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Resumo 

  As crescentes necessidades energéticas tornaram a sociedade e a economia do século XX 

dependentes do petróleo e seus derivados. As flutuações do preço do petróleo que alertam para esta 

dependência têm impulsionado a procura de novas fontes de energia. A maior consciencialização 

para as consequências da emissão de gases poluentes na qualidade do ar faz com que das fontes de 

energia alternativa se crie um ainda maior interesse pelas energias renováveis e limpas, como a 

eólica, hídrica, fotovoltaica e geotérmica. A indispensabilidade de transporte de energia potencial para 

a conversão local de acordo com as necessidades em energias mecânica ou eléctrica em veículos, 

como automóveis, e o alto custo de produção, rápida deterioração e fraco rendimento de baterias, 

fazem com que se criem expectativas na possibilidade de utilização do hidrogénio. 

 O objectivo deste trabalho é desenvolver um sistema de demonstração de um pequeno 

veículo movido a hidrogénio criado com a electrólise da água. Este veículo, com o nome SUBAH, é 

maioritariamente constituído por acrílico e é autoguiado numa pista em forma de oito, também de 

acrílico, já existente. O SUBAH dispõe de um sistema de tracção traseiro com dois motores de forma 

a funcionar como diferencial electrónico, direcção servo-guiada com sensores de campo magnético 

para se guiar na pista e como fonte de energia um sistema híbrido constituído por uma pilha de 

combustível de hidrogénio e dois ultra-condensadores.  

Palavras – chave: Pilha de combustível de hidrogénio, veículo autoguiado, campo 

magnético, sistema híbrido, ultra-condensadores.   
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Abstract 

  The emergent energy need is one of the problems that made XX Century society dependent of 

petrol and its derivatives. Petrol price fluctuations, as a warning to this dependence, have been 

stimulating the search of new energy sources. Despite the wide range available, the interest in 

renewable energy sources (wind power, hydric, photovoltaic and geothermal) is rising, as a result of 

the awareness about the consequences of the emission of pollutant gases in the atmosphere. The 

need of transporting potential energy according to the needs of mechanical or electrical energy in 

vehicles, high production costs, rapid deterioration and poor battery performance, make the use of 

hydrogen a possibility in the near future. 

 This work aims to develop a small demonstration hydrogen powered vehicle supplied from 

water electrolysis. This vehicle, called SUBAH, is a miniature acrylic car model, self-guided on a track 

in the form of a number eight, also made of acrylic. The SUBAH features a rear-wheel drive system 

with two engines so it functions as an electronic differential, it is steering servo motor driven with 

magnetic field sensors to sense the track. The energy source it’s composed of a hybrid system 

consisting in a stack of hydrogen fuel cells and two ultra-capacitors. 

Keywords: Hydrogen fuel cell, self-guided car, magnetic field, hybrid system, ultra-capacitors. 
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 Introdução 

 Motivação e Objectivos 

Com o crescente número de habitantes no planeta existe uma crescente dependência 

energética. Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no nosso planeta, sendo que essas fontes 

se dividem em dois tipos, as fontes de energia renováveis e as não renováveis. 

As fontes de energias não renováveis têm recursos teoricamente limitados, sendo que esse 

limite depende dos recursos existentes no nosso planeta. Actualmente a energia utilizada é 

maioritariamente não renovável, obtida a partir dos combustíveis fósseis ou outros hidrocarbonetos, 

como o petróleo, tendo este obtido uma maior importância na economia global a partir das primeiras 

décadas do século XX, tomando o lugar do carvão como principal fonte de energia [1].  

Para além de ser limitado, o uso do petróleo como fonte de energia é uma das principais origens 

da poluição do ar nas cidades, prejudicando a saúde dos seus habitantes, sendo os veículos 

automóveis convencionais a origem de grande parte da libertação de gases nocivos e à deterioração 

da qualidade do ar. A poluição atmosférica tem também outros efeitos, como a destruição de 

ecossistemas essenciais à vida de outros seres e o actualmente tão falado aquecimento global e as 

suas consequências. 

Esta nossa dependência energética torna-se também desvantajosa no ponto de vista económico 

para países não produtores de petróleo, como por exemplo a maioria dos constituintes da união 

europeia (UE), estando dependentes dos preços por barril impostos pelos países produtores. Para 

reduzir esta dependência económica, actualmente a UE impõe medidas de diversificação das fontes 

de energia renováveis. 

As fontes de energia renováveis são aquelas em que a sua utilização e uso é renovável, 

podendo-se manter e ser aproveitada ao longo do tempo sem possibilidade de esgotamento dessa 

mesma fonte, exemplos deste tipo de fonte são a energia eólica, solar, das marés, hidráulica. 

No entanto existe o inconveniente de estas energias dependerem das condições climatéricas, 

não tendo controlo sobre a potência disponibilizada. Para o caso de num certo momento estar 

disponível mais energia do que é necessária na rede eléctrica, existem alternativas já implementadas 

como as centrais hidroeléctricas reversíveis. Para evitar que a energia excedente injectada na rede 

seja desaproveitada, as centrais hidroeléctricas reversíveis aproveitam para bombear a água, de 

jusante para montante, reenchendo as albufeiras com água que aí ficará armazenada até haver uma 

subida do consumo energético que justifique entrada em funcionamento ou reforço da produção da 

central. 

Outra alternativa para aproveitar essa energia consiste na produção de hidrogénio a partir da 

electrólise de água, podendo ser distribuído como um combustível limpo. 

Este trabalho tem como objectivo sensibilizar as pessoas para, em alternativa aos combustíveis 

tradicionais, o uso das energias limpas para locomoção de veículos e as suas potencialidades. 
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Com esta finalidade é utilizada uma pilha de combustível de hidrogénio que realiza a conversão 

da energia libertada pela reacção de oxigénio e hidrogénio em energia eléctrica. Tendo apenas como 

produto desta reacção água pura, apresentando-se como uma alternativa limpa com o único 

inconveniente, a obtenção de hidrogénio puro. 

Pretende-se desenvolver um pequeno veículo eléctrico de demonstração chamado SUBAH1 

movido através da energia gerada pela pilha de combustível de hidrogénio, com os devidos sensores 

e actuadores para que se mova numa pista transparente em forma de oito apresentada na Figura 1.1. 

Esta foi construída no Instituto Superior Técnico como parte de um trabalho final de curso [2]. A pista 

é principalmente constituída por acrílico e dispõe de doze suportes também de acrílico com a 

possibilidade de iluminação em cada um. 

   

 Organização do documento 

Este documento é dividido em cinco capítulos nos quais se tenta transmitir ao leitor um 

conhecimento básico acerca do funcionamento das pilhas de combustível (PC) de hidrogénio. O 

Capítulo 1 introduz o motivo do uso de energias alternativas e os objectivos propostos. 

No Capítulo 2 são introduzidas as diferentes formas do uso do hidrogénio como combustível e 

o seu armazenamento. É ainda descrita a PC usada neste trabalho assim como a pista já 

desenvolvida. A arquitectura do sistema desenvolvido é descrita no terceiro capítulo, onde são 

apresentados todos modelos e estudos necessários para a construção do SUBAH. 

No Capítulo 4 é descrita a implementação dos controladores num microcontrolador, tendo em 

conta os modelos construídos. 

  No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões acerca deste trabalhos e também algumas 

propostas para trabalho futuro. 

Por fim surgem a bibliografia e os anexos que contêm modelos e esquemas eléctricos. 

                                                      
1 O nome SUBA tem por base a frase “Seja Um Bom Aluno” e nas experiências feitas num protótipo 

miniatura à escala 1:10 de um automóvel, Subaru Impreza WRX, no âmbito das primeiras disciplinas da 
Licenciatura em Engenharia Electrónica no IST Taguspark [3]. O nome SUBAH baseia-se no anterior SUBA com 
a adição do “H” de hidrogénio. 

 

Figura 1.1 – Modelo da pista em forma de oito. 
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 Estado da arte 

Neste capítulo irão ser introduzidos alguns conceitos acerca do projecto, tal como a utilização e 

produção do hidrogénio como combustível e o seu armazenamento, vantagens e desvantagens dos 

diferentes tipos de pilha de combustível e trabalho anteriormente desenvolvido. 

 Hidrogénio 

Em 1766, Henry Cavendish foi o primeiro a reconhecer o gás hidrogénio como uma substância 

distinta, ao identificar o gás de uma reacção ácido-metal como "ar inflamável" e descobrindo mais 

tarde, em 1781, que o mesmo gás produz água quando queimado [4].  

Qualquer combustível liberta uma porção fixa de energia quando reage com oxigénio (entalpia 

de combustão), formando água. Quando medida experimentalmente e quantificada, esta quantidade 

de energia é designada por poder calorífico inferior (LHV – Lower Heating Value) e poder calorífico 

superior (HHV– Higher Heating Value). A diferença entre o poder calorífico superior e o poder 

calorífico inferior, designada por calor ou entalpia de vaporização, corresponde à quantidade de 

energia necessária para que um combustível passe do estado líquido para o gasoso através do 

processo de vaporização [5]. Na Tabela 2.1 são apresentados valores de energia de diferentes 

combustíveis. 

Tabela 2.1 – Poder calorífico de diferentes combustíveis (a 25 oC e 1 atm). 

Combustível HHV [kJ/g] LHV [kJ/g]

Hidrogénio 142,9 119,0 
Gasolina 47,3 44,4 

Gasóleo 44,8 42,5 

Butano 49,5 45,8 

Metano 55,5 50,0 

Propano 50,3 46,3 

Metanol 22,7 18,0 

 

O hidrogénio (H) é um gás incolor, inflamável, inodoro, insolúvel na água, menos denso que o ar 

e é o mais leve de todos os elementos. É um elemento químico gasoso, cujo núcleo atómico contém 

um protão rodeado por um electrão, ou seja, possui número atómico 1 e tem massa atómica de 1,007 

94u (unidade de massa atómica) [6]. Em condições normais de pressão e temperatura apresenta uma 

densidade de 0,0899 g/l e é 14,4 vezes menos pesado que o ar. É a substância mais simples que 

podemos encontrar, sendo o primeiro elemento da tabela periódica. Tem o valor mais alto de energia 

por unidade de peso, sendo este o principal motivo do seu uso nos programas espaciais, onde o peso 

é crucial. Também é de salientar que o hidrogénio tem cerca de 2,5 vezes o poder de combustão de 

um hidrocarboneto (gasolina, gasóleo, metano, propano, etc…). 
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No estado livre o hidrogénio apresenta-se como molécula diatómica (H2), encontrando-se 

apenas em muito pequenas percentagens na atmosfera terrestre. Contudo é o elemento mais 

abundante no Universo. Combinado faz parte de diversos compostos e abunda nos oceanos, 

formando parte da água. No gás natural aparece combinado com o carbono, igualmente para todos 

os hidrocarbonetos. O nosso Sol é composto por 50% de hidrogénio, formando-se energia a partir da 

transformação de núcleos de hidrogénio em núcleos de hélio, o que confere ao Sol a sua potência 

luminosa que mantém a vida na Terra. 

Hoje em dia o hidrogénio é usado para diversos fins como a produção de outros elementos 

derivados, combustível de foguetões, soldadura, combustível para pilhas de hidrogénio, etc…. 

 Produção 

O hidrogénio pode ser produzido a partir de uma variedade de matérias-primas. Estas 

incluem recursos não renováveis, como o carvão e o gás natural, bem como a separação da água a 

partir de fontes renováveis de energia e de processos biológicos. As tecnologias de produção do 

hidrogénio necessitam de energia sobre alguma forma como calor, luz ou electricidade para que se 

inicie o processo. Cada tecnologia está num estágio diferente de desenvolvimento, e cada uma 

oferece oportunidades únicas, benefícios e desafios. A disponibilidade local das matérias-primas, a 

maturidade da tecnologia, as aplicações de mercado e da procura, as questões políticas, e os custos 

são factores de grande influência na escolha e no calendário das várias opções para a produção de 

hidrogénio. Uma visão geral das várias matérias-primas e tecnologias na produção de hidrogénio é 

apresentada na Figura 2.1.  

H2

Fotobiológico

Biomassa

Electrólise

Carvão

Hidrocarbonetos

 

Figura 2.1 – Matérias-primas e tecnologias de produção de hidrogénio [7]. 

 Actualmente a tecnologia mais usada para a produção de hidrogénio é a reformação do gás 

natural ou outros hidrocarbonetos utilizando vapor. Esta técnica consiste em expor o gás natural ou 

outros hidrocarbonetos a vapor de altas temperaturas para produzir o hidrogénio, monóxido de 

carbono e dióxido de carbono. Exemplificando com o gás natural (metano), a técnica consiste em 

expor o gás em vapor resultando na seguinte transformação 
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4 2 2CH  +  H O   CO  +  3H .    (2.1) 

Em seguida converte-se o monóxido de carbono (CO), também com vapor, em dióxido de carbono 

(CO2) e hidrogénio 

 2 2 2CO  +  H O   CO  +  H  (2.2) 

Neste trabalho para produzir o hidrogénio é usada a electrólise da água. Esta baseia-se na 

electricidade para decompor os elementos constituintes da água (H2O), sendo estes o hidrogénio e o 

oxigénio. Esta técnica, representada na Figura 2.2, tem como princípio a passagem de corrente 

eléctrica por dois eléctrodos colocados em água, tipicamente constituídos por metais inertes como o 

aço inoxidável ou a platina.    

 

Figura 2.2 – Representação típica da electrólise da água [8]. 

  

Esta decomposição da água é uma reacção redução-oxidação, ou seja, uma reacção onde 

existe transferência de electrões, sendo o elemento oxidado o que perde electrões e o elemento 

reduzido o que ganha electrões. Neste caso a água é oxidada no eléctrodo positivo, ou ânodo, 

resultando na reacção 

- -
2 2

1
2OH   O  +  H O +  2e

2
    (2.3) 

e é reduzida no eléctrodo negativo, ou cátodo, sendo a sua reacção  

- -
2 22H O + 2e   H  + 2OH . (2.4) 

Combinando as duas reacções anteriores obtém-se  

2 2 2

1
H O   H  +  O

2
 . (2.5) 
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Em termos termodinâmicos, à temperatura e pressão ambiente, a combustão de uma mole de 

hidrogénio com oxigénio liberta 285,83kJ de energia [9], que sendo uma molécula diatómica (H2) 

corresponde a duas vezes o HHV descrito na Tabela 2.1. No caso inverso é necessária a mesma 

quantidade de energia para separar uma mole de água.  

 

Figura 2.3 – Transferência de energia da água. 

A entalpia H  define-se como a energia de um sistema, não envolvendo só a energia interna 

desse sistema mas também a energia armazenada no conjunto sistema-vizinhança. A unidade de 

medida da entalpia pelo SI é o joule (J). 

Sendo a entalpia absoluta de um sistema experimentalmente muito difícil de determinar, é 

usual trabalhar-se com a variação de entalpia ∆H , que determina o calor absorvido pelo sistema 

durante os processos termodinâmicos admitindo que estes se realizem a uma pressão constante. 

Para existir um padrão universal de referência foi definida a entalpia-padrão de formação 

H , que corresponde à entalpia do sistema antes descrita, subtraída de uma constante 

adequadamente escolhida de forma a ter-se a entalpia-padrão de um sistema em particular, 

propositadamente definida como zero. Assim, define-se que toda a substância na sua forma simples a 

25ºC e 1 atm tem entalpia-padrão igual a zero, mesmo não sendo nula a sua entalpia absoluta 

nessas mesmas condições. Assim sendo a variação da entalpia é dada por 

0 0 0
f iH  =  H  -  H  (2.6) 

em que H  corresponde à entalpia padrão do estado final e H  à entalpia padrão do estado inicial. 

Para substâncias compostas estão definidas tabelas de valores relativas à variação da 

entalpia, associada à reacção que tem por estado inicial os elementos necessários à produção de 1 

mole do composto. A esta variação dá-se o nome de entalpia de formação. Como tal, a unidade da 

entalpia-padrão é expressa em milhares de Joule por cada mole ou kJ mol-1. 

De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o trabalho pode ser completamente 

convertido em calor, e, como tal, em energia térmica, mas a energia térmica não pode ser 

completamente convertida em trabalho. Para mensurar a parcela de energia que não pode ser de 

novo transformada em trabalho existe a entropia S . Esta é a grandeza termodinâmica que traduz o 

grau de irreversibilidade de um sistema, com unidade Joule por Kelvin (J K-1). Sendo assim, essa 

parcela de energia, num sistema em equilíbrio termodinâmico, que não pode convertida em trabalho 

pode ser determinada pelo produto da entropia com a temperatura absoluta em Kelvin T . 

