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Resumo 

 

Este projecto tem como objectivo a implementação do controlo digital para um conversor  
DC-DC, neste caso um buck, já que se pretende reduzir o valor da tensão de entrada de 3,3 V para 
uma tensão de saída de 1,8 V. 

O controlo da tensão de saída é feito através de uma permanente monitorização do seu valor 
e do ajuste do duty cycle do interruptor. Sempre que se verificar que a tensão de saída está abaixo dos 
1,8 V há que aumentar o valor do duty cycle para que esta atinja um valor superior. Da mesma forma, 
sempre que se verificar que a tensão de saída está acima dos 1,8 V será necessário reduzir o valor do 
duty cycle do interruptor. 

A técnica de controlo utilizada é o sliding mode control. Esta caracteriza-se pela sua 
simplicidade e pelo facto de conferir robustez aos sistemas em que é aplicada, tornando-os imunes a 
perturbações e variações. É por isso a escolha ideal para este trabalho. É aqui apresentada uma 
proposta inovadora de utilização desta técnica, obtendo-se 2 bits que formam a palavra de controlo 
do sistema. 

Outro objectivo é a minimização de hardware a utilizar. Para tal, a técnica de sliding mode 
control é aplicada com recurso a uma constante K cujo valor obtido de forma empírica permite a 
obtenção de resultados satisfatórios face aos requisitos do projecto. Também neste sentido se 
demonstra que basta a utilização de um ADC com 2 bits de saída para que não sejam comprometidos 
os resultados pretendidos, o que também permite uma redução de hardware. 

Importa também que o correcto funcionamento do conversor DC-DC seja independente da 
carga que lhe é imposta. Assim sendo, as simulações do circuito são efectuadas considerando o 
acoplamento/desacoplamento de uma carga definido por um interruptor com frequência de 500 Hz. 
Deste modo pretende-se conferir mais robustez ao circuito. 

A implementação do circuito e respectivas simulações são efectuadas através do software 
Simulink, porém é incluído um bloco de código em linguagem Verilog implementado através do 
software Active-HDL. Este bloco é o mais importante do circuito já que é através dele que é efectuado 
o controlo digital do duty cycle da alimentação do circuito. 
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Abstract 

 

The main goal of this project is to implement the digital control of a DC-DC converter, in this 
case a Buck since it’s meant to decrease the input voltage of 3.3 V to 1.8 V at the output. 

The control of the output voltage is achieved through a non-stop monitoring of its value 
followed by the adjustment of the switch duty cycle. Every time the output voltage is below 1.8 V the 
switch duty cycle is increased so that the output voltage is increased as well. The same way, every 
time the output voltage is above 1.8 V the switch duty cycle is decreased so that the output voltage is 
decreased as well. 

The control technique used is sliding mode control. Its main features are its simplicity, and 
the robustness it gives to systems on which it’s applied. Those become immune to parameter 
variations. For those reasons sliding mode control is the perfect choice for this project. Here is 
presented an innovative way to apply this technique which obtains a 2 bit control word. 

Another goal of this project is to reduce as much as possible the hardware needed to implement 
the circuit. In order to achieve that, a constant K is used on the sliding mode control. This constants 
module is obtain in a mere empirical way and it allows us to obtain decent simulation results 
according to the projects specifications. Also in an attempt to reduce the hardware needed, it’s proven 
that an ADC with only 2 output bits is just enough to obtain the desired results as well. 

It’s also important that the DC-DC converter is independent from its load. So all the 
simulations of this circuit are made considering the coupling/decoupling of a load which is controlled 
by a 5 kHz switch. This way the robustness of the system is improved. 

Circuit implementation and respective simulations are made in Simulink environment while 
control block is implemented by a program in verilog language made in Active-HDL environment. 
This block is the most important of the whole circuit since it’s the one that actually implements the 
digital control of the circuit which is this project’s theme. 
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I. Introdução 

A tecnologia tem sofrido um avanço enorme e galopante nas últimas décadas alterando por 

completo o dia-a-dia da sociedade. Aparelhos como por exemplo telemóveis, computadores portáteis, 

iPads, apresentam cada vez mais funcionalidades, acabando por convergir entre si. 

Porém este “boom tecnológico” só é possível graças a circuitos electrónicos cada vez mais 

aperfeiçoados. Questões como o tamanho, consumo energético, preço de produção, portabilidade, 

fiabilidade, eficiência, entre outros, são cada vez mais importantes. Deste modo são produzidos 

circuitos cuja enorme especificidade lhes permite obter um aperfeiçoamento cada vez maior. Porém, 

dada a convergência de funcionalidades acima referida, estes circuitos apesar de bastante específicos 

acabam também por ter uma vasta aplicabilidade já que se tornam elementos essenciais numa 

considerável gama de aparelhos. 

Um exemplo destes circuitos é o conversor DC-DC. O conversor DC-DC é um componente 

fundamental sobretudo em aparelhos portáteis e de comunicações móveis, cuja principal fonte de 

alimentação é uma bateria, uma vez que permite converter uma tensão de entrada DC noutra tensão 

DC de saída cujo valor será diferente. 

Os aparelhos electrónicos são normalmente constituídos por diversos blocos cujas tensões de 

alimentação diferem de valor. Para além disso há ainda que ter em conta o facto de as baterias 

apresentarem um declínio no valor de tensão fornecido ao longo do seu tempo de vida. Torna-se então 

essencial usar um conversor DC-DC. 

Existem vários tipos de conversores DC-DC para serem usados consoante a especificidade da 

sua aplicação. Diferem sobretudo no facto de aumentarem ou diminuírem o valor de tensão de saída 

relativamente ao de entrada. 

