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RESUMO 

Nos dias de hoje, os dispositivos baseados em MEMS (Micro-electromechanical 

systems) são uma constante no mercado, desempenhando as mais diversas tarefas, desde a 

medição da aceleração ou pressão, até à utilização como microfones. Dispositivos MEMS são 

também usados como micro-atuadores, sendo que no caso dos micro-atuadores 

electroestáticos, devido às suas características, foram desenvolvidos sistemas contendo micro-

sondas ou micro-espelhos com resultados muito promissores. 

O deslocamento entre placas paralelas electrostaticamente atuadas é apenas estável até 

1/3 da distância total. Esta dissertação propõe o controlo de micro-atuadores na zona de 

instabilidade, sendo que a implementação de leis de controlo adequadas a MEMS permite 

deslocamentos controlados para além da zona de estabilidade.  

Foram implementadas duas leis distintas, o controlo On-Off e controlo PID com 

linearização em malha fechada, de forma a controlar bidireccionalmente o deslocamento dos 

elétrodos. 

Os resultados experimentais do sistema de controlo demonstram o seguimento de 

diversas referências a diferentes frequências. Foi conseguido um deslocamento superior a 

88.9% da distância entre placas, o que equivale a uma melhoria de 267%. Estes resultados 

foram obtidos de forma muito similar nas duas teorias implementadas. 

A utilização de sistemas de controlo com leis adaptadas a MEMS é eficiente para 

minimizar as limitações dos micro-atuadores electroestáticos. O uso de uma FPGA aumenta o 

desempenho do sistema de forma significativa. 

 

Palavras-chave: FPGA, MEMS, Atuadores electroestáticos, sistema de controlo 

 





vii 

 

ABSTRACT 

Nowadays, devices based on MEMS (Micro-electromechanical systems) are a reality 

in the market, being used, for example, to measure acceleration, pressure or to serve as 

microphones. In the field of electrostatic microactuators, due to their characteristics, some 

micro-probes and micro-mirrors were developed with very promising results.  

The displacement between parallel-plates electrostatically actuated is just stable until 

1/3 of the total gap. Therefore, this dissertation proposes the control of microactuators in the 

instability zone, where the implementation of appropriate control laws for MEMS are used to 

enable controlled displacements in the instability region. Two distinct laws were 

implemented, the On-Off control and a PID control with feedback linearization, enabling bi-

directional control of the electrodes displacement along the full available gap. 

The experimental results show the tracking of many references for different 

frequencies. A displacement up to 88.9% was reached, leading to an improvement of 267%. 

Both implemented theories obtained very similar results. 

A control system made with appropriate control laws for MEMS is efficient to 

minimize the electrostatic microactuators limitations. A FPGA was used to increase the 

performance of the entire setup. 

 

Keywords: FPGA, MEMS, electrostatic microactuators, control system  
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RESUME 

Actuellement, les dispositifs basés sur la technologie MEMS (Micro-

electromechanical systems) se sont imposés sur le marché, réalisant différentes tâches, telle 

que, mesurer des accélérations, des pressions ou pouvant encore servir de microphone. 

Cependant, dans le champ des micro-actuateurs électrostatiques, due à leur caractéristique, 

des microsondes e des micro-miroirs ont été implémentés, obtenant des résultats très 

prometteurs. 

Le déplacement, entre plaques parallèles actionnées de forme électrostatique, est juste 

stable jusqu’à un tiers de la distance totale. Donc, cette dissertation propose le contrôle de 

micro-actuateurs dans la région d’instabilité, étant l’implémentation de loi de contrôle 

adéquate au MEMS une solution pour augmenter le déplacement au-delà de la région instable. 

Deux différentes loi ont été implémentées, le contrôle On-Off et le contrôle PID avec 

une linéarisation, pour contrôler bi-directionnellement le déplacement des électrodes. 

Les résultats expérimentaux du système de contrôle démontrent le suivi de plusieurs 

références à certaines fréquences. Le déplacement atteint a été supérieurs à 88.9% de la 

distance entre plaques, ce qui équivaut à une amélioration de 267%. Ces résultats ont été 

obtenus par les deux théories de forme similaires. 

L’utilisation de système de contrôle contenant des lois adaptées au dispositif MEMS 

est efficace pour minimiser les limitations inhérentes aux micro-actuateurs électrostatiques. 

L’emploi d’une FPGA augmente la performance du système significativement. 