Analogamente à entalpia, sendo o valor absoluto da entropia dependente da pressão e 

temperatura do sistema, é conveniente definir a entropia-padrão S  para uma mole da substância, à 

pressão de 1 atm e à temperatura de 298 K (25ºC), existindo tabelas para as diferentes substâncias.  
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Finalmente, para medir a totalidade de energia de um sistema termodinâmico disponível para 

execução de trabalho útil, é usada a chamada energia livre de Gibbs G . Sendo esta definida por  

G  =  H  -  TS . (2.7) 

Como só são conhecidas a variação da entalpia padrão e a variação da entropia padrão, 

calcula-se a variação da energia livre de Gibbs 

0 0 0G  =  H  -  T S   . (2.8) 

Para o caso da água os valores da entalpia-padrão e entropia-padrão estão na seguinte 

tabela 

Tabela 2.2 – Tabela de entalpias e entropias padrão para a água e seus compostos [10]. 

 
Entalpia-padrão

 (kJ/mol) 

Entropia-padrão

 (J/mol.K) 

H2 (g) 0 130,68 
O2 (g) 0 205,14 

H2O (l) -285,83 69,91 

 

Calculando a variação das entropias e entalpias obtém-se 

2 2 2

0 0 0 0 0 0
f i H O H O

1
S  =  S  -  S  =  S  +  S  -  S  =  163,34 J/ mol.K

2
  (2.9) 

2 2 2

0 0 0 0 0 0
f i H O H O

1
H  =  H  -  H  =  H  +  H  -  H  =  285,83 kJ/ mol.K

2
  (2.10) 

, donde resulta  

0 0 0G  =  H  -  T S  =  (285,83-0,16334.T) kJ/ mol   . (2.11) 

No caso da electrolise, ∆G  corresponde à energia mínima necessária aplicar como trabalho, 

neste caso como electricidade, o restante T∆S  é aplicado como calor.  

Para se trabalhar em valores de tensão eléctrica é usada a seguinte expressão 

0G

.
V

n F


  (2.12) 

onde,  corresponde ao número de electrões transferidos, neste caso são dois, e  a 

constante de Faraday em Colombs por mol (C.mol-1) que representa a carga molecular elementar, 

cujo valor é 96485,3399 C.mol-1. Assim resulta que, à temperatura ambiente, a tensão mínima a 

aplicar nos eléctrodos para que ocorra a electrólise é de 1,229 V. Também denominada por potencial 
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de redução, que corresponde à tendência que uma espécie química tem para adquirir electrões [11], 

nomeadamente a sua electroafinidade. 

Para o caso de o sistema se encontrar numa vizinhança com muito baixas temperaturas a 

tensão mínima a aplicar nos eléctrodos para que ocorra a electrólise tende para 1,48 V, visto que a 

componente de calor externo é muito pequena. Esta é a tensão de equilíbrio térmico em que não é 

absorvido nem dissipado calor do exterior, ou seja, não é uma reacção endotérmica nem exotérmica. 

Neste equilíbrio, o calor produzido por perdas resistivas inerentes aos eléctrodos e pelas perdas 

devidas a resistências nas reacções químicas devido aos eléctrodos não serem catalisadores 

perfeitos, é todo usado na reacção, resultando numa eficiência teórica de 100% na electrólise. 

 

Figura 2.4 – Variação da tensão da electrólise em função da temperatura. 

No entanto a água pura, à temperatura ambiente, tem uma muito baixa constante de auto-

ionização (Kw=1x10-14) [12]. Isto resulta numa fraca condutividade eléctrica (0,055 μS.cm-1), sendo 

necessário um elevado potencial eléctrico para aumentar a sua auto-ionização e assim aumentar a 

velocidade da electrólise, limitada por essa mesma fraca condutividade. Isto resulta numa perda de 

energia em forma de calor diminuindo drasticamente a eficiência do sistema. 

Se à água for adicionado um electrólito, que pela sua definição é uma substância que em 

solução aquosa se dissocia em iões, irá facilitar o movimento dos electrões e assim aumentar 

significativamente a condutividade da solução. No entanto há que ter atenção ao potencial de 

redução dos iões do electrólito adicionado. Se estes forem mais facilmente reduzidos, ou oxidados, 

que os iões da água, ou seja, se a magnitude do potencial for menor, então não irá ser produzido 

oxigénio ou hidrogénio, mas sim um composto derivado desse electrólito. 

Um dos electrólitos mais usados é o ácido sulfúrico (H2SO4) que se dissocia em aniões SO4
2- 

e em catiões H+. 

A eficiência energética de converter energia eléctrica em energia química do hidrogénio varia 

muito, dependendo do tipo de eléctrodo, entre 50 a 80 % [13], devendo-se a reacções químicas que 

acontecem antes da transferência de electrões. Deste modo ir-se-á aumentar a tensão necessária 

para que ocorra a electrólise, perdendo-se energia na forma de calor. Actualmente, o melhor 

eléctrodo é o de platina ou uma mistura de carbono com nano partículas de platina, devendo-se ao 

facto de a platina funcionar como um bom catalisador das reacções de dissociação. Seria vantajoso 
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para a viabilidade destes sistemas desenvolver um catalisador com elementos químicos mais 

abundantes do que a platina. 

 No desenvolvimento de eléctrodos há que ter em atenção a distância entre o ânodo e o 

cátodo, sendo favorável estarem muito próximos de forma a compensar a fraca condutividade da 

solução.  

 Armazenamento 

O armazenamento e transporte do hidrogénio é uma das principais barreiras para a 

comercialização de veículos movidos a hidrogénio. 

Apesar de o hidrogénio gasoso ter uma boa relação energia/peso tem uma fraca relação 

energia/volume ou densidade [14], dificultando bastante o seu transporte e volume ocupado. Mesmo 

o hidrogénio no estado líquido, obtido com enorme custo energético a temperaturas de -250ºC e 

pressões de 700 bar2, tem cerca de quatro vezes menos energia por volume que a gasolina, 

necessitando de um tanque com resistência a elevadas pressões. Sendo assim, para a mesma 

quantidade de energia, um tanque de hidrogénio será mais pesado que um tanque convencional de 

gasolina.  

Actualmente existem diferentes tipos de tanques de hidrogénio de alta pressão [15], 

nomeadamente: 

● Tipo I, metálicos de alumínio ou aço que aguentam pressões de 200 bar.  

● Tipo II, metálicos de alumínio ou aço, envolvidos com fibra de vidro ou de carbono, 

aguentando pressões 299 bar. 

● Tipo III, material compósito de fibra de vidro ou carbono, envolvidos com um forro metálico 

de alumínio ou aço. Pressões de 305 e 438 bar 

● Tipo IV, material compósito de fibra de carbono com um forro de plástico. Pressões de 700 

bar.  

 

Figura 2.5 – Tanque de hidrogénio de alta pressão (700 bar) desenvolvido pela Toyota [16]. 

                                                      
2 1 bar = 105 Pa = 105 N/m  = 0.987 atm = 1.0197 kg/cm2 
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 Para além dos tanques de alta pressão e armazenamento a muito baixas temperaturas 

existem outros métodos de armazenamento do hidrogénio, como o armazenamento químico. 

 O armazenamento químico consiste em combinar o hidrogénio com outro material de maneira 

reversível. Os hidretos metálicos são um exemplo disto, são compostos por matrizes esponjosas que 

têm a capacidade de, com alguma facilidade, absorver e libertar o elemento hidrogénio a 

temperaturas e pressões não extremas resultando numa maneira segura de armazenamento. Existem 

já empresas que comercializam “baterias” de hidrogénio utilizando hidretos metálicos como a Horizon 

[17] para usar nos aparelhos que também comercializam. 

 

Figura 2.6 – Pequeno tanque de hidretos metálicos da empresa Horizon com a capacidade de fornecer 15 Wh de energia. 

Nalguns países da União Europeia, como a Noruega, Suécia e Dinamarca, já se investe na 

distribuição em postos de hidrogénio ao público, visto que grandes marcas automóveis já fabricam 

veículos parcialmente ou totalmente movidos a hidrogénios. Na Figura 2.7 é possível observar o ciclo 

de produção, transporte e uso do hidrogénio. 

 

Figura 2.7 – Ciclo de obtenção e distribuição do hidrogénio [18].   
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 Pilha de combustível 

Parecendo ser uma tecnologia recente, a descoberta das pilhas de combustível (PC) data de há 

cerca de 170 anos atrás (meados de 1830) por Sir William Grove. Estas só tiveram aplicação prática 

a partir dos anos 50 pelo programa espacial norte-americano [19]. A vantagem de operação das PC 

resulta de não existir uma transformação intermédia de energia, como a mecânica ou combustão; 

envolvendo este apenas um processo electroquímico que converte energia química (de uma 

substância hidrogenada) em energia eléctrica, excluindo a energia em forma de calor que é libertada. 

Desta forma, quase não existe poluição do ar associado ao uso desta tecnologia.  

Na presença de certos elementos catalisadores e a uma certa temperatura, a reacção normal de 

electrólise da água pode ser direccionada no sentido inverso, obtendo-se então o conceito de PC. 

Este equipamento consiste num cátodo, num ânodo e num electrólito. O ânodo fornece a interface 

entre o combustível e o electrólito e catalisa a reacção do hidrogénio. O cátodo fornece a interface 

entre o oxigénio e o electrólito e catalisa a reacção do oxigénio. O electrólito funciona como um 

condutor de iões entre o ânodo e o cátodo. 

 

Figura 2.8 – Processo electroquímico da célula de combustível [20]. 

No ânodo as moléculas de hidrogénio H2 são dissociadas em iões H+ e electrões livres. 

+ -
22H (g)  4H  + 4e  (2.13) 

Os electrões fluem do ânodo para o circuito eléctrico externo, os iões de hidrogénio atravessam 

a camada de electrólito até ao cátodo, onde são combinados com o oxigénio, gerando água pura. 

+ -
2 2O (g)  +  4H  + 4e   2H O(g)  (2.14) 

A reacção total é: 

2 2 22 H (g) +  O (g)  2 H O(g)  Energia   (2.15) 
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Como cada processo tem a sua relutância, as passagens dos químicos pelos eléctrodos, dos 

iões pelo electrólito e dos electrões para o circuito externo irão influenciar o potencial gerado na 

célula.  

Dependendo da célula, os valores típicos de tensão operacional variam entre 0,55 e 0,8 V. A 

eficiência consiste na relação entre o valor de tensão operacional e o valor teórico máximo de 1,48 V. 

As perdas são de diferentes tipos, existindo perdas resistivas, resultando em calor, perdas de 

activação, devidas às reacções químicas necessitarem de alguma energia para transferir os electrões 

e, por fim, perdas por concentração, devidas a mudanças na concentração de hidrogénio e oxigénio 

na superfície do eléctrodo. Na Figura 2.9 encontra-se a curva de tensão típica numa célula de 

combustível. 

 

Figura 2.9 – Curva da tensão de uma célula de combustível. 

Esta perda de energia leva ao desenvolvimento de sistemas híbridos que aproveitam a energia 

em forma de calor, obtendo assim eficiências na ordem dos 90% [21]. 

Existem cinco tipos principais de células de combustível, variando apenas o tipo de electrólito e a 

temperatura de funcionamento. Duas delas têm eléctrodos ácidos e transportam os iões H+. São elas 

a célula de combustível com membrana de polímero (PEM; Polymer  Electrolyte  Membrane) e a  

célula de combustível de ácido fosfórico (PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cell). Outras duas têm 

eléctrodos alcalinos e transportam os iões OH- e CO3
2-, sendo elas a célula de combustível alcalina 

(AFC: Alkaline Fuel Cell) e a célula de combustível de carbonatos fundidos (MCFC: Molten Carbonate 

Fuel Cell), respectivamente. Por fim, há a célula de combustível de óxidos sólidos (SOFC: Solid Oxide 

Fuel Cell), que se baseia num electrólito sólido cerâmico que transporta iões O2-. 
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Tabela 2.3 – Classificação geral dos diferentes tipos de células de combustível [18]. 

Tipo de Célula Electrólito  
Temperatura de 
Operação [Cº] 

Ião 
Condutor 

Eficiência 
Eléctrica [%] 

Aplicação 
Industrial  

Polímero 
Electrolítico 

(PEMFC)   

Membrana de 
Polímero  

30 - 80  H+   40 - 50  
Transportes, 

Energia Portátil 

Alcalina (AFC)  
Hidróxido de 

Potássio  
65 - 220  OH-   35 - 55  

Aeroespacial, 
Submarina  

Ácido 
Fosfórico 

(PAFC)  

Gel líquido de 
Ácido fosfórico  

150 - 220  H+   40 Cogeração  

Carbonatos 
Fundidos 
(MCFC)  

Gel líquido 
Carbonato 

Fundido, Lítio 
Potássio 

650 CO3- 50 Cogeração  

Óxido Sólido 
(SOFC)  

 Cerâmica  
(Óxido de Yttria 

e Zircónio)  
600 - 1000   O2-   50 Cogeração  

 

  

Neste trabalho são usadas as células do tipo PEM (Membrana de Polímero). As células deste 

tipo consistem em membranas PEM entre dois eléctrodos de fibra de carbono embebidos com 

partículas de platina. Esta actua como catalisador na separação do átomo hidrogénio. A membrana 

sendo permeável aos protões do hidrogénio e electricamente isoladora, força os electrões a viajarem 

pelo caminho condutor do ânodo/carga/cátodo, e, por sua vez, os protões hidrogénio, que 

atravessaram a membrana, juntam-se no cátodo ao oxigénio e aos electrões, formando água. O 

tempo de vida deste tipo de células é principalmente limitado pela eventual contaminação da 

membrana, motivo pelo qual o hidrogénio fornecido tem de ser o mais puro possível. A membrana 

mais utilizada para as PEMFC é o Nafion (membranas poliméricas de ácido poliperfluorsulfónico), 

com uma espessura de 50 a 175 μm [22]. 

 

 

Figura 2.10 – Imagem ampliada à escala de 1 micron por cm de uma membrana de nafion. 
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A combinação dos eléctrodos e da PEM é designada por MEA (Membrane Electrode Assembly). 

A MEA é colocada entre duas placas electricamente condutoras, geralmente grafite, onde circulam os 

gases através de ranhuras maquinadas, constituindo assim uma célula individual.  

 

Figura 2.11 – Célula de combustível do tipo PEM. 

A pilha usada é o modelo H-12 da marca Horizon [23]. Esta é incorporada com uma ventoinha 

para forçar o ar através das ranhuras e, para além de uma entrada de hidrogénio, dispõe também de 

uma saída para fazer a purga de ar que se encontra no interio, dando lugar ao hidrogénio que por sua 

vez inicia o funcionamento da pilha. 

 

Figura 2.12 – Pilha de hidrogénio H-12 da marca Horizon. 
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As características técnicas desta pilha são as seguintes: 

Tabela 2.4 – Características da pilha de hidrogénio usada. 

Número de células 13 

Potência 12 W (7,8 V a 1,5 A) 

Tensão da ventoinha 5 V 

Reagentes Hidrogénio e ar 

Temperatura máxima 55 ºC 

Peso 275 g  (±30 g) 

Medidas 75x47x70 mm 

Débito em potência 
máxima 

180 mL/min 

Tempo arranque ≤30 s 

Eficiência 40 % à potência máx. 

Pressão do hidrogénio 0,45 – 0,55 Bar 
  

As curvas de potência, fluxo de hidrogénio e tensão dadas pelo fabricante com a pilha 

funcionando às condições da Tabela 2.4 são ilustradas respectivamente, na Figura 2.13, Figura 2.14 

e Figura 2.15. 

 

Figura 2.13 – Curva da potência da pilha H-12 dada pelo fabricante. 

 

Figura 2.14 - Curva do fluxo de hidrogénio consumido pela pilha H-12. 



16 
 

 

Figura 2.15 - Curva da tensão em relação à corrente. 

Pode-se notar, nesta ultima figura, a semelhança da curva de tensão desta pilha com a curva 

típica da tensão de uma célula da Figura 2.9, sendo mais relevante a semelhança na tendência 

logarítmica para baixas correntes. 
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 Pista do SUBAH 

A pista apresentada na Figura 1.1 e na Figura 2.16 foi construída no Instituto Superior Técnico 

como parte de um trabalho final de curso [24] com o objectivo de satisfazer os seguintes requisitos: 

 

● Ser contínua e fechada; 

● Ser transparente, tal como é o veículo SUBAH; 

● Ter dimensões adequadas à ocupação de uma sala. 

● Ter um sistema de guiamento do SUBAH que não seja opticamente obstrutivo. 

 

A pista é de acrílico transparente em forma de 8, em que a largura da via é de 320 mm e é 

subdividida em peças separadas, para que a pista seja totalmente desmontável. A estrutura é 

apoiada por doze suportes equidistantes com 300 mm de altura, em acrílico maciço, sendo o restante 

de aço inox. Para estabilização, a base de cada suporte consiste num disco de pedra (ardósia).  

 

Figura 2.16 – Dimensões em metros da pista. 