Para que seja obtido o valor de tensão de saída desejado há que implementar técnicas de 

controlo sobre este parâmetro (tensão de saída – vo). As muitas técnicas de controlo existentes diferem 

entre si em múltiplos aspectos. Desde logo se são implementadas no domínio analógico ou digital; 

qual o grau de complexidade; facilidade de implementação; utilização de recursos; robustez; tempo 

de resposta a estímulos na entrada, entre outros.  

Este trabalho debruça-se sobre a temática do controlo digital aplicado ao um conversor buck. 

O objectivo é implementar um programa em linguagem verilog que consiga controlar o duty cycle do 

interruptor, de modo a que seja possível ligar/desligar a alimentação do circuito por forma a 
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respectivamente aumentar/diminuir o valor da tensão de saída. Sempre que o interruptor acoplar a 

fonte de tensão DC (Vi) ao circuito a tensão de saída (vo) aumentará, pelo contrário quando Vi for 

desacoplada pelo interruptor vo irá diminuir. 

Torna-se assim evidente que para controlar vo há que monitorizar constantemente o seu valor, 

compará-lo com o valor da tensão de referência pretendida (VREF) e actuar sobre o interruptor de 

modo a que vo convirja para VREF. 

Ao abrir ou fechar o interruptor, está-se a alterar o duty cycle do conversor. O duty cycle 

corresponde à percentagem do período do conversor em que o interruptor mantém Vi ligada ao 

circuito. Ou seja, sabendo que o conversor opera a determinada frequência (f) a que corresponde um 

período (T), para cada T quanto maior for a percentagem de tempo em que o interruptor permitir que 

V i esteja acoplada ao circuito maior será o duty cycle. 

Neste trabalho conta-se com uma fonte de tensão DC de 3,3 V, pretendendo-se que vo seja de 

1,8 V. Assim sendo será aplicada uma técnica de controlo que esteja constantemente a monitorizar o 

valor de vo, compare-o com VREF = 1,8 V e actue em conformidade sobre o interruptor. Sempre que 

vo ultrapasse o valor de 1,8 V deverá ser diminuído o duty cycle do interruptor por forma a que vo 

diminua também. Do mesmo modo, sempre que o valor de vo seja inferior a 1,8 V proceder-se-á ao 

aumento do duty cycle do interruptor para que a vo aumente também. 

O bloco de controlo consiste num programa em linguagem verilog que, de acordo com os 

dados recebidos, vai gerar um sinal de controlo que define o valor do duty cycle do interruptor. Este 

bloco tem como entrada o valor de vo. É então aplicada uma técnica de controlo que determina o valor 

da saída deste bloco. Esta saída é ligada ao interruptor controlando-se desta forma o sistema. 

No entanto, outro factor que influencia o valor da tensão de saída é a carga que lhe é imposta. 

Fica claro que esta é uma situação indesejável, já que se pretende que o conversor seja independente 

desta variável. Importa então que a técnica de controlo implementada confira robustez ao sistema de 

modo a que este seja insensível a mudanças e perturbações, de entre as quais a variação da carga que 

é imposta ao circuito. Por este motivo foi escolhida como técnica de controlo a utilizar o Sliding Mode 

Control (SMC) [1], já que se caracteriza precisamente pela sua robustez, sendo por isso muito 

utilizada em conversores DC-DC. Deste modo o sistema será imune às variações de carga que são 

impostas. 

Com a finalidade de testar a eficácia do SMC, é acrescentada ao circuito uma carga que é 

acoplada/desacoplada a uma frequência de 500 Hz. Deste modo é possível simular a colocação de 
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diferentes cargas no circuito, que por sua vez iriam naturalmente impor diferentes valores de tensão 

de saída e corrente na bobine. Para que o controlo esteja a actuar como pretendido, a tensão de saída 

terá sempre que convergir para 1,8 V, o que é conseguido tal como se verifica no capítulo VI. 
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II. Conversor DC-DC: Estado da Arte 

Existe uma gama bastante variada de conversores DC-DC, onde dependendo da aplicação do 

mesmo assim é dada maior relevância a determinado parâmetro. Existem por isso diversas técnicas 

de controlo digital para conversores DC-DC [2]. Ao fazer o controlo digital é necessário 

primeiramente definir se este é feito em tempo contínuo [3] ou discreto [4], como é o caso deste 

projecto. 

O controlo digital dos conversores DC-DC também difere entre modo de tensão [5] ou modo 

de corrente [6]. 

Os parâmetros a serem optimizados vão desde a eficiência [7], tempo de transição [8], 

optimização temporal [9], adaptação [10] ou sintonização [11]. 

Uma das técnicas usadas para controlo digital de um conversor buck é o recurso a um 

controlador digital PI através do qual é possível regular a tensão de saída do conversor [12]. Neste 

caso é usado um microcontrolador de 8 bits. Para obter a lei de controlo do controlador PI é feita uma 

modelação linear do sistema através do cálculo da média das variáveis de estado. 

Tendo em vista a eficiência energética, uma das técnicas de controlo usadas permite reduzir a 

ondulação na corrente da bobine através da diminuição da corrente na carga, enquanto que também 

reduz a comutação do interruptor evitando assim as perdas associadas [13]. Para tal é usada a técnica 

de sliding mode control programável pelo utilizador. Os resultados mostram um aumento da 

eficiência energética na ordem dos 5% para uma corrente na carga de 100 mA e de 1,5% aos 300 mA. 

Como resultado consegue-se um aumento no tempo de vida da bateria na ordem dos 7%. 

Para minimizar os efeitos causados pelo delay temporal associado à obtenção de amostras e 

respectivo cálculo, pode ser efectuada uma previsão deste tempo que será tido em conta na 

implementação da técnica de controlo [14]. 