 

Mots-clés: FPGA, MEMS, actuateurs électrostatiques, système de contrôle 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de microestruturas era uma ideia que parecia longínqua nos anos 

90. Aparentava ser algo imaginário mas contudo realizável com a ajuda dos avanços 

tecnológicos. A ideia partia da necessidade de miniaturizar os equipamentos já existentes, ou 

ainda, poder guardar grandes quantidades de informação, como aquela presente em livros ou 

bibliotecas, em pedaços de silício com dimensões reduzidas [1]. No entanto, a junção de 

componentes mecânicos à eletrónica gerou um alargado leque de possibilidades na área da 

transdução, bem como noutras de igual importância. Esta dissertação foca-se num tipo muito 

particular de microestruturas: os MEMS e mais especificamente os micro-atuadores 

electroestáticos. Equation Chapter (Next) Section 1 

 

1.1. MEMS 

Hoje em dia existe uma grande quantidade de sistemas micro-eletromecânicos 

(MEMS) para fins de transdução, convertendo grandezas físicas em grandezas elétricas, ou 

até para desempenhar funcionalidades mais específicas. Os MEMS podem conter partes 

móveis, tais como engrenagens, alavancas ou dobradiças.  

A construção de sensores em escala micro tem evoluído ao longo dos anos, usando 

técnicas de micro-maquinagem volúmica ou superficial [2] (Figura 1). Os métodos usados são 

determinados pela espessura da estrutura desejada, podendo ser ambos combinados na mesma 

construção, empregando então um procedimento hibrido. A título de curiosidade, alguns dos 

processos de construção de microestruturas são: low-pressure chemical vapor deposition 

(LPCVD) [2], fotolitografia, wet-etching e reactive ion etching (RIE).  

 

Figura 1: a) Exemplo de micro-maquinagem volúmica [2] b) Exemplo de micro-maquinagem superficial 

[2] 
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1.1.1. MEMS capacitivos 

Existem vários tipos de microestruturas, no entanto, no âmbito desta dissertação vão 

ser apenas utlizadas estruturas capacitivas. Tal como o nome indica, estas consistem num 

dispositivo em que o seu mecanismo de transdução é baseado na medição de capacidade. As 

estruturas usadas neste trabalho dispõem, para além de transdução capacitiva, de atuadores 

electroestáticos. Os atuadores eletrostáticos podem ser de dois tipos: 

 Elétrodos paralelos – movimento perpendicular aos elétrodos do condensador 

 Elétrodos em forma de pente – movimento paralelo aos elétrodos do 

condensador 

Grande parte das microestruturas utiliza atuadores eletrostáticos de elétrodos paralelos, 

o que leva a um deslocamento na microestrutura capacitiva que utiliza este mecanismo de 

atuação. No caso de haver atuação, o deslocamento dos braços móveis paralelos é apenas 

estável até 1/3 da distância entre os elétrodos, verificando-se, após esse ponto, uma perda de 

estabilidade. Este efeito de perda de estabilidade, em consequência da força elástica e 

eletrostática deixaram de estar em equilíbrio entre elas, é chamado de pull-in. As vantagens 

dos MEMS capacitivos são a alta sensibilidade e a fraca afetação por parte da temperatura [3].  

Os atuadores eletrostáticos estão a ser amplamente desenvolvidos devido às vantagens 

consistentes que apresentam. É importante lembrar que apenas está a ser abordado o conceito 

de atuação e leitura no caso de elétrodos paralelos (Figura 2). Sempre que estes forem em 

pente, não ocorre pull-in. Atuadores que funcionem por este princípio (elétrodos paralelos) 

podem ter diversos casos de uso. 

 

Figura 2: Constituição de um MEMS capacitivo [4] 

 

O efeito de pull-in pode ser usado para a medição de acelerações [5] ou inclinações [6] 

porém, neste trabalho, o objetivo é o de controlar os deslocamentos para além do limite 

estável imposto pelo efeito de pull-in. Tal permite, assim, um deslocamento na totalidade da 

distância entre placas, ou perto disso. 
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1.1.2. Plataforma de atuação e leitura de MEMS 

 Foi criado no Departamento de Eletrónica Industrial da Universidade do Minho, mais 

precisamente pelos grupos de Sistemas Embebidos e de Microtecnologias, uma plataforma de 

atuação e leitura de MEMS [7]. O sistema implementado tinha como finalidade a medição de 

inclinação para diversas aplicações, nomeadamente, a aeronáutica ou engenharia civil [6]. O 

método usado consiste na atuação da estrutura até atingir o pull-in, utilizando a tensão de pull-

in como mecanismo de transdução.  