Para além dos requisitos referidos acima, também foi especificada a existência de rampas com 

um desnível de 60 cm para que existisse uma subida e uma descida suaves. 

A pista dispõe de um condutor no centro da via, que, com um gerador de sinal, vai gerar um 

campo magnético para o carro seguir automaticamente. Este fio está colado numa ranhura com 0,5 

mm de largura e profundidade e, para fácil desmantelamento, dispõe também de um pequeno circuito 

impresso nos extremos de cada peça da pista para assim completar o circuito. 
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 Desenvolvimento 

Neste capítulo é apresentada a arquitectura do sistema de produção do hidrogénio, assim como 

a arquitectura do veículo SUBAH. Aqui são descritos detalhadamente o circuito de conversão e a 

gestão da energia da pilha de combustível, focando-se os aspectos relacionados com o controlo da 

pressão do hidrogénio, o controlo da direcção, a velocidade do veículo e o sistema de seguimento na 

pista. 

 Produção de hidrogénio 

Visto que o âmbito deste trabalho é mais focado no veículo automatizado movido a hidrogénio do 

que na produção do próprio hidrogénio, optou-se por uma solução de produção de hidrogénio em que 

os seus elementos constituintes fossem materiais comuns, sem ter a preocupação de se obter uma 

grande eficiência energética. Como tal, a escolha dos eléctrodos foi baseada num material muito 

comum que fosse adequadamente resistente à corrosão e bom condutor eléctrico. Sendo assim, foi 

escolhido o aço inoxidável. 

O material usado na construção do recipiente para a electrólise foi o acrílico transparente. Por 

ser fácil de trabalhar, e, irá possibilitar a observação da produção do hidrogénio e o oxigénio nos 

eléctrodos. 

O recipiente é cilíndrico, contendo duas câmaras interiores também cilíndricas fixas à tampa 

onde cada um dos eléctrodos está colocado. Existem dois orifícios na tampa que servem, não só para 

retirar os gases produzidos, mas também para, inicialmente, retirar o ar de cada câmara, ficando no 

interior destas somente a solução a ser dissociada. Quando se der a electrólise, os gases produzidos 

nos eléctrodos, uma vez que são menos densos do que o líquido, sobem e acumulam-se no topo de 

cada câmara.  

 

Figura 3.1 – Recipiente desenhado para fazer a electrólise. 

(mm) 
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Os eléctrodos de aço inoxidável foram construídos sem qualquer planeamento teórico, tendo-se 

apenas em conta que a superfície em contacto com o líquido devesse ser a maior possível. Daí o ter-

se optado por dobrar uma chapa de aço em forma de fole, permitindo assim uma área de contacto 

razoável sem ocupar muito espaço.  

Para os orifícios de saída do oxigénio e do hidrogénio foram aplicados acopladores para tubo 

flexível de 6 mm, tipicamente usado em aquários. Estes acopladores fazem com que o tubo seja de 

fácil encaixe sem ser necessário qualquer tipo de ferramenta. 

 

Figura 3.2 – Acoplador para tubo flexível de 6 mm de fácil encaixe. 

 Para que o ar não entre para as câmaras internas, foram colocadas válvulas anti-retorno nos 

tubos, para que fluxo ocorresse só num sentido, no caso presente, para o exterior. 

Como foi referido no capítulo 2.1.1, a água pura é pouco condutora de electricidade, tendo por 

isso, sido adicionado um electrólito alcalino para aumentar a condutividade da solução. O electrólito 

escolhido foi o carbonato de sódio (Na2 CO3), que se dissocia em iões Na+ e CO3
2-. Os iões Na+ e H+ 

são atraídos para o cátodo. Como o ião H+ tem um potencial de redução menor é preferencialmente 

reduzido e é produzido o gás hidrogénio. O caso dos iões negativos OH- e CO3
2- é similar, o ião OH- é 

dominante em termos de potencial, sendo produzido oxigénio. 

 

Figura 3.3 – Tanque construído para fazer a electrólise. 
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A quantidade de carbonato de sódio que foi colocado na água foi tal, que conduziu a um 

aumento do pH da água, que é próximo de 7, para 8. Deste modo evitou-se a excessiva corrosão nos 

eléctrodos. 

Para obter a característica da eficiência da estação de electrólise foi preciso retirar o valor do 

fluxo de hidrogénio gerado, aplicando diferentes potências. A eficiência é dada pelo quociente entre a 

energia gerada em hidrogénio e a energia aplicada ao sistema, ou seja 

2

.

100% 100%HHproduzido
Electrólise

elec consumida

V HHVE

E U I t



   

 
 (3.1) 

onde  corresponde ao volume de hidrogénio produzido e ∆  ao tempo que levou a produzir esse 

volume. 

Aplicando diferentes tensões nos eléctrodos, comparando com o valor teórico de 100 % de 

eficiência a 1,48 V, registaram-se os seguintes resultados experimentais de fluxo de hidrogénio 

produzido. 

Tabela 3.1 – Eficiência do gerador de hidrogénio.  

U (V) I (A) P (W)  (%) Fluxo (ml/min) 

1,48 (teórico)   100 (teórico)  

3 0,052 0,156 31,3 0,23 

4 0,125 0,5   

7,75 0,368 2,85 15,5 2,09 

13,5 0,754 10,18   

19,2 0,754 21,9 6,7 6,9 

29,5 1,825 53,8   

38,5 2,513 96,75 3,3 15,1 

44,8 2,913 130,5   

48 3,143 150,9 3 21,3 
 

 

Figura 3.4 – Linha de tendência da eficiência da estação de electrólise. 
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Observando a Tabela 3.1 e a Figura 3.4 pode-se concluir que, com este sistema, para se ter um 

fluxo de produção de hidrogénio razoável será preciso aplicar uma tensão elevada na electrólise, o 

que reduz muito a eficiência.  

 Chassis 

De forma a permitir a observação dos factos físicos e electromecânicos que ocorrem no interior 

do SUBAH escolheu-se à partida uma carroçaria transparente com espaço suficiente para albergar 

entre os eixos traseiro e dianteiro a pilha de hidrogénio, as peças mecânicas e os circuitos 

electrónicos. A carroçaria é em policarbonato transparente, modelo Subaru Cusco Impreza Racing da 

marca TAMIYA. 

 

Figura 3.5 – Modelo à escala 1:10 do automóvel Subaru Impreza WRX [25]. 

Para o chassis do veículo ser transparente foi construída em acrílico uma adaptação da estrutura 

original, de forma a incluir o sistema de suspensão traseiro e dianteiro existente no modelo. 

  

Figura 3.6 – Estrutura da suspensão dianteira (a) e traseira (b) construída com base na original.  

Às quatro rodas foram acoplados rolamentos de forma a haver o menor atrito possível. Para as 

rodas dianteiras este processo foi relativamente simples visto que os eixos vinham incluídos na 

estrutura original da suspensão, sendo só preciso fabricar uma peça para adaptar o diâmetro do eixo 

com o diâmetro do rolamento da roda. 

(a) (b) 
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Figura 3.7 – (a) Eixo original da suspensão dianteira. (b) Eixo com o adaptador colocado.  
 (c) Roda com rolamento montada no eixo. 

Como se pode observar na Figura 3.6 (b), da suspensão traseira original, foram somente 

utilizadas as molas. Foram construídos novos eixos das rodas traseiras de forma a também utilizarem 

rolamentos, a acoplarem o motor e a incluir o sistema de leitura de velocidade. 

Foi construído um cubo em acrílico para cada roda traseira, de forma a conter o rolamento e o 

eixo. O eixo foi maquinado em cobre duro ao qual foi acoplada uma roda codificadora ou encoder 

para que, com um sensor óptico, se leia a velocidade. 

 

Figura 3.8 – Cubo das rodas traseiras. 

Para a direcção foi utilizado um servo-motor. Este é um sistema electromecânico em malha 

fechada que recebe um sinal de controlo e actua de forma a se deslocar para a posição desejada. 

 

Figura 3.9 – Servo-motor (em azul) aplicado no chassis. 

(a) (b) (c) 
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Estes sistemas são bastantes utilizados na robótica atendendo à facilidade, possuindo somente 

três fios de interface, dois para a alimentação e um de sinal. O sinal a aplicar é geralmente um sinal 

de 50 Hz em que a largura do pulso, de 1 a 2 ms, define a posição final do eixo.  

 

Figura 3.10 – Sinal a aplicar no servo-motor. 

 

 Tracção 

Para evitar a construção de um diferencial mecânico optou-se pelo uso de um motor de tracção 

para cada roda traseira, sendo necessário o cálculo da velocidade de cada roda traseira 

relativamente ao ângulo da direcção. Sabe-se que, para diminuir as perdas por atrito, os ângulos das 

rodas dianteiras têm de ser tais que o raio do círculo da curva seja perpendicular às mesmas. 

L

C

R

θ  δ 

α 

 

Figura 3.11 – Modelo dos ângulos das rodas do SUBAH. 



25 
 

Como um servo vira as duas rodas dianteiras com o mesmo ângulo, de acordo com a Figura 

3.11, e tendo em conta que os ângulos θ e δ das rodas não são iguais, considera-se o ângulo da 

direcção como sendo o ângulo intermédio α. Tem-se que 

( )

C
R

tg 
 . (3.2) 

Sabendo que, numa curva, as velocidades tangenciais nas rodas traseiras de dentro e fora são 

2 ( )
2

dentro

L
R

v
T

 



 (3.3) 

e: 

2 ( )
2

fora

L
R

v
T

 



, (3.4) 

onde ΔT corresponde ao tempo para dar uma volta completa, tem-se a seguinte relação entre as 

duas velocidades: 

 
 

2

2dentro fora

C tg L
v v

C tg L




 
    

, (3.5) 

sendo α o ângulo da direcção a aplicar no servo. 

 Como é necessário saber a velocidade absoluta a colocar em cada roda, considera-se que a 

velocidade média do carro encontra-se no centro deste. Assim tem-se que a velocidade média é dada 

por: 

2
média

R
v

T





. (3.6) 

Portanto, dada a velocidade média, as velocidades absolutas de cada roda são dadas por: 

 2

2dentro média

C tg L
v v

C

 
  
 

, (3.7) 

e: 

 2

2f ra d ao mé i

C tg L
v v

C

 
  
 

. (3.8) 

 No SUBAH as medidas  e  são, respectivamente, 27 cm e 17,3 cm. 



26 
 

Na selecção dos motores de tracção teve-se em conta a velocidade máxima que se pretendia e 

o binário necessário no caso mais desfavorável ao movimento na pista: a subida. Para isso foi 

necessário calcular diferentes parâmetros usando o ângulo da subida, a massa do SUBAH e o 

binário. Como o veículo é de demonstração, para se observarem os diferentes actuadores em 

movimento, a velocidade deve ser pequena. Portanto, desprezam-se as forças de resistência 

aerodinâmica, o atrito de rolamento resultante da deformação dos pneus quando estão em contacto 

com a superfície da pista e assume-se que não há escorregamento dos pneus com a pista. 

 

Figura 3.12 – Força aplicadas ao SUBAH na subida com uma inclinação α. 

 As forças consideradas para este sistema são: 

 ●  – Força gravítica. 

 ●  – Componente longitudinal da força gravítica. 

 ●  – Força a aplicar nos motores. 

  

Segundo a 1ª lei de Newton, a soma das forças no plano do seu movimento que actuam no veículo 

na subida são 

M Gx M GxF ma F F F F ma      , (3.9) 

sendo  

( ) . . ( )Gx G SUBAHF F sen M g sen   . (3.10) 

 Como a força  a aplicar é dividida pelos dois motores das rodas traseiras de raio , o 

binário de carga em cada motor é 

( )
2
M

L

F
T r sen  , (3.11) 

sendo β o ângulo entre o braço da força e a força tangencial à roda, que neste caso é 90º. 

 O binário que cada motor com engrenagem tem de disponibilizar, tendo em conta os seus 

parâmetros e a inercia de cada roda de massa  em kg, é dado por: 
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 ' 2 2 2. . ( ) ( )
2e SUBAH SUBAH m m roda m m

r
T M g sen M r N b r M N J           .   (3.12) 

Sabendo que a subida tem uma inclinação  de 16º, a massa do SUBAH é 1,65 Kg, o raio  

de cada roda, de massa 32 g, é 32,25 mm, a aceleração da gravidade  é 9,8 m/s2, o coeficiente de 

atrito viscoso  é 68,5 10 /s, a inércia do motor  é 170 10 	 /s  e a relação  da 

engrenagem dos motores de tracção é 242, verifica-se que a inércia do SUBAH e das rodas é 

desprezável em relação à inercia do motor com engrenagem. Para uma velocidade ′  constante de 

0,1 m/s (3,1 rad/s), usando a equação (A.8) do Apêndice A, a tensão necessária em cada motor para 

a subida é dada por: 

3,1. .
. . ( ) . 3,812 V

. 2

m
a a

a SUBAH m

R R N br
v M g sen N K

N K K



 
       

 
. (3.13) 

Como a tensão máxima que os motores de tracção dispõem é de 5 V, com a equação (3.13) 

é possível determinar a velocidade máxima que se pode ter na subida, que é 0,138 m/s com uma 

eficiência próxima de 67% de acordo com a Figura A.4 do Apêndice A. No caso de não haver 

inclinação, para uma velocidade de 0,1 m/s serão precisos 3,12 V. 

A aplicação destes valores de tensão em cada motor consiste na utilização de pontes de 

transístores MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transístor) em H, ou ponte H (Figura 

3.13). Esta permite seleccionar o sentido de rotação que se pretende e travar o motor, colocando os 

terminais em curto e dissipando na resistência interna a potência eléctrica gerada pela rotação. 

Permite também colocar os terminais do motor em alta impedância, não havendo nenhuma restrição 

na sua rotação livre. 

 

Figura 3.13 – Possíveis configurações com a ponte H.  

A aplicação de um sinal PWM (Pulse Width Modulation) nas portas dos transístores produzirá 

uma tensão média no motor proporcional à largura do pulso aplicado (duty cycle). O conjunto bobina 

+ resistência do motor forma um filtro passa baixo, logo um sinal PWM com frequência suficiente irá 

gerar uma corrente média na bobina. 
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Figura 3.14 – Exemplos de um sinal PWM. 

Foi escolhida uma ponte H integrada para cada motor de tracção, o modelo DRV8830 [26] da 

Texas Instruments. Este integrado consiste numa ponte H, capaz de trabalhar com uma corrente de 

1A continuamente, onde a tensão média nos terminais do motor é programada via I2C (Inter-

Integrated Circuit). Esta é uma comunicação digital bidireccional composta por duas linhas, uma de 

relógio e outra de dados, sendo as duas em dreno-aberto (open-drain), ou seja, o estado do sinal ou 

é aberto ou GND (ground), normalmente 0 V. Para esta comunicação funcionar é necessário colocar 

uma resistência à alimentação positiva em cada linha (pull up), de forma a definir o estado activo 

(High). 

A escolha deste integrado baseou-se na vantagem de ser só preciso um barramento I2C para 

definir uma tensão em cada um dos dois motores, exceptuando as alimentações, mantendo-se nessa 

tensão até que lhe seja definido outro comando. Numa ponte H convencional será preciso aplicar 

continuamente os sinais de PWM para cada ponte. 

Um atributo da ponte H é que durante o período desligado do PWM os transístores internos 

estão ligados na forma da Figura 3.13 (b). Como corresponde a travar, pode-se concluir que a 

velocidade é mais controlada durante a descida.  

 Na tentativa de minimizar o possível ruído electromagnético, sendo o topo do motor de 

plástico, ligou-se a estrutura metálica do motor à massa do circuito que está encostada a esse topo. 

Foram também colocados condensadores nos terminais do motor, para reduzir o ruído produzido quer 

pelas comutações nas escovas quer pelos transitórios. Os díodos D1 a D4 destinaram-se a proteger 

os transístores internos da ponte H das sobretensões provocadas pelas bobinas nesses regimes 

transitórios em que a corrente é bruscamente alterada. 

D4

M

C4
2,2nF

R2
0,2Ω 

DRV8830

D1

D2 D3

5 V

C1
1nF
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Figura 3.15 – Ligações implementadas do motor com a ponte H. 
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É de notar que o integrado dispõe também de um limitador de corrente, definido pela 

resistência R2. Quando é ultrapassado o limite de corrente, de temperatura, ou de subtensão é 

activada uma linha e um registo chamados Fault, que lido por I2C determina a causa. Em cada 

módulo foram colocados condensadores nas alimentações para atenuar as possíveis flutuações de 

tensão geradas pelos picos de corrente, reduzindo assim o ruido.  

Em todos os circuitos do SUBAH optou-se por uma alternativa modular, para que cada 

módulo tivesse o seu próprio circuito. Este está depois ligado a um circuito controlador principal, 

facilitando o futuro desenvolvimento de novos módulos. Para cada motor de tracção a placa de 

circuito impresso (PCB – Printed Circuit Board) com a ponte H foi desenhada a pensar no tamanho 

físico do motor, como mostra a Figura 3.16.  