A implementação da Rough Set Theory (RST) [15] também é uma possibilidade no controlo 

digital. São usados controladores PID e Fuzzy para testes e produção de amostras que servirão como 

base de dados para aplicação da RST. Trata-se numa poderosa ferramenta matemática que vai definir 

as regras representativas de determinado sistema. É através dessas regras que será definido o controlo 

digital do sistema. 

Também os Reguladores Quadráticos Lineares (LQR’s) [16] possuem características 

interessantes para aplicação ao controlo digital de um conversor Buck. Um LQR aplicado a um 
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Kalman State Estimator (KSE) permite implementar um método de controlo que é sensível apenas à 

tensão de saída e não à corrente. Este método permite obter vantagens do ponto de vista energético. 

É ainda possível implementar simultaneamente um Digital Pulse-Width Modulator (DPWM) 

e um Digital Pulse-Frequency Modulator (DPFM) [17]. O DPWM possui uma alta resolução e pode 

operar a uma velocidade de comutação bastante elevada (dezenas de MHz) enquanto que o DPFM 

possui um consumo energético bastante baixo assim como a possibilidade de programar em tempo 

real a frequência de comutação. A aplicação é feita através de uma FPGA. 
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III. Conversor DC-DC 

Um conversor DC-DC é um circuito electrónico que permite a conversão de um valor contínuo 

de corrente/tensão (DC) para outro valor também ele contínuo mas de diferente amplitude. 

Estes circuitos são amplamente utilizados em diversos aparelhos electrónicos, com particular 

incidência nos portáteis já que estes dependem de baterias. Sendo, como constituídos por vários 

blocos, cujas tensões de alimentação podem ser distintas, a utilização de conversores DC-DC surge 

de forma natural já que estes permitem que apenas com uma bateria de determinado valor seja 

possível obter diversos valores de tensão contínua diferentes. 

De entre outras vantagens inerentes à utilização de conversores DC-DC, destaca-se ainda a 

possibilidade de regular uma tensão de saída conforme a carga que for aplicada, assim como a redução 

da ondulação (ripple) alternada ou ainda a proteção contra interferências electromagnéticas que é 

conferida aos dispositivos onde são utilizados [18]. 

Existem diversas topologias para conversores DC-DC, cada uma com a sua finalidade. Deste 

modo obtém-se uma vasta panóplia de topologias com diferentes graus de complexidade e 

especificidade. De entre estas destacam-se três que, devido à sua generalidade e simplicidade 

permitem ilustrar facilmente o seu funcionamento e propósito. Estas são: 

 

- Boost: 

 

Figura 3.1 – Conversor Boost. 

Esta topologia tem como finalidade aumentar o valor da tensão face ao valor de entrada, ou 

seja permite que o valor de tensão DC de saída (vo) ao qual se aplica a carga do circuito tenha uma 

amplitude superior à tensão DC da fonte do mesmo. 
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- Buck: 

 

Figura 3.2 – Conversor Buck. 

Ao contrário de um boost, um buck tem como finalidade diminuir a amplitude da tensão de 

entrada do circuito. Deste modo a tensão de saída (vo) à qual será aplicada a carga, terá um valor 

inferior ao da tensão de entrada (Vi). 

 

- Buck-Boost: 

 

Figura 3.3 – Conversor Buck-Boost. 

Tal como o nome deixa antever, esta topologia é um misto das referidas anteriormente, 

permitindo quer a diminuição quer o aumento do valor da tensão de entrada. Pode por isso, em certos 

casos implicar uma maior complexidade, ainda que o seu circuito básico seja constituído pelos 

mesmos componentes que um buck ou um boost, ou seja uma bobine, um condensador, um interruptor 

(implementado através de um transístor) e ainda um díodo ou transístor. 

Esta topologia torna-se assim particularmente útil quando é necessário quer aumentar quer 

diminuir o valor da tensão de entrada conforme as várias aplicações do sistema no qual se insere o 

circuito. 

Este trabalho tem como objectivo obter um valor de tensão à saída que seja menor que o de 

entrada. Assim sendo, a escolha mais apropriada é o buck. 

Para atingir a finalidade de obter um valor de tensão na saída que seja inferior ao de entrada, 

não bastaria a utilização de um condensador em paralelo com a carga. 
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Figura 3.4 – Conversor apenas com malha RC. 

Ao ser carregado, o condensador vai acumular tensão eléctrica que é posteriormente 

descarregada na carga do circuito. Ainda que também consiga diminuir o ripple na carga, o 

condensador não deverá ser suficiente para prevenir picos de corrente que ocorram quando o 

interruptor voltar a fechar. Estes picos de corrente podem revelar-se prejudiciais para o circuito, 

existindo mesmo a possibilidade de queimar o próprio interruptor. 

Para combater os efeitos provocados pelos picos de corrente, pode ser adicionada uma bobine. 

 

Figura 3.5 – Conversor com RLC. 

No entanto, a corrente armazenada na bobine pode também ela causar danos ao interruptor 

quando este abrir, devido ao fluxo de corrente (current flow) existente. 

Ao adicionar um díodo de roda livre torna-se possível escoar a corrente da bobine, protegendo-

se desta forma o interruptor. 

 

Figura 3.6 – Conversor completo (RLC e díodo). 

Chega-se desta forma ao circuito típico de um conversor DC-DC Buck. 

Note-se ainda que também é possível colocar um outro interruptor em vez de um díodo de 

roda livre. Essa implementação apresenta as vantagens de diminuir o consumo de potência provocado 
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pelo díodo e evitando também a possibilidade de condução simultânea (shoot through) que pode 

curto-circuitar a fonte de tensão. 

No entanto, dadas as especificações deste trabalho, verificou-se que as vantagens da utilização 

de dois interruptores, implementados através de dois transístores MOSFET, não justificam o aumento 

da complexidade do projecto, pelo que é implementada a topologia com recurso ao díodo de roda 

livre. 