O sistema tem como principal componente uma Field-programmable gate array 

(FPGA) que é usada no processamento, no controlo da leitura e da atuação [7]. Para realizar a 

tarefa pretendida já foram implementados vários módulos em verilog, referentes a protocolos 

de comunicação ou a controlo de periféricos de hardware externo. A deteção da tensão de 

pull-in é um momento crítico, sendo o motivo pelo qual uma FPGA é usada. 

O sistema desenvolvido apresenta uma grande versatilidade e um alto desempenho, 

razão pela qual foi utilizado ao longo do trabalho realizado nesta dissertação.  

A implementação na FPGA de diversas teorias, de forma a controlar a distância entre 

placas em atuadores eletrostáticos, permite testar novos métodos para aumentar o 

deslocamento deste tipo de atuadores. Apesar da plataforma não ter sido desenvolvida para 

este fim, preenche todos os requisitos necessários para desempenhar as tarefas ambicionadas. 

 

1.1.3. Teorias de controlo 

Para este projeto de dissertação é relevante a análise de trabalhos relativos a técnicas 

para aumentar a extensão do deslocamento entre placas num atuador MEMS, composto por 

elétrodos paralelos.  

Os métodos são de vários tipos, sendo possível introduzir modificações na própria 

construção, como alavancas geométricas [8] ou ainda a introdução de condensadores em série 

[9]. A desvantagem de alterar a estrutura em si é o aumento de tamanho ou o aumento da 

tensão de pull-in. Para dispositivos de baixo consumo este é um critério essencial. É possível 

introduzir no sistema uma fonte de corrente, mas tudo isto torna o sistema complexo e pode 

até conduzir a uma instabilidade do mesmo. Chegamos então à hipótese de implementação de 

leis de controlo adaptadas a estruturas MEMS. Estas possibilitam uma maior extensão no 

deslocamento entre placas, apenas usando a eletrónica presente na plataforma de leitura e 

atuação. As leis são implementadas na FPGA por possuir um elevado desempenho.  
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Existem diversas teorias que podem ser testadas tais como: controlo On-Off [10], 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) [11] ou sliding control [12]. Nestes casos, o sistema 

terá a vantagem de ser uma malha fechada, tornando-o estável mesmo que haja distúrbios ou 

alterações de parâmetros.  

Este trabalho foca-se na implementação de diversas leis de controlo com o objetivo de 

aumentar a distância percorrida pelas placas móveis e tornar o sistema estável para além de 

1/3 do gap. Assim, será possível controlar a distância para além do ponto de pull-in.  

Este tipo de atuadores pode ser usado em micro-misturadores, micro-bombas [13], 

sistemas de micro-propulsão [14] ou para ajustar micro-espelhos utilizados em vários 

dispositivos, como DLP [12],[15]. Para além disso, podem servir na área das 

telecomunicações como condensadores variáveis, para ajustar as impedâncias de antenas.  

 

1.2. Objetivo 

O objetivo do trabalho desenvolvido é implementar vários tipos de controlo para 

micro-atuadores eletrostáticos, de elétrodos paralelos, de modo a tornar possíveis 

deslocamentos na zona de instabilidade.  

Até hoje, o controlo de estruturas foi bastante estudado teoricamente, mas poucos 

trabalhos foram validados experimentalmente.  

A plataforma de teste resultante deste projeto pode ser pioneira pois o objetivo é criar 

um sistema versátil e de alto desempenho, com várias tipologias de controlo implementadas. 

O facto do sistema permitir o teste de qualquer estrutura que opere pelo princípio de elétrodos 

paralelos e transdução capacitiva torna-o compatível com grande parte dos sensores que estão 

a ser desenvolvidos hoje em dia. Nesse sentido, esta plataforma visa permitir a validação de 

leis de controlo aplicadas a MEMS e aumentar o deslocamento estável entre os elétrodos. A 

plataforma deve, assim, permitir a comparação de resultados, teóricos e práticos, de maneira a 

provar a viabilidade, ou não, de novos métodos de controlo.  
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Capítulo 2  

ESTADO DE ARTE 

Neste ponto clarifica-se qual a situação em que se encontram outros sistemas com 

características semelhantes ao pretendido neste trabalho. É imprescindível a identificação e o 

conhecimento daquilo que é feito pelas empresas ou investigadores fixando, assim, objetivos 

concisos quanto ao que deve ser desenvolvido.  