 

Figura 3.16 – PCB construída para cada motor de tracção. 

Retirando a componente do binário de carga à equação (3.13), visto que do ponto de vista do 

controlador não é possível prever a carga que o veículo irá ter ao longo do percurso, obtém-se 

.
0,00411. .a

a m m

R b
v N K N

K
       

 
.  (3.14) 

O que se traduz, dependendo da razão  associada ao motor, na relação entre a tensão a 

aplicar no motor e a velocidade angular que idealmente se teria sem carga. 

Um controlador em malha aberta só necessitaria desta relação, mas assim que se aplicasse 

uma carga, já não se iria obter a velocidade pretendida. Para isso é necessário desenhar um 

controlador em malha fechada, ou seja, um controlador que “saiba” a velocidade real e actue no 

sistema de forma a chegar à velocidade desejada. 
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 Sensor de velocidade 

Para medir a velocidade do veículo foi necessário desenvolver um sistema que produzisse 

algum tipo de sinal correspondente à distância percorrida. Para isso, como foi descrito no ponto 3.2, 

optou-se pela utilização de um codificador (encoder). Este consiste num disco com pequenas 

ranhuras equidistantes ao longo da sua periferia.  

 

Figura 3.17 – Encoder usado em cada eixo traseiro. 

 Para se obter um sinal proporcional à largura média de cada ranhura foi usado um foto 

interruptor, que consiste num díodo emissor de luz (LED), neste caso luz infravermelha, e um foto 

transístor. Este basicamente é um transístor bipolar com o encapsulamento transparente na junção 

base-colector, assim quando a junção recebe fotões estes geram uma corrente na base que é 

amplificada pelo seu ganho. Normalmente o encapsulamento é composto por um filtro de luz na 

frequência do espectro em que se quer trabalhar. Quando um objecto é colocado entre emissor e o 

receptor, o foto transístor não deixa passar corrente, exceptuando uma pequena corrente de fuga 

chamada dark current.  

O foto interruptor escolhido foi o modelo GP1S093HCZ da Sharp [27], principalmente por ser 

um foto interruptor miniatura. O circuito de condicionamento de sinal do detector das ranhuras do 

encoder consiste em: (i) na excitação do LED infravermelho com uma corrente constante, (ii) num foto 

transístor numa montagem de emissor comum, (iii) n um filtro passa alto de forma a excluir qualquer 

valor de tensão contínua (DC) detectado, devido à luz ambiente e (iv) na comparação do sinal filtrado 

com um valor fixo de tensão, de forma que na saída se obtenha um sinal quadrado que possa ser lido 

como um sinal digital. 

Escolheu-se uma corrente no LED dimensionando o valor da resistência  em serie com a 

alimentação. A corrente é definida pela seguinte expressão 

cc F
F

V V
i

R


  (3.15) 

onde   corresponde à tensão de queda do LED, neste caso 1,2 V. 
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 Como não se quer detectar a quantidade de luz que o transístor detecta (zona activa), mas 

sim detectar se há luz ou não, então teremos de trabalhar na zona de corte e saturação do transístor. 

Isto é definido pela resistência R2 da Figura 3.18, sendo necessário ter em conta a relação de 

corrente do LED  com a corrente o colector  do transístor. Usando a equação (3.15) podemos 

calcular a corrente que atravessa o LED, que é 2,1 mA, o que segundo manual do fabricante 

corresponde a uma corrente  de 0,07 mA. Como a luz ambiente está sempre presente, a corrente  

total irá incluir a componente ambiente DC mais a componente do sinal do LED.  

 

 

Figura 3.18 – Circuito de condicionamento de sinal do encoder. 

 O filtro passa alto implementado é um filtro RC onde a frequência de corte é definida por 

1

2cf RC
 , (3.16) 

esta corresponde à frequência em que a potência do sinal é atenuada 3 dB. Neste caso dimensionou-

se o filtro para ter uma frequência de corte muito baixa para deixar passar sinais correspondentes a 

velocidades muito baixas. A frequência  é aproximadamente 0,5 Hz. A tensão de comparação com o 

sinal filtrado é de 0,033 V. Na saída obtém-se um sinal que varia entre 0 e 3,3 V. 

 Agora é conveniente achar a relação de velocidade com a largura do impulso do sinal. Mas 

primeiro é necessário achar a relação distância mais ranhura. Sabendo que cada ranhura 

corresponde a um angulo de 5º do círculo que é o encoder, podemos calcular a distância que a roda 

de raio r rolou na pista a partir de 

. .
180

D r
  (3.17) 

em que  é o angulo de 5º de cada ranhura e  a distância. Cada ranhura aberta corresponde a uma 

distância percorrida pelo SUBAH de 2,814 mm. Se por exemplo pretendermos ter uma velocidade de 

1 m/s no veículo então a largura do impulso será 2,814 ms. A relação velocidade em metros por 

segundo com a largura do impulso em segundos é definida por 
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t

 . (3.18) 

Para fácil compreensão é ilustrada esta relação na Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 – Conjunto do encoder com a largura de impulso. 
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 Controlador de velocidade 

 Com a possibilidade de medir a velocidade é possível desenhar um controlador em malha 

fechada. Foi escolhido um controlador do tipo P (proporcional) por ser o mais simples de implementar. 

Este controlador calcula a diferença entre a velocidade pretendida e a velocidade real e amplifica 

esse valor, ou erro, com um ganho , chegando ao valor final mais rapidamente. Este erro 

amplificado é o sinal que é aplicado ao motor, com os limites superior e inferior de acordo com os 

limites de tensão que a ponte H pode fornecer, neste caso de 0 a 5 V. 

 

Figura 3.20 – Diagrama de blocos do controlador em malha fechada do tipo P. 

A função de transferência deste sistema sem carga, com  em valor numérico, é 

definida por 
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,  (3.19) 

sabendo que a função de transferência de um sistema de segunda ordem sem zeros tem a seguinte 

forma 

  2 2 2 1

K
G s

s s 


 
, (3.20) 

em que  corresponde ao período natural de oscilação,  ao ganho e  ao factor de amortecimento. O 

factor de amortecimento descreve como as oscilações num sistema amortecem depois de um 

distúrbio. Quando este é menor que 1 o sistema é subamortecido, quando é maior que 1 é 

sobreamortecido.  

Reordenando a equação (3.19), é possível determinar o ganho  em que o sistema é 

criticamente amortecido, ou seja, quando o factor de amortecimento  é 1. Obtém-se 150. Com 

este ganho, não tendo em conta o limite de tensão máxima no controlador, a resposta ao escalão 

encontra-se representado na Figura 3.21. 
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Figura 3.21 – Reposta do sistema ao escalão sem saturação de tensão. 

 Como na realidade a ponte H só consegue, no máximo, aplicar uma tensão de 5 V, 

independentemente do ganho, a resposta ao escalão correspondente à velocidade máxima a 5 V, é a 

mesma que num sistema igual com ganho 1. A única vantagem do ganho será na resposta a 

velocidades mais baixas. Nesses casos o tempo de resposta até à velocidade pretendida é, no 

máximo, coincidente com a linha da resposta da velocidade máxima com 5 V.  

 

Figura 3.22 – Resposta ao escalão com limite de tensão de 5 V. 

Pela Figura 3.22 consegue-se perceber que para atingir a velocidade pretendida de 3,1 rad/s, 

ou 0,1 m/s no veículo, o sistema demora 0,1 segundos. Sem o controlador P o tempo para se atingir 

qualquer velocidade pretendida seria sempre de 0,5 s. O sistema foi simulado incluindo também a 

inércia do SUBAH e das rodas, no entanto não se notou uma alteração significativa na resposta da 

Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 - Resposta ao escalão com limite de tensão de 5 V tendo em conta a inércia do SUBAH e rodas de tracção. 
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 Sensores da direcção 

Como foi referido no subcapítulo 2.3, a pista dispõe de um fio condutor para que o SUBAH se 

guie nesta. Para entender como o campo magnético é criado iremos supor uma corrente a passar por 

um fio infinitamente longo. 

 

Figura 3.24 – Secção dos campos gerados por uma corrente a passar por um fio infinitamente longo. 

 Sabe-se que a intensidade do campo magnético a uma distância  do fio é definida por  

0

2

I
B

r




 , (3.21) 

onde  é a permeabilidade magnética do meio, neste caso o ar. Na Figura 3.24, considerando que L 

é uma bobina com uma superfície circular  de área , o fluxo magnético que a atravessa é dado por 

,B s
s

BdA  
. (3.22) 

 Sendo a bobina de N voltas, a força electromotriz na bobina é 

,B s
d

N
dt


  



 .  (3.23) 

É então necessário determinar uma relação que tenha em conta o facto de as bobinas não estarem 

no mesmo plano horizontal que o fio, como se pode ver na representação da Figura 3.25 
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Figura 3.25 – Vista frontal do fio e uma bobina. 

 De acordo com a Figura 3.25, assumindo o caso ideal em que a espessura da bobina  é 

infinitamente pequena, podemos descrever a contribuição ortogonal do campo magnético  em 

relação à bobina da seguinte forma 

cos( ) .L

x
B B B

r
  , (3.24) 

sendo a bobina circular com raio 2 o fluxo magnético é dado por 

2 2
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2 2,

2 2
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d d
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l l

d d

I tl l x
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x h

 


 

 

 
 

. (3.25) 

Considerando uma corrente no fio do tipo 2 , em que  é a frequência fundamental 

da onda,  é a amplitude da corrente e tendo em conta o número de espiras da bobina, a tensão 

induzida em função de todos os parâmetros da Figura 3.25 é definida por 

2

0 0 2 2

2

( ) . . . . . .
4
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d

l
d

l x
U d I N f dx

x h







 .  (3.26) 
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 Para medir o desvio do centro do SUBAH em relação ao centro da pista, as bobinas foram 

dispostas na forma ilustrada pela Figura 3.26. 

 

Figura 3.26  - Disposição entre as bobinas em relação ao fio na pista. 

Foram escolhidos os seguintes valores para os sensores de campo magnético: 

● 300. 

● 100	kHz. 

● 1,25cm. 

● 	 0,1 2 100000 . 

● 1	cm. 

● â 	 	 	 	 	 10,5cm. 

● 0 . 

Resolvendo a equação (3.26) obtém-se, na Figura 3.27, o gráfico da relação tensão com a distância  

de cada bobina ao fio. 

 

Figura 3.27 – Relação da amplitude de tensão com a distância ao centro da pista. 

É de notar que se qualquer das bobinas estiver directamente por cima da linha de corrente, posição 

0 da Figura 3.27, o seu valor de tensão é nulo. Isto deve-se ao facto de que, nessa posição, 

metade das linhas de campo ortogonais à superfície  da bobina são contrárias em relação à outra 

metade, logo não sendo induzida nenhuma tensão. 
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Figura 3.28 – Relação teórica entre a diferença da amplitude de tensão das bobinas e a distância. 

A diferença de tensão das duas bobinas proporciona uma relação directa da posição lateral 

do SUBAH. Pelo que, por observação da Figura 3.28, se possa concluir que a relação é 

aproximadamente linear entre estas. 

Para que a bobina real seja coerente com o modelo, a contribuição da espessura do fio tem 

de ser a menor possível. Para isso, visto que se trabalha com muito baixas correntes, foi usado fio de 

0,08 mm diâmetro. 

O circuito equivalente de uma bobina real tem a contribuição da sua resistência equivalente e 

da sua capacidade equivalente. 

L

CL

RL

 

Figura 3.29 – Modelo equivalente de uma bobina. 

No entanto os valores de ,  e  equivalentes não são constantes com a frequência. Isto significa 

que os valores medidos só são válidos para a frequência em que se mediram. 

 Para se ter mais sensibilidade na frequência de trabalho (100 kHz) optou-se por construir um 

circuito  paralelo (uma bobina em paralelo com um condensador) ressonante nessa frequência. A 

ressonância é a tendência que um sistema tem para oscilar com maior amplitude a uma certa 

frequência, chamada frequência natural. Ao aplicar uma pequena força periódica nessa frequência 

provocará oscilações de grande amplitude no sistema, sendo ideal para este caso.  

 Num circuito  paralelo a ressonância ocorre na frequência em que o módulo das suas 

reactâncias são iguais, o que significa que, na frequência de ressonância, a impedância é 

teoricamente infinita. Esta frequência é dada por 

    0

1

2
f

LC
 . (3.27) 
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Para se construir o circuito  é necessário saber se a frequência em que se quer trabalhar é menor 

que a frequência de ressonância da própria bobina com a capacidade parasita, visto que a partir 

desta frequência a reactância da capacidade parasita torna-se dominante na impedância total da 

bobina, deixando esta de se comportar propriamente como uma bobina. 

 Para saber a frequência de ressonância da bobina foram observadas as formas de onda da 

corrente e da tensão variando a frequência de uma sinusóide aplicada. Quando a diferença de fase 

entre estas for 0º, significa que se atingiu a frequência de ressonância. Para esta bobina o valor da 

frequência de ressonância é de 880 kHz, ou seja, a capacidade nesta frequência é 16 pF. Como é 

preciso ter em conta a resistência equivalente da bobina, a impedância não é infinita na ressonância, 

nem resulta num dirac (pico de largura 0) nessa frequência. Esta tem uma certa largura de banda, ou 

seja, a impedância na frequência de ressonância não é um pico, mas vai atenuando ao desviar-se 

dessa frequência. A largura de banda é a gama de frequências definida pelos limites em que o sinal é 

atenuado 3 dB. 

Estes parâmetros são definidos pelo factor de qualidade do sistema, que nos dá a relação 

entre a energia armazenada e a energia dissipada a uma certa frequência. No caso da bobina, o 

factor de qualidade é definido por 

2

02
2L L

L
L L L

I X X L
Q f

I R R R
   . (3.28) 

E no caso do condensador é 

2

2
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1

2
C C

C
C C C

I X X
Q

I R R f CR
   . (3.29) 

No total, o factor de qualidade do circuito  é o paralelo do  com o . Como  é muito maior do 

que , o factor de qualidade de um circuito	  paralelo é normalmente definido somente pelo . 

Os valores equivalentes das bobinas construídas, medidos a uma frequência de 100 kHz, 

são: 

● 2	mH. 

● 45	Ω. 

Sendo a largura de banda de um sistema ressonante definida por  

0ff
Q

  , (3.30) 

na frequência de ressonância da bobina de 880	kHz, a largura de banda é de 3580 Hz, ou seja, 

definida entre ∆  e ∆ , podendo concluir-se deste modo que a ressonância própria da 

bobina não afecta o funcionamento a 100 kHz. 
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 Para construir o circuito  paralelo ressonante em 100kHz é necessário colocar um 

condensador em paralelo com a bobina. O valor deste condensador, calculado a partir da equação 

(3.27), é de 1,26 nF. Nesta frequência este circuito tem um factor de qualidade  de 28.  

 A função de transferência da impedância deste circuito é dada por 

2 1

sL R
Z

LCs RCs




 
. (3.31) 

 Na Figura 3.30 estão ilustradas as respostas em frequências da função de transferência 

(3.31) com diferentes resistências da bobina. Pode-se verificar que quanto menor a resistência maior 

é o factor de qualidade e menor é a largura de banda. 

 

Figura 3.30 – Diagrama de Bode da impedância do circuito LC paralelo com diferentes resistências da bobina. 

O valor de 28 representa um ganho multiplicado pela equação (3.26), conduz à tensão 

induzida pelo campo magnético na bobina em ressonância, aumentando consideravelmente a 

sensibilidade da bobina na frequência de 100 kHz, que funciona como um filtro passa banda.  

Na Figura 3.31 é ilustrada a tensão teórica induzida na bobina em ressonância em função da 

distância ao fio da pista. 

 

Figura 3.31 – Relação da amplitude de tensão da bobina em ressonância a 100 kHz com a distância ao centro da pista. 
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 Foram medidos os valores reais, aos terminais da bobina, em relação à distância ao fio a uma 

altura de 1 cm. Este conjunto de pontos define a recta da Figura 3.32. 

 

Figura 3.32 – Valores medidos da relação da amplitude de tensão da bobina em ressonância a 100 kHz com a distância ao 

centro da pista a uma altura de 1 cm. 

Observando a Figura 3.32, a amplitude máxima de tensão induzida na bobina em ressonância nestas 

condições é de 0,6 V. Como o sinal irá ser aplicado num conversor analógico para digital (ADC), é 

conveniente amplificar a amplitude máxima do sinal até ao valor de alimentação de 5 V e de seguida, 

com um filtro passa-baixo, fazer a média do sinal amplificado. Para isso, é feita uma montagem não 

inversora com ganho com um amplificador da Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 – Circuito de amplificador e filtro de cada um dos sensores magnéticos. 