O princípio de funcionamento do conversor buck baseia-se então no facto de que quando o 

interruptor está fechado a corrente na malha aumenta o que provoca uma tensão eléctrica aos 

terminais da bobine que contraria a tensão da fonte reduzindo assim a tensão da carga. À medida que 

a bobine vai armazenando energia sob a forma de um campo magnético e que o condensador vai 

carregando, a tensão na carga começa a subir gradualmente até que o condensador esteja 

completamente carregado ou que se abra o interruptor. Basta uma simples análise da lei das malhas 

(KVL) para se verificar que o valor de tensão na carga será inferior ao da fonte. 

Quando o interruptor é aberto a fonte de tensão é “cortada” do circuito, o que leva ao 

descarregar do condensador e ao escoamento da corrente da bobine através da malha completada pelo 

díodo de roda livre. 

Desta forma é garantida a condição que a tensão de saída será sempre inferior à de entrada. 

Um conversor buck pode apresentar dois modos de operação. São eles o modo de operação 

contínua (Continuous Conduction Mode – CCM) e o modo de condução descontínua (Discontinuous 

Conduction Mode – DCM). 

 

III.1. - Modo de Condução Contínuo: 

Diz-se que um conversor buck está a operar em modo de condução contínua se a corrente na 

bobine nunca for igual a zero durante o ciclo de comutação. 

Note-se que a energia armazenada na bobine é dada por: 

 � = 	
 ⋅ � ⋅ �
		. (3.1) 

 Para calcular a tensão aos terminais da bobine temos que 



10 
 

 ����� = � ⋅ �������� ⇒ ���� = ��0� + 	� � ���� ��� ⋅ ��. (3.2) 

Para cada um dos dois estados possíveis (interruptor ligado – ON e interruptor desligado – 

OFF) vem: 

 � ����� = ��� − � ���, 0 < � < #$ → &'.����� = −� ���,											#$ < � < #$ → &)).. (3.3) 

 Ao substituir (3.3) em (3.2) obtém-se  

 0 = 	� *��� − �����+,-� �� + � −�����-,- �� ⇔ � ������� + � �������-,-,-� . (3.4) 

 Se se dividir (3.4) por T obter-se-ão os valores médios da tensão de entrada e de saída. 

 Uma vez que no regime estacionário o valor médio da tensão de saída coincide com o valor 

de referência pretendido e que se assume a tensão de entrada como constante, a relação entre os 

valores de tensão na entrada e na saída é dada por 

 ��� ∙ # = �012 ⟺# = 4567489 	. (3.5) 

 Como se pode verificar através de (3.5), quando em modo contínuo, a relação entre a tensão 

de entrada e a tensão de saída é linear, tal como ilustra a Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Modo contínuo de um conversor buck. 
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III.2. Modo de Condução Descontínuo 

O modo de condução descontínuo (Discontinuous Conduction Mode – DCM) acontece 

quando durante parte do período T a corrente na bobine atinge o valor zero. Neste caso a bobine fica 

completamente descarregada. 

Continua-se a considerar que o conversor opera em estado estacionário, pelo que a energia 

armazenada na bobine no início de cada período é a mesma da registada no final do ciclo anterior, ou 

seja, corresponde a zero. Tal significa que o valor médio de tensão na bobine (��) é também ele zero. 

Assim,  

 ���� − ��� ∙ #$ − �� ∙ $ ∙ : = 0	. (3.6) 

Pelo que a fracção de período : é dada por: 

 : = 4;<4=4= #	. (3.7) 

O valor médio da corrente na bobine é dado por: 

 >� =	 	- ?	
 >�@AB#$ + 	
 >�@AB:$C = ��@AB�DEF�
 = >�. (3.8) 

Onde 

 >�@AB =	 4;<4=� #$. (3.9) 

Substituindo (3.7) e (3.8) em (3.9) obtém-se 

 >�� = �4;<4=�,-∙?,GH;IH=H= ,C

� ⟺ �� = �� 	J�8=DJHKLG			. (3.10) 

Através de (3.10) torna-se possível calcular o valor da tensão de saída para qualquer carga no 

DCM. 
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III.3. Transição entre CCM e DCM 

Para poder escolher qual a equação que define o duty cycle do conversor há que verificar os 

limites de validade das ditas equações. Este limite é dado no instante t, em que a corrente atinge o 

valor zero. 

Nesta situação verifica-se que  

 >� = ,<,J∙-∙4;
�  . (3.11) 

 

III.4. Equação do Circuito Buck 

Uma vez que a tensão de saída, que é o parâmetro que se pretende controlar, não é constante 

e depende dos restantes elementos do circuito, torna-se fundamental encontrar uma equação que 

defina �� em função destes. 

Para tal basta analisar o circuito da Figura 3.8 e recorrer à lei dos nós - KCL como se 

demonstra em (3.12). 

 

Figura 3.8 – KCL no circuito Buck. 

 � = M + 0 ⇔ >� + � N;<N=� �� = O �N=�� + N=0	-  . (3.12) 

De onde se obtém a equação diferencial de 2ª ordem a partir da qual é possível calcular �� a 

partir dos restantes elementos do circuito dada por (3.13) 
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 ��P = �� +	0� �N=�� + �O �JN=��J  . (3.13) 
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IV. Sliding Mode Control 

Existem diversos algoritmos de controlo tendo em vista a regulação do valor da tensão de 

saída de um conversor DC-DC. Uma vez que estes são dispositivos não lineares, não faria sentido 

aplicar uma técnica de controlo aplicar directamente uma técnica de controlo linear. No entanto é 

possível caracterizar modelos aproximadamente lineares em torno de um ponto de equilíbrio para 

sinais fracos [19]. Os controladores baseados nestas técnicas, ainda que simples de implementar, estão 

bastante dependentes dos parâmetros do sistema em torno do ponto de equilíbrio, apresentando 

dificuldades em levar em conta as suas variações [20]. 