Numa primeira fase serão estudadas as microestruturas e as suas características. 

Segue-se a abordagem aos sistemas de atuação e leitura, terminando nas teorias de extensão 

do deslocamento nos micro-atuadores electroestáticos.  

Na implementação de controlo (o resultado desejado deste trabalho de dissertação) 

serão abordadas várias metodologias com o intuito de aumentar o deslocamento em MEMS 

electrostaticamente atuados (elétrodos paralelos). A abordagem a este capítulo é top-down 

começando por exemplificar, em primeiro lugar, casos mais gerais para, posteriormente, 

analisar documentos mais focados nos objetivos deste trabalho. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

2.1. MEMS 

Os sistemas micro-electromecânicos têm vindo a evoluir de maneira acentuada desde 

o ano 2000. Paralelamente, as empresas têm apostado no desenvolvimento de processos de 

fabrico, disponíveis comercialmente, que permitem grande flexibilidade a nível de desenho e 

materiais. A título de exemplo, temos a tecnologia silicon-on-insulator multi-user process 

(SOIMUMPS) [16]. As wafers SOI têm a particularidade de possuírem um isolador entre duas 

camadas de silício, permitindo facilmente libertar as microestruturas (por remoção da camada 

de oxido). Os transdutores fabricados que têm como base o silício apresentam as mais 

diversas funcionalidades e casos de uso.  

 

2.1.1. MEMS Capacitivos 

Como já foi dito, o objetivo desta dissertação consiste no controlo de microestruturas 

electrostaticamente atuadas, sendo para isso necessário que os MEMS sejam capacitivos. Para 

além daquilo que será elaborado ao longo deste trabalho, diversos investigadores usaram 

MEMS capacitivos para diversos tipos de transdução. Abaixo serão apresentadas algumas 



6 

 

propostas que apoiam a grande versatilidade desta tecnologia e quais as tarefas que podem vir 

a desempenhar no nosso quotidiano.  

No decorrer do ano 2011, Rosana A. Dias propôs um acelerómetro MEMS para 

leituras de micro-g baseado na medição de tempos de pull-in [4]. A proposta de um sensor de 

elevada precisão decorre da necessidade de algumas aplicações exigirem resoluções abaixo de 

5μg, tendo por alcance dinâmico, ainda assim, no mínimo ±1g. As aplicações tipo são: 

navegação inercial, medições de gravidade no espaço ou monitorização sísmica, podendo, no 

entanto, existir mais casos onde possam ser aplicados.  

Na figura abaixo está esquematizado o sistema de leitura e atuação do MEMS. A 

microestrutura possui elétrodos diferentes para a atuação e transdução, sendo a primeira 

realizada através da geração de uma onda quadrada, que tem um período superior ao tempo de 

pull-in nominal. Este facto deriva da necessidade de garantir que a medição do tempo de pull-

in seja total. Para efetuar a leitura de capacidade é associado um circuito de readout que 

converte capacidade em tensão. 

 

Figura 3: Diagrama de blocos do sistema [4] 

 

Com este sistema foi obtida uma resolução de tempo de 1.6μs e uma sensibilidade de 

0.25μs/μg. 

O investigador J. Lee propôs um sistema para medição de distância linear e rotacional 

baseado em MEMS capacitivos [17]. Este tem por objetivo a medição e posicionamento de 

sondas com uma precisão de nanómetros, um grande alcance e uma grande largura de banda. 

Neste tipo de aplicações tem de existir a possibilidade de um correto posicionamento, mesmo 

que ocorram distúrbios externos, tais como choques ou vibrações. Este trabalho é baseado em 

sensores MEMS devido à sua fácil fabricação e simples integração. Para a realização da sua 

tarefa, o sensor é montado entre o estator e o rotor de um motor presente num sistema de 

armazenamento de memória (disco rígido), na qual o sensor controla a posição da cabeça de 

leitura e escrita. Isto, pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4: Secção lateral do sistema implementado [17] 

 

O princípio de funcionamento consiste na injeção de sinais de alta frequência nos 

elétrodos de sensorização capacitiva, amplificando as diferenças de corrente quando existirem 

variações de capacidade. A tensão resultante do circuito de leitura será posteriormente 

desmodulada, sendo retirada a componente de alta frequência. 

Este artigo apresenta um aumento das aplicações que podem ser preenchidas por 

MEMS capacitivos.  