 Como o sinal do sensor pode descer abaixo de 100 mV e não se pretende usar alimentações 

simétricas no amplificador, este tem de ser capaz de, nas entradas, trabalhar com tensões de modo 

comum a partir de 0 V. Para isso foi escolhido o amplificador OPA365 da Texas Instruments. Este 

amplificador é rail-to-rail na entrada e na saída, o que significa que o alcance máximo e mínimo são 
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as próprias alimentações. Neste caso, nas entradas, a gama de valores ultrapassa a alimentação 

positiva e negativa em 100 mV, o que é mais que suficiente para o sensor magnético. 

 A maioria dos integrados dispõe de alguma forma de protecção contra descargas 

electrostáticas, tipicamente díodos ligados às alimentações (clamp diodes). Se for aplicada uma 

tensão para além das alimentações, os díodos de protecção conduzem a corrente excedente, tendo 

em conta a queda de tensão destes. Estes díodos, como qualquer um, suportam uma determinada 

corrente máxima, normalmente descrita no manual do fabricante. Neste caso, de acordo com o 

manual, a tensão mínima aceitável nas entradas é o valor da alimentação negativa menos 0,5 V. No 

entanto, é possível ter tensões para além dos limites desde que se limite a corrente abaixo de 10 mA.  

Como a tensão induzida no sensor pelo campo magnético é uma sinusóide bipolar, irá ter 

valores negativos em relação à massa do circuito. Para limitar a corrente que irá passar pelo díodo de 

protecção negativa do amplificador é colocada uma resistência em série com o sensor, sendo a 

corrente na entrada definida por 

IN SUPPLY D
LIMIT

LIMIT

V V V
I

R

 
 , (3.32) 

onde  é a resistência em série com a entrada,   a tensão de alimentação onde o díodo 

em causa está ligado, neste caso é 0 V, e  a queda de tensão do díodo. É necessário ter em conta 

que esta resistência adicional contribuirá com ruído térmico na entrada do amplificador, pelo que é 

conveniente que o seu valor seja o menor possível. 

No circuito da Figura 3.33, assumindo 0,5V, se a amplitude do sinal do sensor for -0,6 V 

a corrente que passa pelo díodo é de 10 μA, o que é totalmente seguro para o amplificador. Assim, 

este irá funcionar como um rectificador de meia onda da sinusóide induzida no sensor, amplificada 

com um ganho. O ganho é dado por 

3

4

1 11
R

G
R

   . (3.33) 

Visto que a amplitude máxima do sinal de entrada pode chegar aos 0,6V quando está perto do fio, 

este ganho irá saturar o sinal à tensão da alimentação de 5 V. No entanto, como só se quer o valor 

médio, essa saturação só resultará no aumento não linear do valor médio da meia onda a partir de 

um sinal de entrada de 5 11V. 

 O filtro à saída do amplificador é um filtro passa baixo de primeira ordem que tem somente o 

objectivo de fazer a média do sinal, devolvendo um sinal contínuo. Este filtro tem uma frequência de 

corte de 9 Hz e uma constante de tempo de 20 ms. Portanto, em resposta ao escalão, o tempo que 

demora a atingir 95% do valor final é 60 ms. 

 Sabe-se que o valor médio de uma função  num intervalo de  é definido por 
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M f t dt
b a


  . (3.34) 

Como uma sinusóide é uma forma de onda simétrica, o valor médio do módulo da tensão pode ser 

representado só com um quarto do período desta. Assim o valor médio é 

2

0

1
( )

2
avg pkV V sen d



    ,  (3.35) 

sendo  a amplitude da sinusóide. 

 Como o sinal vai saturar a partir de 5 11V é preciso achar a área do quarto de sinusóide 

saturada, preenchida a cheio na Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 – Área da sinusóide com saturação. 

Esta área pode-se dividir em duas áreas, a área que vai de zero graus até ao ponto de saturação 

mais a área rectangular do ponto de saturação até 2. Somando as duas, tendo em conta a tensão 

de saturação de 5 V, obtém-se a equação 
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 ,  (3.36) 

sendo esta somente válida se houver saturação da sinusóide. 

Como na entrada do filtro passa-baixo só se encontra a parte positiva da sinusóide, sendo a 

parte negativa 0 V, a média na saída é metade da média calculada em (3.36) ou (3.35), dependo se 

há saturação ou não. Na Figura 3.35 é ilustrada a resposta do filtro passa-baixo em função da 
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amplitude da tensão do sensor. O valor de tensão tende para 2,5 V visto que, devido à saturação, a 

forma de onda tende a ser uma onda quadrada de 5 V com 50 % de duty cycle. 

 

Figura 3.35 – Valor médio à saída do filtro passa-baixo em função da amplitude do sensor. 

Na entrada ou na saída de uma subida ou de uma descida na pista a altura dos sensores ao 

chão varia. Isto altera um pouco a resposta dos sensores, visto que quanto mais perto do fio maior a 

amplitude da tensão induzida.  

Foi medido na pista que, quando o SUBAH entra na subida, o valor mínimo de altura dos 

sensores à pista é de 0,5 cm e o valor máximo na saída da subida é de 1,5 cm. Para a descida são 

verificados os mesmos valores, pela ordem inversa. A resposta final, amplificada e filtrada, dos 

sensores magnéticos em função da distância ao fio é teoricamente a da Figura 3.36, onde o tracejado 

representa o caso de não haver saturação.  

 

Figura 3.36 – Saída amplificada e filtrada de cada sensor magnético para diferentes alturas com 100 mA de amplitude no fio. 
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Observa-se que, com uma corrente de amplitude 100 mA no fio, o facto de haver saturação 

melhora muito a linearidade da recta no caso em que os sensores estão mais perto da pista. No caso 

em que estes estão a 1,5 cm, o valor de tensão dos sensores na entrada do amplificador é 

suficientemente baixo para que não haja saturação.  

Com a ajuda de uma régua perpendicular ao fio da pista para medir o desvio, foram medidos 

diferentes valores de tensão à saída do filtro. Nota-se que há uma diminuição nos valores de tensão 

em relação aos valores teóricos, podendo esta ser devida a vários factores como, por exemplo, 

medição de distâncias imprecisas, ou o facto da espessura real da bobina não ser infinitamente 

pequena (1,5 mm). 

 

Figura 3.37 – Valores medidos da saída amplificada e filtrada de cada sensor magnético para diferentes alturas.  

Observando a Figura 3.36, é fácil chegar à conclusão que, até um certo ponto, o facto de 

haver saturação aproxima as rectas das diferentes alturas, com a desvantagem de se perder um 

pouco de gama dinâmica na tensão. Sendo assim, foram calculadas novas rectas com uma maior 

amplitude de corrente no fio da pista e um maior ganho. Este procedimento fará o amplificador saturar 

com valores de tensão na entrada mais pequenos, logo, a distâncias ao fio mais longas.  

Foi escolhida uma amplitude de 150 mA no fio e duplicou-se o valor da resistência R3. Deste 

modo o ganho do amplificador aumentou para 21, chegando-se teoricamente à Figura 3.38, onde se 

observa que, com estes parâmetros, as rectas estão muito próximas, podendo mais facilmente serem 

aproximadas por uma única recta. 
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Figura 3.38 - Saída amplificada e filtrada de cada sensor magnético para diferentes alturas com 150 mA de amplitude no fio. 

 Medindo os valores na saída do filtro com estes novos parâmetros obtém-se a resposta da 

Figura 3.39. Tal como se previu teoricamente, as rectas relativas a diferentes alturas estão próximas. 

 

Figura 3.39 - Valores medidos da saída amplificada e filtrada de cada sensor magnético para diferentes alturas, com a nova 

corrente no fio de 150 mA de amplitude. 

O desvio do centro do carro ao fio é dado pela diferença de tensão dos dois sensores. Esta 

diferença é ilustrada na Figura 3.40, onde a tracejado é traçada uma linha de tendência polinomial de 

3ª ordem que define a relação entre distância e a diferença de tensão dos sensores, válida apenas 

para desvios do fio entre -4 e 4 cm. 
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Figura 3.40 – Diferença de tensão dos sensores magnéticos em relação à distância do centro ao fio. 

No caso de o carro se desviar para lá dos limites da recta aproximada, além de se colocar as 

rodas com o angulo máximo para o centro das pista, por segurança, a distância absoluta ao fio é 

também lida pelo sensor que está mais afastado, usando a aproximação linear a tracejado da Figura 

3.39. De acordo com a largura da pista, a posição de cada sensor e a largura do SUBAH, foi definido 

como regra que se algum sensor detectar uma distância maior ou igual a 11,25 cm, o carro fosse 

imediatamente, parado para que não caia da pista. 

 Sendo a equação que define a tensão nos sensores em relação à posição , expressa em 

cm, do centro destes dada por 

30,0107 0,541SV d d   ,  (3.37) 

podemos modelar o sistema completo da direcção do SUBAH.  

 Desprezando o tempo de aquisição do ADC, pode-se definir que o modelo dos sensores é 

composto pelo ganho , definido pela equação (3.37), e pelo filtro passa-baixo de 9 Hz à saída de 

cada sensor. Sendo assim, a função de transferência, tendo como entrada o desvio dos sensores e 

saída a resposta em tensão, é dada por 

( )
11 2 .9

S
S

k
H s

s 



. (3.38) 

 Ao modelo da variação do desvio dos sensores em função do ângulo das rodas, calculado no 

Apêndice B, é preciso adicionar o modelo do servo motor da direcção. O modelo SG90 da marca 

Tower Pro, segundo o fabricante, tem as características descritas na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Características do servo motor usado na direcção. 

Peso 9 gramas 

Tensão suportada 3 – 7,2 V 

Velocidade sem carga 0,5º/mseg (4,8 V) 

Binário 1,2 Kg/cm (4,8 V) 

Gama de temperatura -30 a 60º C 

Zona morta 7 µseg 

Dimensões 22x11,5x27 mm 

Largura do sinal 0,6 ms (90º) – 2,4 ms (270º) 
 

Desprezando atrasos internos, o modelo do servo motor pode ser definido por  

( )servo servoH s k , (3.39) 

onde  é uma constante que converte o desvio lido pelos sensores num ângulo para a direcção. 

Foi definido que quando o desvio é de 4 cm, ou seja, 1,5 V, a direcção é virada o máximo para o lado 

oposto, sendo este valor limitado mecanicamente a 20º. A constante toma o valor 0,233 rad/V. O 

modelo completo da direcção com o servo é dado por (Apêndice B) 

2

2

( ')1
D servo

L Lsv vH k
L s

        
 

. (3.40) 

 Usando as equações (3.38) e (3.40) e um controlador , o diagrama de blocos da malha 

fechada do sistema está representado na Figura 3.41. 

 
Figura 3.41 – Diagrama de blocos da malha fechada do sistema da direcção. 

Onde  é o valor de desvio pretendido, que é zero,  são os desvios da pista e  o desvio 

em relação aos sensores magnéticos. 

Foi assumido que o controlador  tivesse as componentes proporcional e derivativa 

(controlador PD), sendo a sua função de transferência dada por 

( )C P DH s K sK   (3.41) 
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O controlador PD, além da componente P mencionada no controlador de velocidade da página 33, 

tem a componente D derivativa, que está associada à previsão do erro futuro baseando-se na 

variação (derivada) desse mesmo erro. Esta é utilizada para atenuar ou eliminar a sobrelevação que 

o P pode causar.  

Para simular este sistema foi preciso ter em conta alguns limites dos modelos calculados. 

Usando a equação (3.37) e de acordo com a Figura 3.40, o valor lido pelos sensores é só válido entre 

-4 e 4 cm, ou seja, o valor de tensão varia de -1,5 a 1,5 V. Além do limite de -20 a 20º no ângulo da 

direcção, o servo tem uma zona morta de trabalho de 7 μs, o que se traduz-se num ângulo de 0,7º, ou 

0,0122 radianos. Qualquer variação de sinal dentro deste limite não traduz nenhuma actuação no 

motor do servo.  

O servo, com uma tensão de 4,8 V, tem também uma velocidade máxima de rotação sem 

carga de 8,73 rad/s. Como irá haver carga, para haver margem de trabalho, a velocidade de rotação 

foi definida como sendo metade da referida. Portanto, na simulação foi definido um declive limite na 

variação do ângulo com metade da velocidade sem carga, o que influência negativamente na 

estabilidade do sistema, uma vez que é adicionado um atraso. 

 Tendo em conta estes limites, foi simulado o sistema no programa MATLAB para possíveis 

situações na pista, tendo os valores do ganho proporcional  e derivativo  sido determinados 

empiricamente, com os valores 30 e 2, respectivamente. A resposta do sistema a um escalão com um 

desvio de 4 cm de amplitude está representada na Figura 3.42. 

 

Figura 3.42 – Resposta do sistema da direcção ao escalão com um desvio de 4 cm (controlador PD). 

Para o mesmo ganho e com um controlador apenas do tipo P, já é observado uma sobreelevação na 

resposta (Figura 3.43), o que nos faz concluir que é necessário um controlador do tipo PD. 
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Figura 3.43 - Resposta do sistema da direcção ao escalão com um desvio de 4 cm (controlador P). 

 Para analisar a estabilidade do sistema em malha fechada podemos medir a margem de fase 

(PM - Phase Margin) com o diagrama de Bode em malha aberta. Esta diz-nos o quanto a fase precisa 

de variar para tornar o sistema instável. Mede-se pela diferença entre -180º e o valor da fase com o 

ganho unitário, ou seja, 0 dB. A regra comum é tentar que o sistema tenha uma PM entre 45 e 60º, 

para ser robusto a possíveis variações de fase. O diagrama de Bode em malha aberta deste sistema 

está representado na Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 – Diagrama de Bode em malha aberta do sistema da direcção. 

 Pode-se observar que este sistema tem uma PM de 54,5º, sendo bastante aceitável em 

termos de robustez. Visto que o sistema foi modulado com aproximações, esta margem garante uma 

segurança em termos de estabilidade, caso no sistema real existam possíveis atrasos (no tempo) 

adicionais. 
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 Sinal de seguimento da pista 

Para gerar o campo magnético na pista é necessário gerar um sinal no fio disposto ao longo 

desta. Como se pretende um sinal de 100 kHz, para que o comprimento de onda (3 km) seja muito 

maior que o comprimento da pista (10 m), optou-se pelo conhecido circuito integrado 555 [28] pela 

sua simplicidade. Este integrado é muito utilizado como oscilador de onda quadrada, e quando usado 

como tal, a frequência e a duty cycle são somente controlados por um condensador e duas 

resistências externas.  

 

Figura 3.45 – Rectas do condensador e de saída no IC 555. 

O funcionamento deste integrado passa por dois comparadores, que comparam a tensão do 

condensador externo, com os limites definidos pelas três resistências R internas de 5 kΩ, daí o nome 

555, e actuam no flip-flop. O condensador é carregado através de duas resistências externas até ao 

limite superior (tempo do pulso ligado - high) e depois é descarregado por uma delas com um 

transístor até ao limite inferior (tempo do pulso desligado - low). O sinal de saída é a saída do flipflop. 

Com os valores do condensador e resistências pode-se manipular a frequência e a duty cycle do 

sinal. 

Sabe-se, que num circuito RC série, a tensão no condensador a carregar é dada por 

0( ) (1 )
t

RC
CV t V e


  , (3.42) 

sendo  a tensão final. Para atingir dois terços da tensão final tendo à priori um terço, substituindo 

1
3  e 2

3 , demora 2  segundos. Para descarregar para um terço demora o 

mesmo tempo. 

 Como no funcionamento normal do 555 o condensador é carregado por duas resistências em 

série e depois descarregado só com uma delas, o tempo de carregamento irá ser sempre maior que o 

tempo de descarregamento. Isto traduz-se que a duty cycle do sinal será sempre maior que 50 %.  
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A amplitude da ésima harmónica no espectro da frequência de um sinal pulsado de 

amplitude , com duty cycle , é dada por 

2
( )n

A
a sen n d

n



 . (3.43) 

Para que a frequência fundamental tenha a maior amplitude possível neste tipo de sinal, a duty cycle 

terá que ser exactamente 50 %. Na Figura 3.46 está representado o espectro na frequência de um 

sinal quadrado positivo de 1 Hz. 

 
Figura 3.46 – Espectro da frequência de sinal quadrado de 1 Hz. 