Outra possibilidade são as técnicas de controlo multiloop, efectuando por exemplo um modo 

de controlo de corrente. Neste caso registam-se bons resultados no controlo do sistema, mas devido 

à sua complexidade são difíceis de implementar, sobretudo para topologias de ordem elevada [21]. 

Uma técnica de controlo adequada para um conversor DC-DC tem de conseguir lidar com a 

sua não-linearidade assim como as alterações que são impostas na carga, assegurando desta forma 

estabilidade e fornecendo uma rápida resposta no regime transitório. 

Uma vez que um conversor buck representa um sistema cuja estrutura varia (devido ao 

interruptor), a técnica de Sliding Mode Control (SMC) apresenta-se como uma boa escolha para o 

controlo do mesmo [22]. 

O SMC é uma técnica de controlo não-linear cuja origem está na década de 1950 na antiga 

União Soviética. Trata-se de um controlo de estrutura variável (Variable Structure Control – VSC) 

devido à descontinuidade da sua acção. Esta descontinuidade é devida à transição entre dois estados 

nos quais o SMC actua de modo a atingir o equilíbrio. A fronteira onde a lei de controlo transita entre 

ambos os estados é denominada de superfície deslizante (sliding surface). 

 A utilização do SMC permite superar as dificuldades mencionadas para os sistemas baseados 

em modelos quasi-lineares para sinais fracos. Comparativamente a estas, o SMC revela-se 

particularmente útil em circunstâncias em que é necessário operar na presença de perturbações e 

incertezas [23]. 

Para que seja obtida a resposta desejada, o SMC altera a estrutura do controlador em resposta 

a alterações no sistema. Tal é alcançado através da manipulação do interruptor de modo a forçar o 

sistema a deslizar para a superfície deslizante desejada. O regime de controlo do sistema na superfície 
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deslizante é denominado de Sliding Mode. Quando neste regime, o sistema permanece insensível a 

variações de parâmetros e perturbações [24]. 

Uma outra vantagem do SMC relativamente a outras técnicas de controlo robustas é a sua 

simplicidade de implementação seja no domínio analógico ou digital. 

 

IV.1. Implementação Analógica do SMC num Conversor Buck 

Num conversor buck, o principal parâmetro a controlar é a tensão de saída (��). 

O que se pretende é monitorizar constantemente o valor de �� e actuar sobre o interruptor de 

forma a que �� deslize através da superfície de controlo rumo ao valor desejado. 

Existe a possibilidade de, para além de monitorizar o valor de �� fazê-lo também para a 

corrente na bobine (�) [25]. Neste caso para além do SMC pode-se ainda recorrer a um controlador 

PID e desta forma acelerar o processo de convergência para o valor pretendido. No entanto esta opção 

obriga a um maior custo a nível de recursos utilizados, pelo que de acordo com as especificações e 

objectivos aqui apresentados não justifica tal opção. 

Assim sendo a escolha efectuada recai sobre a utilização o SMC, tendo como propósito 

monitorizar o valor de ��, compará-lo com o valor constate de referência pretendido (�012) e actuar 

sobre o interruptor. 

Considere-se então a expressão (4.1) onde Q representa o vector de estado do sistema, µ a 

entrada de controlo aplicada ao mesmo, enquanto que A e B são as matrizes do sistema de controlo 

que se assumem controláveis. 

 QR = S ⋅ Q��� + T ⋅ U (4.1) 

Apresentando (4.1) na sua forma matricial vem 

 �Q = [S]Q + TU. (4.2) 

 Para obter o objectivo de atingir o ponto de equilíbrio e aí permanecer para quaisquer 

condições, há que primeiramente calcular o erro definido pela diferença entre o valor monitorizado e 

o valor de referência pretendido, tal como demonstrado em (4.3). 

 QV = Q − Q012 (4.3) 
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Na tentativa controlar a variável de estado de modo a que esta permaneça num valor desejado, 

ou seja para (	QV = 0 ), há que definir a superfície de deslizamento, sobre a qual a variável irá deslizar 

até ao valor de referência. A partir de qualquer ponto em que o sistema seja iniciado, quando este 

atingir a superfície de deslizamento aí irá permanecer até chegar ao ponto de equilíbrio. 

A superfície de deslizamento é definida por: 

 W��� = XQ|Z�Q, �� = 0[ (4.4) 

A expressão Z�Q, �� deve ser escolhida de modo a ser exponencialmente estável. De entre as 

formas para o conseguir, uma boa opção é usar a equação (4.5) que deve levar a que o valor do erro 

seja conduzido a zero. 

 W�Q, �� = \ ��� + :]P<	 QV���, : > 0 (4.5) 

De onde se obtém 

 W�Q, �� = \ ��� + :]	 ∙ 	QV��� = 	�QV����� + : ∙ 	QV���. (4.6) 

 Tratando-se o conversor DC-DC buck um sistema de 2ª ordem, devido à existência de uma 

bobine e de um condensador, que são elementos reactivos, em (4.5) virá n = 2 e uma vez que a 

frequência a que opera o conversor pretendido é de 2 MHz, tem-se que : = 2 × 10b. 
Note-se que (4.6) pode também ser interpretada como uma equação de um controlador PD, já 

que apresenta um termo derivativo e outro proporcional constante. 