 

2.2. Sistemas de leitura e atuação 

Na maioria dos MEMS estudados existe um circuito de leitura que converte a 

capacidade em tensão e realiza o posterior processamento de dados. Para executar tal tarefa os 

autores usaram ASIC [3][18] ou, plataformas de aquisição [4].  

As desvantagens de um ASIC revelam-se, desde já, no seu preço e na 

indisponibilidade de alteração aos códigos de controlo, sendo, por isso, dispositivos pouco 

versáteis. É impensável usar ASIC para desenvolver variadas teorias de controlo pois o tempo 

de desenvolvimento seria voluptuoso, não permitindo modificações. Não obstante, é um 

excelente dispositivo para sistemas finais, prontos para a comercialização. As plataformas de 

aquisição são extremamente caras e, na maioria dos casos, estas plataformas são compostas 

por diversas interfaces que podem ser ligadas diretamente a um computador. 

No ano de 2013, F.S. Alves desenvolveu um circuito de controlo para MEMS 

capacitivos composto por uma FPGA [7]. Este dispositivo permite que as tensões de atuação, 

tais como rampas ou degraus, sejam gerados. O sistema pode ser dividido em três sub-

módulos principais: aquisição, controlo e atuação.  

O facto de as FPGA serem programáveis traz um grande benefício ao projeto. Por um 

lado cria uma grande versatilidade e, por outro, permite uma prototipagem rápida, permitindo 
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atualizar o sistema e adicionar módulos facilmente. O sistema concebido atua no lado 

esquerdo de uma estrutura, numa primeira fase, até ocorrer o pull-in, sendo este detetado 

sempre que existir uma grande variação de capacidade. A tensão de pull-in é guardada e é 

repetido o processo para o lado direito da estrutura. Após isso, basta apenas subtrair a tensão 

de pull-in do lado esquerdo à do lado direito e essa diferença é proporcional à inclinação do 

sensor.  

O caso de uso é um acelerómetro mas pode ser usado qualquer MEMS que use o pull-

in para fins de transdução. O sistema é constituído por diversos módulos, implementados na 

FPGA, tal como o controlo do analog-digital converter (ADC) e o digital-analog converter 

(DAC), existindo também um bloco de comunicação UART que possibilita a ligação com um 

computador via universal serial bus (USB). Para atuar na parte desejada da estrutura existe o 

controlo de interruptores e um filtro FIR para eliminar componentes de alta frequência. O 

diagrama de blocos constituído pelos periféricos e os módulos implementados é apresentado 

na Figura 5. 

 

Figura 5: Diagrama de blocos do sistema [7] 

 

Devido à grande versatilidade inerente a este tipo de sistemas é possível introduzir 

blocos com os mais diversos tipos de controlo ou outros protocolos de comunicação, de modo 

a permitir troca de dados com os mais variados dispositivos.  

 

 

 



9 

 

2.3. Técnicas para extensão do deslocamento 

O efeito de pull-in restringe o deslocamento dos elétrodos paralelos a um terço da 

distância entre eles. Diversos estudos focaram-se na superação desta limitação. A solução 

mais básica consiste na construção de uma estrutura com uma distância entre placas três vezes 

superior ao desejado [19]. No entanto, isto leva ao aumento da tensão de atuação o que, por si 

só, é uma desvantagem. 

Aqui serão retratadas diversas técnicas para a extensão do deslocamento estável entre 

micro-atuadores electrostaticamente atuados. Existem diversas possibilidades para realizar 

esta tarefa, tais como, a introdução de alavancas geométricas, de condensadores em série ou 

de uma fonte de corrente no sistema. Para além destas, é possível realizar o controlo da tensão 

de atuação em malha fechada. 

 

2.3.1. Alavancas geométricas 

As alavancas geométricas são uma técnica de extensão do deslocamento de placas 

paralelas que consiste na alteração da dimensão dos atuadores, para um funcionamento abaixo 

da zona de instabilidade.  

E. Hung propôs a aplicação de uma força electroestática apenas numa parte da 

estrutura, sendo o resto usado como uma alavanca [8]. Isto permite que uma porção do 

atuador se desloque na totalidade do gap (~90%), enquanto a parte electrostaticamente atuada 

permanece abaixo da limitação do pull-in (Figura 6). 