 O circuito desenhado encontra-se na Figura 3.47. Para se obter esta duty cycle, foi 

adicionado no 555 um díodo Schottky (D1) na resistência de descarga. Desta forma o condensador é 

somente carregado por uma resistência (R1) e descarregado por outra (R2), sendo assim possível, 

jogando com os valores das resistências e do condensador, obter a duty cycle desejada. 
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Figura 3.47 – Circuito desenhado para a geração de sinal na pista. 
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O valor da frequência do sinal de saída é definido pelo inverso da soma dos tempos em que o 

sinal está a high e a low. Os valores das resistências e condensadores da Figura 3.47 foram 

escolhidos de maneira a que se tenha aproximadamente uma frequência de 100 kHz. O tempo a low 

é calculado com relação 2 . Ao colocar o díodo D1, tendo em conta a característica exponencial 

I(U) do díodo, altera o tempo a high. Para corrigir este problema é colocado um potenciómetro em 

serie com a resistência R1. Como os valores de resistências e condensador têm as suas tolerâncias, 

é também colocado um potenciómetro em série com a resistência R2 para ajustar o tempo a low. O 

conjunto dos dois potenciómetros serve também para um ajuste fino da frequência do sinal.  

Para colocar o sinal no fio da pista com uma corrente de 150 mA de amplitude, foi usado um 

transístor MOSFET de canal N para comutar o circuito do fio entre 5 e 0 V. A corrente é limitada pela 

impedância da bobina na frequência de 100kHz. Usando a lei de ohm, obtém-se 

 .L fioU X R I  . (3.44) 

 Usando (3.43) e (3.44), para a 1ª harmónica do sinal ter 150 mA de amplitude, a corrente do 

sinal tem de variar entre 0 e 235 mA, logo o valor da impedância do fio tem de ser 21 Ω.  

A resistência de um fio de cobre de comprimento , área de secção  e resistividade  é 

definida por 

l
R

A
 . (3.45) 

Sabendo que a resistividade do cobre é de 1,68x10-8 Ω.m e o fio ao longo da pista tem 10 m de 

comprimento e um diâmetro de 0,35 mm, a sua resistência será de 1,75 Ω. 

 Como qualquer condutor atravessado por uma corrente alternada, o fio da pista comporta-se 

como uma bobina. Sendo a tensão na bobina, de indutância , dada por 

L

di
v L

dt
 , (3.46) 

então quando a corrente desce abruptamente, a tensão na bobina sobe consideravelmente, podendo 

danificar o transístor. Para protecção, é colocado um díodo (D2) em paralelo com a bobina 

inversamente polarizado com a alimentação, limitando o excesso de tensão para 5+VD V, onde VD é a 

queda de tensão do díodo. O díodo tem de ser capaz de suportar pelo menos a corrente que passa 

na bobina quando o transístor está ligado. Para os dados referenciados a corrente é de 235 mA. 

Foram medidos os valores da indutância e resistência do fio e obteve-se respectivamente 21 

µH e 11 Ω. Comparando com o valor teórico, o valor real da resistência é bastante maior, devendo-se 

ao facto de o fio não ser inteiro ao longo da pista, mas dividido em 8 partes para facilitar o seu 

desmantelamento, sendo as 16 junções dos fios a causa da resistência adicional medida. 
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 A potência posta em jogo por uma resistência com uma corrente  é dada por 

2P I R , (3.47) 

logo o fio tem de ser capaz de suportar uma potência média de, no mínimo, 150 mW. 

 Por sua vez a indutância irá fazer com que a forma de onda da corrente no fio não seja 

quadrada, devendo-se ao facto de a corrente numa bobina não variar instantaneamente mas sim 

exponencialmente, dependendo da resistência em série. Assim, a harmónica na frequência 

fundamental não irá ser definida pela equação (3.43).  

Foi simulado o circuito de saída da Figura 3.47, colocando os valores medidos de resistência 

e indutância na bobina, chegando-se à conclusão que, para se ter a corrente de 150 mA em 100 kHz, 

não é necessário nenhuma resistência em série, tomando partido apenas da impedância do próprio 

fio. 

 

Figura 3.48 – Forma de onda da corrente do fio da pista. 

  Pela Figura 3.48 pode-se observar a forma de onda da corrente no fio. Na subida, a bobina 

(fio da pista) é carregada em corrente pelo transístor na saturação, e, quando o transístor entra no 

corte, é descarregada pelo díodo. Com o simulador obteve-se também o espectro na frequência do 

sinal, na Figura 3.49, sendo possível observar a amplitude de 150 mA em 100 kHz. 

 

Figura 3.49 – Espectro do sinal de corrente do fio da pista. 
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 Gestão do hidrogénio 

O sistema de hidrogénio tem de ser capaz de manter sempre uma certa pressão de 

hidrogénio na PC para que este atravesse a membrana. Sendo este um trabalho de demonstração, a 

compressão é feita no veículo com duas seringas e um motor, monitorizada por um sensor de 

pressão.  

 
Figura 3.50 – Seringas usadas para a compressão e armazenamento do hidrogénio. 

Para não sobrecarregar o sistema somente com a compressão do hidrogénio, a PC foi 

testada com uma pressão (0,35 bar) um pouco abaixo da pressão recomendada pelo fabricante, que 

varia entre 0,45 e 0,55 bar relativos. O resultado é uma diminuição da potência para 0,8 vezes a 

potência anunciada pelo fabricante, o que ainda é aceitável para o SUBAH. Referir-nos-emos a este 

assunto em 3.9. 

As seringas têm, cada uma, uma capacidade volumétrica de 100 ml e uma área de secção do 

êmbolo interior de 962 mm2. A uma temperatura constante, a pressão , em Pascal (Pa), é dada por 

F
P

A
 , (3.48) 

em que  representa a área em m2 da superfície móvel em contacto com o gás e  a força normal a 

essa superfície expressa em Newton. A relação entre bar e Pascal é tal que 1 bar = 100kPa. Dada a 

área, a força total a aplicar nos dois êmbolos, necessária para se obter uma pressão de 0,35 bar 

relativos, ou 35 kPa, é de 67,34 N. 

 A força é aplicada numa porca fixa nos êmbolos através de um varão roscado de 1,4 mm de 

raio com 0,5 mm de passo.  

 A força tangencial aplicada no varão roscado será menor que a força normal resultante nos 

êmbolos, devido ao seu ganho mecânico. Assumindo que a rosca do varão é quadrada, estando 

definidos os seus parâmetros na Figura 3.51, onde  é a força normal aos êmbolos,  é o ângulo de 

avanço do parafuso,  é a força de atrito cinético,	  é a força tangencial a aplicar com o motor,  é 

a força normal à rosca,  é o diâmetro médio da zona roscada e  é o passo. 
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Figura 3.51 – Parâmetros de um parafuso com rosca quadrada. 

 Sabe-se que, pela conservação da energia, o trabalho realizado pela força no parafuso é 

igual ao trabalho obtido por este na porca. Sendo o trabalho dado pelo produto da distância pela 

força, então o ganho mecânico ideal neste sistema é dado por 

2 15
2
m m

in out T M
T

d dF
W W F pF G

F p

       . (3.49) 

Na Figura 3.51, em condições de equilíbrio, as forças existentes no parafuso são 

cos( )  sen( ) 0x T CF F F N        (3.50) 

e 

 sen( ) cos( ) 0y CF F F N       . (3.51) 

A partir de (3.50) e (3.51), tendo em conta que a força de atrito cinético  é igual a , sendo  o 

coeficiente de atrito cinético entre os materiais em contacto, e resolvendo em ordem à força 

tangencial, eliminando algebricamente , obtém-se  

tg( )

1 tg( )
C

T
C

F F
 

 
 

   
. (3.52) 

Como a força a aplicar ao varão vem do motor, é conveniente trabalhar com o binário, sendo 

este dado por 

sen( )T rF  , (3.53) 
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em que  é o raio em metros e  o angulo do braço da força , neste caso 90º. Substituindo em (3.52)

, o binário necessário aplicar ao varão roscado é dado por 

tg( )

2 1 tg( )
m C

C

d
T F

 
 

 
   

. (3.54)  

 Com uma balança foram medidos os atritos de cada seringa. Para medir o atrito estático foi 

observado o pico de peso, incrementando lentamente uma força no êmbolo até que este começasse 

a andar. Notou-se que este atrito estático aumenta com o tempo de repouso das seringas, sendo que, 

em aproximadamente 24 horas, a força necessária foi de 20 N cada uma, considerando-se este como 

o valor da força de atrito estático no início. O atrito cinético foi também medido com uma balança, 

notando-se que este aumenta com a velocidade do êmbolo, indicando que se trata de uma forma de 

atrito viscoso. Sendo assim, foi só considerado o valor da força de atrito cinético para a velocidade 

máxima do motor (9 rad/s com 9 V), resultando numa força de 1,3 N por seringa. 

Sabe-se que o diâmetro médio  da rosca do varão roscado é de 2,6 mm, o ângulo de 

avanço do parafuso  é de 3,8º e o atrito cinético  entre o varão de aço e a porca de latão é de 0,3 

[29]. Por consequência, o binário no instante inicial, no instante em que a pressão relativa é 0 bar, 

tendo em conta a força de atrito estático dos êmbolos, é de 15 mN.m. Por sua vez, o binário 

necessário para manter a pressão de 0,35 bar, tendo em conta a força de atrito cinético dos êmbolos, 

é de 34 mN.m. 

Conhecido o valor do atrito , usando a equação (3.52), é possível calcular o ganho 

mecânico real. Este é dado por 

1
3, 2

tg( )

1 tg( )

Mreal
T C

C

F
G

F  
 

  
 
  

. (3.55) 

Dividindo pelo ganho mecânico real achado em (3.49), verifica-se que a eficiência do varão roscado 

com a porca, é de 21 %. 

Se deixarmos de aplicar a força tangencial ao varão, sabendo que os êmbolos continuam em 

esforço devido à pressão, as forças no eixo do xx da Figura 3.51 são invertidas, ou seja, o varão 

tende a rodar no sentido contrário à força que antes aplicávamos. Reescrevendo a equação (3.52), 

obtém-se 

tg( )

1 tg( )
C

livre
C

F F
 

 
 

   
. (3.56) 

Sendo  a força da pressão nos êmbolos é de 67,34 N menos a força de atrito cinético destes de 

2,6N. Se  for negativa, significa que o atrito da rosca não é suficiente para autobloquear o 

parafuso, e este vai rodar (se o motor não estiver acoplado). Como o atrito  é 0,3, a partir de (3.56), 

obtém-se 14,8 N, logo este é suficiente para bloquear o parafuso à pressão de 0,35 bar nas seringas. 
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Em termos genéricos pode-se considerar que a condição de autobloqueio é dada pela seguinte 

condição: 

 tgC  . (3.57) 

 O controlo do sistema de pressão é feito através da comparação do valor de pressão 

pretendida com o valor medido pelo sensor de pressão. Com uma certa histerese em torno da 

pressão absoluta de 1,35 bar, o motor usado no varão roscado, correspondente ao motor 

caracterizado no Apêndice A com uma relação de engrenagem de 145, irá rodar na velocidade 

máxima ou parar. A largura da histerese irá definir o intervalo de tempo do pára arranca do motor. Se 

for muito pequena, o motor irá aquecer devido aos picos de corrente nos arranques, se for muito 

larga, irá haver flutuações muito grandes na pressão, sendo prejudicial para a PC. 

 O sensor de pressão escolhido foi o modelo MPXHZ6250A [30] da Freescale, devido à sua 

simplicidade de implementação. Tem a amplificação integrada, um encapsulamento com uma ponta 

dedicada para colocação de um tubo e consegue ler pressões absolutas de 20 a 250 kPa. 

 

Figura 3.52 – Sistema de compressão do hidrogénio construído. 
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 Sistema de energia 

 Para inicializar o funcionamento da PC é necessário realizar uma purga do ar e possível água 

que esteja no seu interior. Esta é feita através de uma válvula mecânica controlada com um servo 

motor, sendo inicialmente necessário haver alguma pressão de hidrogénio. Como tal tem de haver 

energia disponível antes de a PC entrar em funcionamento, para o comprimir. Por esta razão, o 

sistema de energia do SUBAH é composto por um sistema híbrido com ultra-condensadores. 

 Além de servirem para iniciar o funcionamento da pilha, os ultra-condensadores funcionam 

como tanque de energia intermédia entre a PC e a electrónica do SUBAH, com excepção do motor de 

compressão. Se o sistema necessitar temporariamente de uma potência superior à potência máxima 

da PC, serão os ultra-condensadores que a disponibilizam, sendo depois carregados pela PC com 

uma corrente limitada. A escolha desta forma de armazenamento de energia baseou-se também no 

seu muito pequeno tempo de carregamento e descarregamento, melhorando a resposta do sistema 

aos transitórios. Na Figura 3.53 está representado um gráfico que situa diferentes formas de 

armazenamento em função das suas densidades de potência e energia, dando-nos uma ideia em 

termos de rapidez, a posição dos ultra-condensadores, e em termos de densidade de energia a 

posição da PC. Um sistema hibrido junta o melhor destes dois dispositivos. 

 

Figura 3.53 – Gráfico de Ragone que define a densidade de potência e energia para diferentes dispositivos. 

 Para este sistema funcionar, tem de ser capaz de lidar com a variação da tensão da PC e 

com a tensão dos ultra-condensadores, que desce à medida que descarregam. Para tal são utilizados 

conversores DC-DC (Direct Current to Direct Current), que convertem a tensão de entrada numa 

tensão fixa na saída, denominados buck se for abaixador da tensão e boost se for elevador da 

tensão. Este tipo de conversores baseia-se no armazenamento temporário da energia, libertando-a 

depois na saída com um valor de tensão diferente, obtendo-se elevadas eficiências. A energia 

armazenada pode ser na forma de um campo magnético, se forem utilizadas bobinas, ou na forma de 

um campo eléctrico, no caso de se utilizarem condensadores. As perdas nestes dispositivos são 

principalmente devidas a resistências e capacidades parasitas nos diferentes componentes. 
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O sistema de energia do SUBAH foi desenvolvido (Figura 3.54) de forma a que se obtivessem 

sempre duas tensões disponíveis, 5 V para os motores de tracção, sensores magnéticos e de 

pressão, e 3,3 V para o microcontrolador e sensores de velocidade. 

Buck 5 V Ucap Charger Boost 5 V Buck 3,3 V

H

M

Ucap

Compressor

Fuel Cell

O2

H2

5 V

3,3 V

 
Figura 3.54 – Diagrama de energia do SUBAH. 

 Analisando o bloco da compressão (compressor) é fácil de perceber que a velocidade 

máxima do motor irá limitar o fluxo de hidrogénio. Para que a pressão no interior da PC não desça 

abaixo da pressão ambiente, podendo danificar as membranas da PC, logo que ela entre em 

funcionamento, o motor de compressão passa a ser directamente alimentado a partir desta. Desta 

forma, com valores de tensão entre 7,5 e 9 V, a velocidade aumenta. Sabendo que o conjunto das 

duas seringas desloca 20 ml por cada 1 cm dos êmbolos, tem-se que o fluxo de hidrogénio em ml/min 

é dado por 

.60
2
mfluxo





 , (3.58) 

em que  é a velocidade angular do varão roscado.  

 Num sistema só com a PC em funcionamento, foram testadas várias cargas ao terminais da 

pilha, obtendo-se as figuras das curvas da tensão/corrente, do fluxo/potência e potência /corrente 

representadas na Figura 3.55 a Figura 3.57. 

 

Figura 3.55 - Curva da tensão em relação à corrente (medido). 
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Figura 3.56 - Curva do fluxo de hidrogénio consumido em relação à potência (medido). 

  

Figura 3.57 - Curva da potência da pilha H-12 em relação à corrente (medido). 

Estas curvas podem ser usadas para comparação com as curvas dadas pelo fabricante 

representadas na página 15, notando-se uma diminuição de 80% na potência e um aumento em 27% 

no fluxo de hidrogénio consumido. Estas alterações são devidas à diminuição da pressão, que resulta 

numa diminuição da densidade do hidrogénio. Com efeito, se a densidade é menor, para a mesma 

potência e mesmo intervalo de tempo, a PC tem de consumir mais volume de hidrogénio. 

A eficiência da PC é descrita como sendo a relação entre a energia eléctrica produzida e a 

energia libertada ao queimar o combustível consumido, ou seja, a entalpia de formação. A expressão 

da eficiência da PC é dada por 

2
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. .

. HPC
H

V I t

V
 


, (3.59) 

sendo  o tempo para consumir um volume  de hidrogénio e ∆H  a entalpia de formação da água 

de 285,83 kJ/mol ou 12,8452 J/mL. Neste sistema, como as seringas são abastecidas à pressão 

ambiente, a sua compressão irá diminuir o volume de hidrogénio. De acordo com a lei de Boyle, num 
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sistema fechado a uma temperatura constante, o produto da pressão e volume é sempre constante. 

Deste modo, no mesmo sistema verifica-se a relação seguinte 

f f i iP V PV . (3.60) 

Assumindo que a temperatura se mantém constante por se tratar de baixas pressões, se no 

início temos 200 ml de volume de hidrogénio a uma pressão de 1 bar absoluto, de acordo com a 

equação (3.60) o volume final quando comprimido para 1,35 bar, diminui para 148 ml. Como ainda se 

tem de purgar a PC, ou seja, a pressão nas seringas terá de voltar para a pressão ambiente de 1 bar, 

o sistema tem de novamente comprimir o hidrogénio. Partindo dos 148 ml, para se voltar a ter uma 

pressão de 1,35 bar absolutos, os êmbolos terão que diminuir o volume para 110 ml, sendo este o 

volume de hidrogénio efectivo a utilizar no sistema.  