Através expressão (4.7) são definidas as variáveis de estado que permitem o controlo em 

função do valor de tensão na saída do circuito. 

 cQ	Q
d = eQ	Q
f = e����R f (4.7) 

Substituindo (4.7) em (3.13) vem 

 			�
Q
��
 = ��P�O − Q	�O − 1gO Q
		. (4.8) 

Ao substituir (4.8) na expressão matricial dada por (4.2) obtém-se: 

 eQ	RQ
R f = h 0 		1
− 1�O − 1gOi ∙ c

Q	Q
d + h 01�Oi ∙ ��P ∙ U (4.9) 
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 Deste modo, e relembrando (4.6) e (4.7) define-se a superfície de deslizamento através de: 

 W���, �� = ����� + : ∙ 	 ������ − �012�. (4.10) 

Para conseguir a desejada condição de equilíbrio há que forçar W���, �� = 0. Assim sendo é 

possível definir as condições de mudança de estados que levam à convergência para a condição de 

equilíbrio. Estas são dadas por: 

 U =
jk
l1	, Z���, �� = 		 ����� + : ∙ 	 ������ − �012� < 0
0	, Z���, �� = 		 ����� + : ∙ 	 ������ − �012� ≥ 0	

 (4.11) 

A Figura 4.1 ilustra a convergência para a superfície de deslizamento do SMC 

 

Figura 4.1 – Convergência para a superfície de deslizamento do SMC. 

 

IV.2. Implementação Digital do SMC num Conversor Bu ck 

Os sinais analógicos são fundamentais no mundo da electrónica já se podem considerar 
insubstituíveis em certos aspectos. Entre estes inclui-se o processamento de sinais naturais, sensores 
e até comunicações digitais (onde devido aos fenómenos de distorção e atenuação um sinal digital 
acaba por se transformar em analógico) [26]. 

No entanto pode-se dizer que o domínio digital está cada vez mais a “invadir” o território 
analógico. Este avanço deve-se a aspectos tais como facilidade de implementação; baixo custo; 
produção em massa; menor sensibilidade a alterações de temperatura e maior flexibilidade. 

É com base nas referidas vantagens que o controlo digital apresenta-se como uma melhor 
opção para implementar a técnica de sliding mode control. 
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A implementação digital do SMC segue os mesmos princípios da implementação analógica. 

No entanto, uma vez que o controlo é implementado num sistema discreto, há que ter em conta 
o erro causado pela discretização do sinal provocada pelo conversor analógico-digital (ADC). Como 
consta no capítulo V, a minimização do hardware que implementa o ADC constitui um dos principais 
objectivos deste trabalho pelo que é obtida uma solução minimalista cujo erro provocado pela 
discretização do sinal não põe em causa as especificações do projecto. 

Há também que ter em conta que o controlo não irá actuar sobre o valor correcto mas sim 
sobre a aproximação conferida pelo ADC. Esta situação conduz ao aparecimento de novo erro. 

Tendo então em consideração todos os aspectos mencionados, a lei de sliding mode control 
digital baseada em (4.11) será 

 U =
jk
l1	, ΔVΔ$ + : ∙ 	 ��� − �012� < 0
0	,								 ΔVΔ$ + : ∙ 	��� − �012� ≥ 0	

 (4.12) 

Onde  

 � Δ� = �� − ��IKΔ$ = � − �<	 = $ (4.13) 

��IK e �<	 representam respectivamente a tensão de saída e o instante de tempo 

correspondentes à amostra anterior. 

No entanto, e tendo novamente em vista a redução de hardware, é implementada uma solução 
que ao invés de armazenar digitalmente o valor da tensão de saída da amostra anterior, é apenas obtido 

o sinal da derivada dada por 
pqp- , que é posteriormente multiplicado por uma constante K que permite 

uma aproximação válida e cujo erro não ponha em causa as especificações do projecto. Notando-se 
que em (4.12) o termo correspondente à derivada é dominado pelo outro, obteve-se o valor de K 
experimentalmente, sendo o valor de 140 o que produz melhores resultados. 

Assim sendo, a implementação digital do sliding mode control é dada por: 

 U = r1	, : ∙ 	 ��� − �012� s<G < 00	, : ∙ 	 ��� − �012� s<G ≥ 0	  (4.14) 

Onde K = 140. A forma como este valor foi obtido está descrita em V.1. 
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Note-se que geralmente a expressão (4.12) que corresponde à situação ilustrada na Figura 4.1 
representa uma situação ideal que obrigaria a que µ variasse a uma frequência infinita devido ao 
fenómeno de chattering. Uma aplicação mais realista seria dada por 

 U =
jtk
tl1	, ΔVΔ$ + : ∙ 	��� − �012� < �u�v
0	,								 ΔVΔ$ + : ∙ 	��� − �012� ≥ �u�vU,																																					wxZy	wyz�{á{y.

 (4.15) 

que representa a situação ilustrada pela Figura 4.2 

 

                                                    Figura 4.2 – Quasi-Sliding Mode Control. 

Neste caso é implementada uma situação de quasi-sliding mode control em torno de uma 

superfície de deslizamento ideal com umas barreiras definidas por um determinado limite. 

No entanto devido à discretização para diversos patamares imposta pelo ADC, o limite 

definido em (4.15) e ilustrado na Figura 4.2 acaba por ser implementado pelos níveis de aproximação 

impostos pelo ADC, não sendo por isso necessário impor as condições dadas por (4.15). 
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V. Implementação do Circuito e Técnica de Controlo 

Os programas de software utilizados neste projecto são o Simulink – Matlab e o Active HDL. 

Através do Simulink é possível desenhar circuitos eletrónicos e simulá-los. É neste ambiente 

que é desenhado o circuito que implementa um conversor buck e respectivo bloco de controlo. 

A Figura 5.1 mostra o circuito implementado. 

 

Figura 5.1 – Circuito completo desenhado no Simulink. 

Na parte superior da Figura 5.1 encontra-se o conversor DC-DC, cujos elementos estão 

descritos na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1- Elementos do conversor DC-DC implementado. 

