Ω⋅( ) fpi⋅

:= Ci 318.31nF=

 
Para o ajuste com a fc em 10 kHz são usados os valores abaixo: 

pif 14Hz=           Ci 45.473nF=  
A função de transferência simplificada do sistema compensado é: 

IL f( )
0.47 Vin⋅ 105⋅ GRsh⋅

1 s f( ) 2.5⋅ 105
⋅ Ci⋅+⎛

⎝
⎞
⎠

:=

 
O diagrama de Bode da função de transferência simplificada do sistema compensado é 

mostrado abaixo. Nota-se que a margem de fase do sistema é de aproximadamente 80º. 
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Figura E.9 – Módulo do sistema compensado da 
malha de tensão. 

 

Figura E.10 – Módulo do sistema compensado da 
malha de tensão. 
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F. Esquemáticos Elétricos do Carregador de Baterias 

Dissipador: k107
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Figura F.1 – Circuito de potência do carregador de baterias. 
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Figura F.2 – Circuito de controle do carregador de baterias. 



Apêndices  197 

 

0

R106
1k

28

Medida Io

Medida VAC

RB0

5

+5V

C43
100n30

RC2

R78
10k

RC0

C51
22p

Controle dos Multiplexadores

3
Medida VCC

Q10

BC546A

C62
100n

38

14

RD0

AVDD

R107
140

34

P
I

C
1

8
F

4
3

3
1

23

0

0

R80

1k

BObina 6Vcc
do relé 1

35

26

20

RC7

AN6

R88

1k

11

0

C52
22p

Comunicação serial16

0

Chave 7

1

2

R21
3.75k

0

Vrele_1-

Q8

BC546A

CI-4

RA3

RD0

Chave 10

1

2

RD2

D45
1N4002

6

RD2

AN1

0

39

25

AN2/REF-

D29
LED

RA2

Comunicação Serial

0

VDD

RB6
RB5

Chave 8

1

2

12

SS

D25
LED

10

Medida de Impedância

RA1

PWM1

RC6

0

29

36

+15V

RD3

Vrele_2+

2

R81
1.8k

RA0

BObina 6Vcc
do relé 2

32

Medida Vo

Medida T

Cristal
10MHz

40

RB4

0

C42
10u

31

27

5Vcc

Chave 9

1

2

C46
10u

MCLR

RD1

Medida IAC

21

0

RA7/OSC1

RC6

C47
100n

RD5

D52
1N4002

RA4

15

RB6_ENABLE bq2031

33RE0

+15V

C63
100n

RB1_sensor Vo

RD7

R89
1.8k

RB2

RD4

8

RB7_RESET bq2031

13

RC7

R91
1.8k

0

+5V

RC5

AN7

D28
LED

C49
100n

9

PWM4

RB4_sensorTo

R71

12.5K

RD6

+5V

RD1

Vss

PWM3
37

RB3

22
RC3

RD3

D51
5.1V

4

Out 1

0

7

RB3_sensor Io

0

17

Q9

BC546A

1

+5V

RD4

AN0

0

19
RC4

AN3/REF+

Out 2

R90

1k

C48
50n

18

RE2

AVss

0

RA5 RB1

24

Liga/Desliga o sistema

5Vcc

R20
140

SDO

Vrele_1+

Vrele_2-

RB7

RE1

RA6/OSC2

RC1

AN5
AN4

 

Figura F.3 – Circuito de supervisão do carregador de baterias. 

 

Figura F.4 – Circuito de comando do interruptor do carregador de baterias. 

 

Figura F.5 – Circuito da comunicação serial do carregador de baterias. 
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Figura F.6 – Circuito dos sensores de corrente, tensão e temperatura do carregador de baterias. 

 

Figura F.7 – Circuito da fonte de corrente do medidor de impedância. 
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Figura F.8 – Circuito da multiplexação das medidas do medidor de impedância. 

 

Figura F.9 – Circuito da medição da tensão contínua do medidor de impedância. 
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Figura F.10 – Circuito da medição da tensão alternada do medidor de impedância. 
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Figura F.11 – Circuito da medição da corrente alternada do medidor de impedância. 
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