Com este volume efectivo, usando a equação (3.59) é calculada a eficiência da PC para 

diferentes potências, podendo-se notar (Figura 3.58) a coerência entre a tendência da curva e o valor 

da eficiência dada pelo fabricante de 40 % à potência máxima de 12 W. 

 

Figura 3.58 – Curva da eficiência da PC para diferentes potências (medido). 

Visto a tensão da PC variar entre 7,5 e 9 V, foi utilizado um conversor DC-DC integrado 

redutor de tensão (buck) para 5 V (o modelo TPS56528 da Texas Instruments). Este conversor é 

síncrono, ou seja, todo o controlo da comutação da bobina é feito com transístores, ganhando alguma 

eficiência. Sendo assíncrono teria que haver um díodo, perdendo-se potência na sua queda de 

tensão. Neste integrado são suportadas tensões na entrada de 4,5 a 18 V, correntes até 5 A, 

conseguindo-se obter uma eficiência média de 95 %. Tem também vários tipos de protecções, como 

sobrecorrente na saída, subtensão na entrada e temperatura. 

Para o microcontrolador ter alguma indicação de quando a tensão de saída está correcta, o 

integrado dispõe de uma saída (PG Power Good) que fica activa quando esta tensão está numa 

gama de 10 % da tensão pretendida, definida pelo divisor resistivo no pino VFB (feedback). Com a 

existência de um pino de Enable é também possível desligar este conversor, evitando colocar alguma 

carga na PC, quando esta ainda não está em funcionamento ou está a iniciar. O esquema do circuito 

com este conversor encontra-se representado na Figura 3.59. 
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Figura 3.59 – Ciruito do Buck de 5 V da PC. 

 Os valores das capacidades, resistências e indutância implementados, para a tensão de 

saída de 5 V, foram os recomendados pelo manual do fabricante para garantir a estabilidade do 

sistema à frequência de comutação de 650 kHz.  

A tensão de saída deste integrado irá alimentar o circuito responsável por carregar os ultra-

condensadores. A forma de carregamento destes é feita através de um circuito integrado dedicado 

para este fim, o modelo LTC3625 [31] da Linear Technology. Com este integrado é possível definir 

uma corrente máxima de carga e controlar o seu inicio. 

São usados dois ultra-condensadores em serie em que cada um tem uma capacidade de 350 

F e uma tensão máxima de 2,5 V. O integrado está preparado para carregar os dois em série de 

forma balanceada. Isto significa que o nível de carga é controlado em cada um, para que não haja a 

possibilidade de sobretensão em nenhum.  

  Na Figura 3.60 está representado o circuito projectado para o carregador de ultra-

condensadores. 

LTC3625

L2
4,7µH

L3
4,7µH

VIN VOUT

SW2

SW1

VMID

PROG

R5
110kΩ 

PFI

EN

CTL

Vsel

C11
100nF

C10
10µF

R6
260kΩ 

R7
100kΩ 

Ctop
350F

Cbot
350F

PGOOD

PFO

4,8 v5 V

PA
D

 

Figura 3.60 – Circuito do carregador de ultra-condensadores. 
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Para carregar o ultra-condensador inferior Cbot, o integrado utiliza um conversor DCDC buck 

para 2,45 V; no caso do ultra-condensador superior Ctop, utiliza um conversor DCDC para elevar a 

tensão (boost) até 4,8 V a partir do Cbot. De acordo com o manual do fabricante a eficiência média 

deste integrado é de 85 %. Para não sobrecarregar a PC, a resistência R5 foi dimensionada para se 

obter uma corrente de carregamento máxima de 1 A. Com esta corrente o tempo de carregamento 

destes ultra-condensadores é de 15 minutos. Estes condensadores têm uma corrente de fuga, ou 

seja de 0,3 mA 

O integrado dispõe uma função, chamada Power fail comparator, que monitoriza a tensão de 

entrada no pino PFI, obtendo-se um sinal na saída PFO quando esta desce abaixo de 4,3 V. Este 

integrado, assim como o buck à saída da PC, tem a funcionalidade Power Good, Enable e protecção 

contra temperaturas elevadas. 

 Como a tensão da série dos ultra-condensadores pode variar entre 0 e 4,8 V, dependendo do 

nível de carga destes, é necessário converter estes valores de tensão variáveis numa tensão fixa. 

Para tal foi utilizado um conversor integrado boost, tendo sido escolhido o modelo TPS61032 da 

Texas Instruments, com uma tensão de saída fixa em 5 V. Este dispositivo é também síncrono, 

consegue elevar tensões de entrada de 1,8 a 5,5 V, e suporta correntes de 1 a 3 A dependendo da 

tensão de entrada. O circuito implementado com este integrado está na figura seguinte. 

TPS61032
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PGND

VBAT

LBI

SYNC

VOUT

FB

GND

LBO

EN

PA
D

R11
390kΩ 

R9
1,5MΩ 

C18
100nF

C7
10µF

L4
5,6µH

R12
100kΩ 

R10
1kΩ 

C15
100nF

C16
10µF

C12
470µF

C13
470µF

5V

Ucaps

 

Figura 3.61 – Esquema do circuito do conversor boost para 5 V. 

 Este integrado compara a tensão de entrada com uma tensão predefinida de 0,5 V, em que o 

divisor resistivo constituído por R9 e R11 define o valor limite para a sua saída (LBO) activar, neste 

caso foi definida a tensão na qual os condensadores têm 2,4 V. O valor de indutância da bobina de 

comutação e condensadores foram definidos de acordo com o manual do fabricante para se obter a 

menor ondulação (ripple) de tensão na saída. Com os valores da Figura 3.61 o ripple é de 1 mV, mas 

tendo em conta a resistência série equivalente (ESR Equivalent Series Resistance) dos 

condensadores, será somada a tensão de ripple resultante do produto da ESR total com a corrente 

de saída. A eficiência média é de 95 %. 

 A tensão de trabalho do microcontrolador, assim como dos sensores de velocidade, é de 3,3 

V sendo, portanto, necessário converter os 5 V. Para isso foi utilizado um conversor Buck, o modelo 

TPS62056 também da Texas Instruments. Este é um conversor de baixa corrente, 0,8 A, com uma 

tensão de saída fixa em 3,3 V e com uma eficiência média de 90 % a partir de uma corrente de saída 

de 1 mA. O circuito projectado encontra-se na Figura 3.62. 
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Figura 3.62 - Esquema do circuito do conversor buck para 3,3 V. 

 Neste circuito os componentes externos foram escolhidos de acordo com o manual do 

fabricante para se obter uma tensão estável na saída. 

 A placa de circuito impresso (PCB - Printed Circuit Board) para todos estes dispositivos de 

potência foi desenhada tendo em conta as seguintes considerações: 

●O caminho das correntes de potência ser paralelo.  

●As linhas de potência e as suas massas serem largas e curtas.  

●As massas digitais e de potência de cada integrado estaram unidas num só ponto comum.  

●As linhas de monitorização de tensão estarem separadas das linhas de potência.  

●Terem sido colocadas vias por baixo dos integrados de potência que têm metal de 

dissipação  exposto, para melhorar a dissipação pelo cobre da PCB.  

●Não terem sido passadas vias nem pista por baixo das bobinas de comutação, para evitar 

interferências electromagnéticas (EMI). 

●Haver uma camada como plano de massa e ser o menos interrompida possível. 

Estas são algumas regras básicas no desenho de placas de circuito impresso para se obterem os 

melhores resultados em termos de estabilidade, ruido e EMI. 

 Multiplicando as eficiências de cada conversor desde o buck da PC até ao boost de 5 V, 

obtém-se uma eficiência de conversão de 77 % para os 5 V finais, e de 69 % para os 3,3 V. Se for 

considerada uma eficiência de 30 % na PC, obtém-se uma eficiência média total de 22 % para a 

conversão dos respectivos 5 e 3,3 V, desprezando perdas mecânicas. 

Foram medidos valores de potência média em várias situações e obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

● 150 mW – Com o MCU adormecido. 

● 800 mW – A carregar os tanques com hidrogénio. 

● 400 mW – Tanques carregados à espera de começar. 

● 4,5 W – Em andamento e a comprimir hidrogénio. 

Sendo assim, analisando a curva do fluxo de hidrogénio da Figura 3.56 a uma potência de 4,5 W, os 

110 ml de hidrogénio efectivos dão-nos 2 minutos de operação com a pilha de combustível. 
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 Controlo digital 

Neste capítulo é apresentada a implementação digital com um microcontrolador de todos os 

sistemas de controlo do SUBAH, como o controlo da pressão de hidrogénio a partir do sensor de 

pressão, o abastecimento de combustível, o controlo da velocidade dos motores de tracção 

dependendo dos sensores em cada roda e do ângulo da direcção e o controlo da direcção com o 

servo usando os sinais dos sensores magnéticos para seguir o centro da pista. 

A unidade de controlo deste sistema tem de ser capaz de controlar e monitorizar todos os 

módulos com um bom desempenho, mas ao mesmo tempo ser de baixo consumo. Para isso foi 

escolhido o microcontrolador PIC24FJ256GB206 [32] da Microchip, chamar-lhe-emos MCU 

(Microcontroller Unit). Este modelo é particularmente versátil em termos configuração de periféricos, 

com um consumo de operação relativamente baixo e com entradas/saídas suficientes para futuro 

desenvolvimento. Tem uma arquitectura de 16 bit, e cada instrução é executada em dois ciclos de 

relógio sendo a sua frequência máxima de 32 MHz. Tem um conversor de sinal analógico para digital 

(ADC - analog to digital converter) de aproximações sucessivas, com 10 bit de resolução a um ritmo 

de aquisição máximo de 500000 amostras por segundo, ou 500 ksps (sps - Samples per second). 

 Interface com o utilizador 

A única interface que o utilizador tem para controlar o SUBAH são dois botões na parte 

traseira do carro, um para iniciar o carregamento de hidrogénio, chamado “H2”, e outro para iniciar a 

marcha, chamado “START”. Os dois botões servem também para uma paragem de emergência de 

todos os actuadores.  

 

Figura 4.1 – Entrada de hidrogénio e botões para carregar e iniciar o SUBAH.  

O MCU, mesmo adormecido (em sleep), está alerta para alguma mudança de estado do 

botão H2. Quando é pressionado entra o MCU numa interrupção onde é verificado se o sistema está 

actualmente a abastecer ou em marcha, se estiver, é iniciada a função de paragem de emergência de 

todos os actuadores. Se neste caso a PC estiver em funcionamento, é aberta a válvula da purga para 

que a pilha termine o seu funcionamento em segurança sem que se crie uma pressão de hidrogénio 

abaixo da pressão ambiente. 
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No caso de o SUBAH não estar em marcha ou a abastecer é verificado se o botão H2 foi 

pressionado pelo menos 3 segundos, se sim é iniciada a função de abastecimento de hidrogénio até 

os tanques ficarem cheios. A detecção de estes estarem cheios ou vazios é feita através de dois 

interruptores de fim de curso posicionados de tal forma que a plataforma acoplada aos êmbolos os 

pressione nas ditas situações. 

As decisões de controlo do MCU quando se carrega no botão H2 de carregamento de 

hidrogénio estão descritas no diagrama da Figura 4.2. 

Paragem  de 
emergência dos 

motores

Conta tempo de 
pressão do  botão

Tanque cheio?

Abastece 
hidrogénio

Está actualmente a 
abastecer ou em 

marcha?

Botão ficou 
pressionado 3 
segundos?

Interrupção

Botão H2

Fim da interrupção

não

sim

não

sim

sim

não

Abre válvu la de 
hidrogénio 

Pilha de combustível 
está a trabalhar?

sim

não

 

Figura 4.2 – Fluxograma do carregamento de hidrogénio. 

 Quando o tanque fica cheio o MCU fica adormecido à espera que se pressione o botão 

START. Na Figura 4.3 está representado o diagrama de decisões para quando é pressionado este 

botão.  
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Figura 4.3 – Fluxograma do funcionamento geral do percurso do SUBAH. 
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Quando é pressionado o botão START, o MCU acorda e, como no botão H2, é verificado se o 

carro já está em funcionamento ou abastecimento para entrar na função de paragem de emergência. 

Se não estiver e o botão for pressionado os 3 segundos, inicia-se a compressão do hidrogénio até 

350 mbar. De seguida é feita a purga da PC para expelir o ar e água no interior desta, iniciando 

automaticamente a PC, entretanto a compressão é feita novamente até 350 mbar ficando-se com os 

calculados 110 ml de hidrogénio útil.  

 Com isto, o SUBAH inicia a marcha, consumindo hidrogénio. Se a pressão descer abaixo de 

250 mbar é então iniciado de novo a compressão até aos 350 mbar. Ao mesmo tempo é verificado se 

o hidrogénio acabou com o interruptor fim de curso, nesse caso é desligada qualquer carga aos 

terminais da PC e aberta a válvula da purga. Se o carro ainda não chegou à meta quando isto 

acontecer, continuará a marcha somente com a carga dos ultra-condensadores até lá chegar. 

 Interface com o microcontrolador 

Como a alimentação do MCU é de 3,3 V os portos digitais de saída ligados a alguns 

dispositivos alimentados com 5 V têm de ser em open-drain, com uma resistência de pull up para a 

alimentação de 5 V, para impor os níveis lógicos. Isto acontece para a ponte H do motor de 

compressão. Alguns sinais digitais vindos dos dispositivos têm também de ser traduzidos para os 

níveis lógicos do MCU. No caso dos conversores de tensão, as saídas digitais são em open-drain, 

sendo necessário um pull up para os 3,3 V. Para sinais analógicos maiores que 3,3 V, como o valor 

de tensão da PC e do sensor de pressão, é necessário diminuir o sinal proporcionalmente para uma 

tensão dentro dos limites do ADC do MCU.  

Como o sinal mais crítico neste sistema é o dos sensores magnéticos, foi definida uma gama 

dinâmica para o ADC de 0 a 2,5 V, usando um integrado dedicado para este fim ligado ao pino de 

referencia do ADC do MCU. Este integrado é o REF3325 da Texas Instruments [33]. 

Para diminuir a tensão dos sinais maiores que 2,5 V implementaram-se divisores resistivos, 

sendo necessário ter em conta a impedância de entrada do ADC. Quanto a esta, a informação dada 

pelo fabricante é a recomendação de uma impedância de saída do sinal a medir até 2,5 kΩ, para o 

sinal não ser muito afectado pela fuga de corrente do ADC de ±500 nA. Para colocar a tensão da PC 

no ADC, por segurança, no dimensionamento do divisor resistivo foi assumida uma tensão de 12 V. A 

impedância resultante deste divisor é de 2,6 kΩ. Para a tensão dos ultra-condensadores foi dividida 

por dois resultando numa impedância de 1,5 kΩ. 

Para dividir a tensão do sensor de pressão no ADC foi necessário um divisor resistivo seguido 

de uma montagem seguidora de tensão com um amplificador, visto que a corrente máxima de saída 

do sensor é de 500 nA. A tensão deste sensor varia linearmente com a pressão absoluta, sendo dada 

por 

(0, 004 0, 04)out SV V P erro   , (3.61) 

onde  é a tensão de alimentação,  a pressão absoluta em kPa e o  pode variar entre ±3,45 

kPa. Com esta expressão pode-se calcular que a variação de tensão média entre as pressões 0,35 e 
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0,25 bar relativos é de 0,1 V. Sendo o ADC de 10 bit, o valor máximo no mundo digital é de 1023 com 

um valor de tensão de 2,5 V, portanto a variação de 0,1 V corresponde a 40 em decimal no ADC. 

 Visto que se trabalha com sinais com tempo de resposta na ordem dos ms, foi definido um 

tempo entre aquisições consecutivas do ADC de 20 ms. Os sinais a serem convertidos são a tensão 

da PC, dos ultra-condensadores, de cada sensor magnético e do sensor de pressão. Assim a cada 20 

ms estes sinais são convertidos, relativamente à tensão de referência, para o domínio digital num 

valor de 10 bit. 

 Como não são usados todos os portos do MCU, para futuro desenvolvimento, foi desenhada 

na PCB um conector com todos os portos não usados, incluindo as alimentações de 3,3 e 5 V. Como 

o porto CLKO tem a opção de devolver o sinal de relógio do MCU, este foi propositadamente deixado 

para o conector de expansão, para possibilitar a sincronização com outros dispositivos. Foi também 

incluído um botão para fazer reset ao MCU.  