Elemento 
Tensão 

(V) 

Componente 

Resistiva 

Componente 

Capacitiva 

Componente 

Indutiva 

Fonte de Tensão 3.3 10 mΩ - - 

MOSFET - 100 mΩ (Ron) - - 

Díodo - 1 mΩ - - 

Bobine - 10 mΩ - 10 µH 

Condensador - 10 mΩ 22 µF - 

A Figura 5.2 mostra mais detalhadamente o conversor buck presente na Figura 5.1. 
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Figura 5.2 – Conversor buck desenhado no Simulink. 

Note-se que, para simular as variações na carga, as simulações são realizadas com recurso a 

uma “carga extra” na forma de uma resistência que é acoplada/desacoplada ao circuito através de um 

outro interruptor a funcionar a 500 Hz por comando de um sinal de relógio (clock). Com esta 

simulação pretende-se verificar de que forma o sistema reage à imposição de diferentes cargas no 

circuito. Desta forma torna-se possível avaliar a robustez da técnica de controlo aplicada. Pretende-

se naturalmente obter resultados que confirmem que o controlo do sistema é de facto robusto, 

revelando-se insensível a variações na carga e conseguindo assim colocar sempre a tensão de saída 

no valor de referência desejado. 

Estão também presentes nesta parte do circuito os blocos do Simulink que servem de 

voltímetro e amperímetro, através dos quais se torna possível monitorizar quer a tensão de saída quer 

a corrente na bobine. 

Com o objectivo de conferir mais realismo às simulações, é também adicionado 

intencionalmente um atraso de 500 ns na leitura dos valores obtidos. Este delay pretende simular os 

atrasos inerentes a tempos de progagação existentes entre os vários blocos do circuito. 

Para efeitos de controlo é também obtido um sinal que indica se o valor de tensão lido é 

superior ou inferior ao do ciclo anterior. Deste modo consegue-se obter o sinal da derivada da tensão 

de saída, que é necessário para implementar a técnica de SMC para controlo do circuito. 

Consta ainda um ADC que converte o valor da tensão de saída para uma palavra digital que é 

fornecida ao bloco de controlo. Este é precisamente um dos pontos fundamentais deste trabalho, já 

que se procura minimizar o hardware do ADC, reduzindo-o ao limite em que ainda se torna possível 

converter o sinal com qualidade suficiente para satisfazer as especificações do projecto. Nesse 
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sentido, verifica-se que basta um ADC com apenas 2 bits de saída para obter os resultados 

pretendidos.  

A Figura 5.3 mostra o ADC desenhado no circuito. 

 

Figura 5.3 – ADC desenhado no Simulink. 

 Resta ainda o bloco de controlo. Este é um bloco instanciado a partir do software Active-HDL. 

É aqui que o controlo digital é feito, através da implementação da técnica de sliding mode control 

descrita por um programa em linguagem verilog [27]. 

Verilog é uma linguagem HDL (Hardware Description Language), ou seja traduz o código 

do programa de modo a descrever o hardware de um circuito, implementando-o [28]. O código do 

programa utilizado está disponível na secção IX - Anexos. 

A Figura 5.4 ilustra a implementação da técnica de SMC que é efectuada através do código 

em veriliog. 
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Figura 5.4 – Ilustração da implementação do SMC. 

 

Uma vez que se pretende que o conversor opere com uma frequência fixa de 2 MHz, é imposta 

no início de cada ciclo de relógio a condição µ = 1 (interruptor fechado – Vi acoplada ao circuito) ao 

passo que no final do mesmo tem-se µ = 0 (interruptor aberto – Vi desacoplada ao circuito). Se tal 

não fosse feito, a frequência de operação do conversor não seria fixa. 

O objectivo é operar em PWM, fazendo-se variar o valor do duty cycle do interruptor, o que 

é conseguido com a implementação efectuada. 

Tanto a condição inicial (com µ = 1) como a final (com µ = 0) têm a duração de 10% do duty 

cycle do interruptor. Restam portanto 80% que serão determinados pelo controlo obtido por (4.14). 

No entanto, esta implementação, ainda que permita a obtenção de resultados satisfatórios, tal 

como se constata no capítulo VI, permite apenas variar o valor do duty cycle entre 10% e 90%, já que 

nos 10% iniciais é imposta a condição µ = 1, nos seguintes 80% podemos ter µ = 1 ou µ = 0 e nos 

10% finais é imposta a condição µ = 0. A Figura 5.5 ajuda a ilustrar esta situação. 
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     SMC       
 µ=1         µ=0  

Figura 5.5 – Duty cycle do interruptor. 

Na tentativa de optimizar os 80% do duty cycle disponíveis para controlar com o SMC, é 

implementada neste trabalho uma técnica de SMC que permite obter uma palavra de controlo de 2 

bits ao invés de apenas 1. 

Com uma palavra de controlo de 2 bits consegue-se obter quatro estados possíveis de controlo 

(00; 01; 10 ou 11), ao invés de apenas dois (0 ou 1). 

Esta técnica consiste na combinação de duas expressões (4.13) para dois valores VREF distintos 

mas muito próximos (VREF1 = 1,8 V e VREF2 = 1,805 V). 

Para poder implementar esta versão de SMC, ter-se-ão que dividir os 80% do duty cycle 

reservados ao SMC em quatro partes iguais, tal como ilustra a Figura 5.6 

 

 
 

    
 

     

               

                       

                

               

               

                   

               
 
 

 

          

  

  

    SMC[0]     SMC[1]     

 µ=1         µ=0  
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Figura 5.6 – Duty cycle do interruptor para SMC de 2 bits. 

Assim sendo, e sem esquecer os 10% iniciais e finais, o duty cycle será determinado conforme 

se mostra na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Duty-cycle com SMC de 2 bits. 