Para implementar o controlador da velocidade no MCU foi implementado um controlador P 

com um tempo de actualização de 100 ms. Devido à baixa resolução dos encoders, a folga do motor 

com as rodas e aos atrasos colocados no sistema, notou-se grandes oscilações na velocidade, assim, 

foi achado empiricamente que um ganho de 2 é o mais aceitável, e, para além de se fazerem médias 

da velocidade, foi também necessário limitar a variação da saída do controlador em cada iteração.  

O controlador da direcção, analogamente ao da velocidade, foi implementado com um tempo 

de actualização de 100 ms, sendo também necessário reduzir o ganho proporcional calculado 

teoricamente, ficando um ganho de 2. O ganho da componente derivativa ficou 1. 

Para o SUBAH dar uma volta completa na pista, são contados os impulsos de um encoder de 

uma das rodas, e chegando a um certo valor este pára aproximadamente onde começou, 

dependendo se houve ou não escorregamento. Foi medido que o tempo médio para dar uma volta 

completa na pista a partir do momento em que o veículo arranca, é de 1 minuto e 50 segundos, o que 

fica dentro dos 2 minutos de hidrogénio disponível. 
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 Conclusões 

(i) Este trabalho permitiu concluir que é possível construir um veículo de demonstração 

autónomo a partir de uma energia alternativa. E que em determinadas situações, um sistema 

alimentado com uma PC do tipo PEM pode atingir eficiências na ordem dos 40 %, sendo uma óptima 

alternativa aos combustíveis fósseis. 

(ii) A utilização de ultra-condensadores como energia intermédia entre a PC e o sistema 

possibilitou um melhor aproveitamento da energia do hidrogénio, visto que a PC é mais eficiente com 

cargas mais elevadas. 

(iii) A implementação de um sistema de tracção traseira com as rodas movidas 

independentemente com motores DC assim como a utilização de servo motores para a orientação 

das rodas dianteiras do SUBAH trazem grandes vantagens em termos de controlo de velocidade nas 

curvas. As peças sendo construídas em acrílico transparente, além de apresentarem uma boa 

resistência aos esforços mecânicos, são a melhor opção para qualquer sistema de demonstração em 

que se pretenda observar todos os sensores e actuadores em acção. 

(iv) Conclui-se também que um campo magnético ao longo da pista é uma boa forma de 

seguimento sem influenciar negativamente o aspecto geral da pista. Verificou-se que o uso de 

bobinas especialmente construídas para este efeito é a melhor forma de detectar o campo magnético, 

visto que, sendo ressonantes à frequência do campo, tornam-se muito sensíveis nessa frequência e 

comportam-se como filtros de outras possíveis frequências externas. 

O PIC24 é o microcontrolador indicado para esta aplicação pois possui uma grande dinâmica 

em termos de gestão de periféricos e um baixo consumo, cerca de 20 mW à frequência de relógio 

escolhida com os periféricos necessários em funcionamento. 

Sugere-se como trabalho futuro, a implementação de um sistema de iluminação em cada 

poste da pista, e, com os portos de expansão deixados na PCB, a implementação de uma 

comunicação infravermelho com veículo quando este passa por cada poste. Tendo esta 

comunicação, sugere-se também a elaboração de um programa informático onde sejam 

apresentados os valores de todos os sensores e actuadores do SUBAH.  

É também sugerida a aplicação de novos encoders nas rodas com maior resolução e 

sensores ópticos em quadratura, para melhorar o tempo de resposta do controlador de velocidade. 
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Apêndice A  

Modelização dos motores 

 Neste apêndice é modulado o motor DC usado tanto na compressão do hidrogénio como na 

tracção do SUBAH, tendo em conta as diferentes engrenagens. A única informação que o fabricante 

disponibiliza é a velocidade angular à saída da engrenagem desmultiplicadora a uma certa tensão.  

 

Figura A.1 – Modelo equivalente do motor 

 Os símbolos indicados na Figura A.1 correspondem às seguintes grandezas físicas [34]: 

 ● Te – Binário do motor sem carga. 

 ● Jm – Momento de inércia do motor. 

 ● Ke – Constante eléctrica. 

● Km – Constante mecânica ou de binário. 

● Ra – Resistência do circuito de armadura. 

● La – Indutância do circuito de armadura. 

● ia – Corrente do circuito de armadura. 

● ωm – Velocidade angular do eixo do motor. 

● va – Tensão aplicada nos terminais do motor. 

● e – Força contra-electromotriz. 

● b – Coeficiente de atrito viscoso. 

Segundo a lei de Faraday, um condutor exposto a uma variação de fluxo magnético induz 

uma força electromotriz proporcional nesse condutor. No caso do motor DC, as bobinas do rotor têm 

o campo magnético fixo dos ímanes permanentes. Ao rodarem, estão a variar o fluxo no seu interior, 

induzindo assim uma força electromotriz proporcional à velocidade do rotor. A esta força é dado o 

nome de força contra-electromotriz, por ser contrária à tensão aplicada no motor. Segundo a lei de 

Lenz o sentido da corrente induzida é oposto à variação de fluxo magnético que lhe deu origem. 

Não tendo meios de medir o binário à saída do motor considera-se o caso ideal em que não 

há perdas electromagnéticas, ou seja, a potência mecânica é igual à potência eléctrica dissipada pela 

força contra-electromotriz. Tem-se assim 

mec e e m a m a m e m a m eP P T e i K i K i K K          .  (A.1) 
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As constantes eléctrica  e mecânica  são dependentes do fluxo magnético, número de 

voltas das bobinas internas e das suas dimensões. Como se assumem iguais (em valor numérico), 

para simplificar, podem-se designar simplesmente por K. 

 Assumindo que o motor tem somente uma bobina ligada de cada vez, a equação associada 

ao circuito eléctrico equivalente do motor é dada por 

aa a aa i iv L R e


  , (A.2) 

obtendo-se em regime permanente  

a a
a a a a v

m
v m

a
a a m

R i
R i e Rv iv K K

v
K K


  


      (A.3) 

No modelo mecânico é definido que o motor exerce um binário ao aplicar uma tensão aos 

terminais. Este binário actua na estrutura mecânica do rotor, que é definido por uma inércia e um 

atrito viscoso. Tendo em conta uma possível carga TL a ser aplicada no eixo a equação mecânica, 

verifica-se que: 

( )e L m m L mT T b J J       (A.4) 

Como o motor usado tem engrenagem desmultiplicadora de velocidade, é preciso calcular o 

binário na saída da engrenagem com uma relação N:1. Sabendo que a potência mecânica do motor é 

a mesma tanto na entrada como na saída da engrenagem, tem-se 

'
e m e mT T  , (A.5) 

sendo  e / . 

 Substituindo na equação (A.4) e tendo em conta o aumento de inercia e atrito viscoso devido 

à engrenagem obtém-se 

' 2 2( ) ( )e L g m g L m mT T b N b J J N J         , (A.6) 

sendo   o coeficiente de atrito aproximado da engrenagem e   a inercia aproximada da mesma.  

Comparando com a equação (A.4), é fácil de verificar que a presença da engrenagem 

aumenta muito a inercia e o atrito viscoso do motor do ponto de vista da carga na saída da 

engrenagem, podendo até, para o cálculo do binário na saída, ser desprezado o atrito e a inércia da 

engrenagem, quando comparados com o motor, ou seja, considera-se que a engrenagem tem 100 % 

de eficiência. 

Como nós trabalhamos com a tensão nos terminais do motor, dada uma certa carga , é 

necessário calcular a tensão em função da velocidade angular. 
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Num regime estacionário a equação (A.2) pode ser disposta da seguinte forma 

. .a m
a

a

v K N
i

R


 , (A.7) 

conduzindo, no caso de velocidade constante, a 

. .
.

.
a a

a L m

R R N b
v T N K

N K K
     

 
. (A.8) 

Para modelizar o motor DC usado foram precisos parâmetros relacionados com o seu 

funcionamento em regime permanente e em regime transitório, assim como a relação de velocidade 

da engrenagem com o motor.  

 

Figura A.2 – Motor com engrenagem desmultiplicadora de velocidade. 

  Para determinar a relação de desmultiplicação, mediram-se os diâmetros de cada roda 

dentada da engrenagem dum motor igual com velocidade de saída de 540 RPM a 6 V. Deste modo, 

desprezando a carga que a engrenagem faz no motor, chegou-se ao valor da velocidade de 14000 

RPM. 

 Foi medida uma corrente 	 29	  quando se aplica uma tensão de 6 V ao motor, e, 

com o motor bloqueado, uma corrente  de 642 mA. A resistência  que corresponde à 

resistência da bobina e das escovas é de 9,3 Ω. A indutância medida da bobina é de 1,5 mH. A 

inércia foi medida usando constante de tempo mecânica   do motor, que corresponde ao tempo 

que a velocidade do motor cai até 36,8% do seu valor inicial, na resposta ao escalão. Esta constante, 

desprezando o atrito viscoso, é definida por 

m a
m

v m

J R

K K
  . (A.9) 

 Com estas expressões e medidas chegaram-se aos seguintes parâmetros para o motor: 

 ● 3,95 10  (válido apenas em valor numérico) 

 ●  170 10 /  

 ● 9,3Ω	 

 ● 1,5 10  
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 ● 68,5 10 /  

● 242 

● 145 

Para se obter a função de transferência eléctrica do motor sem engrenagem é preciso usar a 

transformada de Laplace na equação (A.2), obtendo-se: 

( ) ( ) (
( ) 1

) ( )
)( ) ( ) (a v a

a v

a
a a

aa

I
V s K s L s

V s K s L s

s
R I s

R
   

 
  . (A.10) 

Analogamente, para a função de transferência mecânica obtém-se a partir de (A.4) 

( ) 1
( ) ( ) ( )

( ) ( )
m

e m m
e m

s
T s J s b s

T s J s b


    


. (A.11) 

As equações (A.10) e (A.11) podem ser representadas num diagrama de blocos de malha 

fechada da forma representada na Figura A.3. 

 

Figura A.3 – Diagrama de blocos do modelo equivalente do motor DC. 

A função de transferência deste sistema é expressa por 

2

1
( ) ( ( )

1( ) 1 .
( ( )

1
. .

)
1

. .
)

m a m a m

a v
v

a m a m a m

m
m

a

a a m

a

m
a m

s L s J s b L J

V s b KbK s sL s J s b L J L

K
K

R

R R K

L
K

J JR





 
 

              

. (A.12) 

Recorrendo ao software MATLAB simulou-se o modelo usando os valores medidos e 

colocando uma tensão de 5 V, tendo-se obtido as características das diferentes grandezas deste 

motor sem a engrenagem (Figura A.4). Pode observar-se que, tendo em conta as perdas resistivas e 

mecânicas, o motor tem no máximo uma eficiência de 67%, sendo esta definida por 

.

.
Tmec m

Telec a a

P T

P v i

   . (A.13) 
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Figura A.4 – Rectas das diferentes grandezas mecânicas e eléctricas do motor. 

Com base nas curvas da Figura A.4, as características técnicas deste motor, a uma tensão de 5 

V, sem a caixa de velocidades são as da Tabela A.1, em que os valores nominais são os valores à 

máxima eficiência. 

Tabela A.1 – Características técnicas do motor sem caixa de velocidades (5 V). 

NO: Revoluções sem carga  11620 (RPM) 

NN: Revoluções nominal  9700 (RPM) 

TN: Binário nominal  0,3523 (N.m x 10-3) 

TS: Binário bloqueado  2,1 (N.m x 10-3) 

IO: Corrente sem carga  23 (mA) 

IN: Corrente nominal  107 (mA) 

IS: Corrente bloqueado  531 (mA) 

PON: Potência saída nominal  357,8 (mW) 

POP: Potência saída máxima  646,8 (mW) 

PIN: Potência entrada nominal  535 (mW) 

PIP: Potência entrada máxima  2655 (mW) 

ηP: Eficiência máxima  67,24 (%) 

M: Peso  5 (g) 
 

 

Figura A.5 – Medidas físicas do motor com caixa de velocidades. 

  



84 
 

  



85 
 

Apêndice B  

Modelização da direcção 

 Neste apêndice é modulado o desvio lateral do centro dos sensores magnéticos do SUBAH 

em relação ao ângulo das rodas da direcção a uma dada velocidade. Neste modelo é assumida uma 

velocidade constante, ignorando a massa e a força, e pneus perfeitos, não havendo deformação 

destes com a pista. 

 

Figura B.1 – Diagrama de velocidade e posição do veículo. 

Assumindo que o veículo se move de acordo com a Figura B.1 a uma velocidade  constante, 

o seu movimento é dado por 

 0 cos(θ)x x v t  ,      (B.1) 

e  

0 (θ)y y vsen t  .     (B.2) 

Assumindo que os ângulos  e θ são pequenos (menores que 20º) então pode-se aproximar que 

 e 1 em radianos. Sendo assim as componentes da velocidade são 

x v ,      (B.3) 

e 

θy v .     (B.4) 

 

	

θ 
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 Para achar a alteração na direcção ao fim de  segundos a curvar, assume-se que o carro se 

move aproximadamente de acordo com a Figura B.2. 

 

Figura B.2 – Aproximação do movimento lateral com o veículo a curvar. 

A pequena variação do ângulo ∆θ do carro numa curva é dada por 

1 ' '
θ ( )

y y
sen

L L
  

   .    (B.5) 

Sabendo que  

' . . ( ) . .y v t sen v t    ,    (B.6) 

a variação da direcção do carro em relação ao ângulo das rodas e à velocidade é dada 

aproximadamente por 

. .
θ

v t

L


  .         (B.7) 

Por consequência, a velocidade angular da variação da direcção é 

.
θ
v

L


 .     (B.8) 

 Como se pretende saber a variação do desvio lido pelos sensores é necessário ter em conta 

a posição destes no veículo, ilustrada na Figura B.3. 

∆θ	

′

′ 	

.

∆ ′	
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Figura B.3 - – Diagrama de velocidade e posição do veículo tendo em conta a posição dos sensores. 

 Para ângulos pequenos a posição dos sensores só tem praticamente componente em . 

Deste modo, a posição do centro dos sensores é dada por 

( ') (θ) ( ').θSy y L L sen y L L      . (B.9) 

A velocidade do desvio do centro dos sensores será dada por 

( ').θ θ ( ').θSy y L L v L L        . (B.10) 

A partir de (B.8) e de (B.10) obtém-se aceleração do desvio do centro dos sensores em relação ao 

ângulo em radianos das rodas. É dada por 

2. .
( ').S

v v
y L L

L L

 
  

 . (B.11) 

Fazendo a transformada de Laplace em relação à posição nos sensores e ao ângulo das rodas, 

obtém-se a função de transferência da direcção do veículo 

2

2

( ')1( )

( )
S

L LsY s v v
s L s

         
 

. (B.12) 

  

θ 

	

	

′	

	

Sensores
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Apêndice C 

Esquemas eléctricos 
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Apêndice D 

Segurança e manuseamento 

Para a pilha de combustível gerar energia eléctrica, é necessário fornecer combustível, o 

hidrogénio. É importante que qualquer operador entenda e esteja ciente de todos os requisitos 

relacionados com o manuseamento de hidrogénio e gases comprimidos. 

Uso do hidrogénio 

 
ATENÇÃO! INFLAMÁVEL, PERIGO DE EXPLOSÃO 

O hidrogénio é incolor, inodoro e inflamável. Quando combinado com o ar ou com o oxigénio, 

depois de deflagrado, arde até ser reduzido a água, podendo o processo de queima ser explosivo. Se 

este processo ocorrer numa sala fechada, pode dar-se um aumento súbito de pressão que pode ser 

muito destrutivo devido ao calor gerado. 

Os níveis de concentração nos quais o hidrogénio pode reagir com o oxidante a uma pressão 

e temperatura ambientes são, comparativamente com outros gases combustíveis, muito díspares, 

entre 4 % e 75 % [35] para inflamar e entre 15 % e 59% para explodir. A mistura de 

hidrogénio/oxidante é deflagrada através de fontes de ignição com muito pouca energia. A quantidade 

mínima de energia necessária na ignição do hidrogénio é de 0,02 mJ, apenas 1/10 da energia 

necessária na ignição do propano. Qualquer faísca ou superfície quente serve como ignição. Uma 

chama de hidrogénio é muito pálida e não é possível ser vista sobre uma luz solar intensa.  

A exposição com o hidrogénio deve ser evitada. Este não é tóxico, mas pode actuar como um 

simples asfixiante por deslocar o oxigénio existente no ar, não havendo avisos prévios para ocorrer a 

perda de consciência. 

Sendo assim, as principais medidas a tomar para o manuseamento tanto da pilha de 

combustível como do gerador de hidrogénio são as seguintes: 

● Não fumar ou foguear na área. 

● Garantir uma boa ventilação na área. 

● O contacto do hidrogénio com potenciais fontes de ignição deve ser evitado. 

● Tomar medidas de precaução contra descargas electroestáticas. 

● Evitar quantidades significativas de fugas de hidrogénio. 

 