SMC Duty cycle 

00 10% 

01 50% 

10 50% 

11 90% 

 A atribuição de “cada fatia percentual” do duty cycle é feita com recurso a clocks que geram 
impulsos em cada um dos intervalos especificados. Associando os bits da palavra de controlo aos 
respectivos clocks consegue-se implementar esta versão do SMC que se destaca pela originalidade. 

 Desta forma o duty cycle destinado ao SMC é aproveitado de uma forma mais eficiente, o que 
se reflecte em variações mais lentas do valor da tensão de saída, sendo possível obter resultados ainda 
mais aproximados do valor desejado, tal como se verifica no capítulo VI. 

  

V.1. Minimização de Hardware 

Um dos principais objectivos deste trabalho é a obtenção de uma solução minimalista que 

permita obter resultados dentro das especificações dadas e recorrendo à utilização do mínimo de 

hardware possível. 

Tal como referido anteriormente, uma das formas utilizadas para cumprir tal objectivo é a 

substituição da componente derivativa de (4.12) por uma constante K, obtendo-se (4.14). Nesta 

expressão soma-se K quando o valor de �� está a aumentar e subtrai-se K quando �� está a diminuir. 

O módulo de K deve ter em conta o peso da componente derivativa de (4.12) face ao peso da 

respectiva componente proporcional, assim como a forma como é feita a discretização de �� pelo 

ADC. 

Este valor (módulo de K) é então obtido de forma empírica através de várias simulações para 

diferentes cargas. Nessas simulações são comparados os valores máximos de �� para diferentes 

cargas e diferentes valores de K. Os resultados de tais simulações encontram-se na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Valores de ��	[�] para diferentes cargas e diferentes valores de K. 

 K 

 100 120 140 160 180 200 

R [Ω] 

25 1,930 1,855 1,831 1,815 1,795 1,790 

50 1,878 1,828 1,825 1,782 1,778 1,765 

75 1,835 1,820 1,812 1,770 1,764 1,758 

100 1,825 1,814 1,808 1,765 1,760 1,752 

 

 Como se verifica na Tabela 5.3, o valor de K = 140 é aquele em que os valores de �� obtidos 
mais se aproximam do valor de referência pretendido (1,8 V), pelo que foi esse o valor escolhido para 
o módulo de K. 

 Também é demonstrado que basta um ADC com apenas 2 bits de output para que seja possível 
obter os resultados pretendidos, o que também possibilita uma redução de hardware. Neste caso a 
discretização de �� é feita de acordo com a Figura 5.3. 
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VI. Resultados das Simulações 

A Figura 6.1 mostra os resultados obtidos para o valor da tensão de saída numa simulação em 

que a carga aplicada ao circuito é R = 500 Ω enquanto que a “carga extra” que é acoplada/desacoplada 

do circuito a uma frequência de 500 Hz é dada por R2 = 50 Ω. A figura mostra (de cima para baixo) 

os seguintes sinais: Tensão de saída [V], corrente na bobine [A] e corrente na carga [A]. 

 

               Figura 6.1 – Valor de vo ; iL e iR numa simulação obtida para R = 500 Ω e R2 = 50 Ω. 

 Constata-se que o ripple em torno do valor de referência atinge uma amplitude máxima 
inferior a 1,805 V, o que significa que o erro máximo é de 5 mV. 

 Na Figura 6.2 está a ser aplicada a mesma lei de controlo que na Figura 6.1, mas desta vez 
com R = 50 Ω e R2 = 5 Ω. 

 

Figura 6.2 – Valor de vo ; iL e iR numa simulação obtida para R = 50 Ω e R2 = 5 Ω. 
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 Note-se que para cargas maiores consegue-se um resultado ainda melhor, já que é necessário 
fornecer menos corrente à carga, pelo que a resposta ao controlo é mais rápida. 

 Na Figura 6.3 está a ser aplicada a mesma lei de controlo que na Figura 6.1 e na Figura 6.2, 
mas desta vez com R = 30 Ω e R2 = 3 Ω. 

 

Figura 6.3 – Valor de vo ; iL e iR numa simulação obtida para R = 30 Ω e R2 = 3 Ω. 

Verifica-se que se deixa de operar em modo descontínuo para cargas inferiores a cerca de  

30 Ω. 
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VII.  Conclusões 

Após a implementação da técnica de controlo e obtenção dos resultados das simulações 

efectuadas conclui-se que: 

• Dados os erros máximos obtidos conclui-se que os resultados pretendidos foram 

alcançados; 

 

• A versão de SMC com múltiplos bits de saída é inovadora e demonstra ser uma mais 

valia para o sistema já eu consegue ainda melhores resultados que a versão comum do 

SMC; 

 

 

• Mesmo variando o valor da carga, o sistema consegue sempre convergir para o valor 

de referência pretendido, demonstrando robustez no que respeita à variação de carga; 

 

• A aplicação de um ADC com apenas 2 bits de saída permite uma redução de hardware 

necessário para implementar o circuito sem por em causa a obtenção dos objectivos 

pretendidos; 

 

 

• A utilização da técnica de SMC onde se substitui a componente diferencial por apenas 

o sinal da derivada atribuído a uma constante que é somada ao outro termo, também 

permite uma poupança de hardware sem comprometer os resultados obtidos; 

 

• Mesmo incluindo um atraso de 500 ns para simular erros devidos a atrasos de 

propagação, os resultados obtidos continuam a estar dentro do esperado; 

 

 

• Seria desejável implementar o conversor aqui desenhado numa FPGA para possibilitar 

a validação dos resultados obtidos nas simulações através de resultados experimentais. 

No entanto acabou por não ser possível cumprir tal objectivo dentro da deadline 

proposta, pelo que fica como proposta para trabalho futuro. 
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IX. Anexos 

Código do programa que implementa o bloco de controlo em linguagem Verilog: 
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