 

Figura 6: Exemplo de uma alavanca geométrica [19] 

 

Neste caso, é usado um elétrodo menor do que aquele que é posicionado perto do 

ponto de ancoragem, ao invés de usar placas paralelas do mesmo tamanho. Quando atuadas, a 

força electroestática leva a maior parte de elétrodo a ter uma elevada deflexão, enquanto a 

fração sujeita à força permanece abaixo do deslocamento correspondente ao pull-in. 
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Esta técnica é simples mas acarreta algumas desvantagens, como um aumento da área 

e mudanças na geometria da estrutura. 

 

2.3.2. Condensadores em série 

A introdução de um condensador em serie com o atuador permite uma extensão do 

deslocamento das placas paralelas electrostaticamente atuadas. 

No ano 2000, E. Chan demonstrou um divisor de tensão formado por um atuador em 

série, com um condensador [9]. Esta técnica é representada na imagem abaixo. 

 

Figura 7: Condensador em série para um aumento do deslocamento estável entre elétrodos [9] 

 

Este conceito é simples, no entanto, as capacidades parasíticas têm de ser tidas em 

conta para um correto funcionamento. Sabendo que Va é a tensão de atuação, V0 a tensão aos 

terminais do atuador, C0 a capacidade do atuador e C1 a capacidade do condensador em série, 

é possível relacionar as variações de tensão e capacidade. 

 1

0 1

o a

C
V V

C C



  (2.1) 

Até um terço da distância entre elétrodos, V0 aumenta seguindo a tensão Va. À medida 

que as placas do atuador se aproximam (após o pull-in) a sua capacidade aumenta e a tensão 

V0 diminui, permitindo uma extensão do deslocamento estável até 65% do gap. A força 

elástica e electroestática (teoricamente) estão em equilíbrio na totalidade da distância entre os 

elétrodos nesta configuração. 

Apesar da introdução de um condensador em série se apresentar como uma solução 

simples e que não necessita de sensorização, esta acarreta desvantagens relacionadas com as 
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capacidades parasíticas, que diminuem o deslocamento estável, e uma tensão de atuação 

maior. 

2.3.3. Fonte de corrente 

A introdução de uma fonte de corrente, para atuar com pulsos, ao invés de tensão, é 

uma das técnica propostas para realizar uma extensão do deslocamento de elétrodos 

electrostaticamente atuados. 

L. Castañer estudou um método que consiste na atuação, com pulsos de corrente, para 

a transferência de uma quantidade exata de carga para o atuador [20]. Teoricamente, se isto 

for verdadeiro, todas as posições ao longo do gap são estáveis. O principal motivo é que a 

força electroestática não depende da distância entre elétrodos, evitando assim a instabilidade 

devida ao pull-in. Na Figura 8 são representados os diversos elementos constituintes do 

sistema estudado. 

 

Figura 8: Esquema representando elétrodos atuados por pulsos de corrente [20] 

 

Se a carga fornecida ao atuador se mantiver constante, qualquer deslocamento pode 

ser efetuado corretamente. 

Apesar desta tipologia não necessitar de um aumento da área da estrutura, nem de um 

circuito de sensorização complexo, um aumento da tensão de atuação é exigido. Para além 

desta limitação, o controlo da corrente fornecida ao atuador e a fonte de corrente são 

elementos complexos. Apesar desta técnica parecer básica, a implementação demonstra não o 

ser. As capacidades parasíticas e fugas de corrente limitam a estabilidade no deslocamento 

entre elétrodos. 
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2.3.4. Teorias de controlo 

De forma direta, pretende-se com este trabalho de dissertação a implementação de 

diversas teorias de controlo numa FPGA, de modo a permitir controlar atuadores 

eletrostáticos em malha fechada. O controlo da tensão de atuação em malha fechada permite 

que o sistema seja mais estável e imune a distúrbios e a mudanças de parâmetros. A 

necessidade de implementar controlo em malha fechada advém da restrição de deslocamento 

somente até 1/3 da distância entre elétrodos devido ao fenómeno de pull-in. As técnicas de 

controlo são complexas e necessitam de uma monitorização rápida e eficaz da posição em que 

se encontram os elétrodos electrostaticamente atuados, de forma a estabilizar o sistema após a 

zona de pull-in. 

Note-se que em 2006, Lukas Mol sugeriu uma teoria de controlo On-Off para MEMS 

electrostaticamente atuados, de modo a terem um total deslocamento entre os elétrodos [10], 

[21]. Relembrando que o efeito de pull-in reduz o deslocamento estável apenas até 1/3 do gap, 

o processo de controlo implementado consiste na atuação do braço com duas voltagens 

diferentes, uma acima da tensão de pull-in e outra abaixo, para que as placas não se toquem. 

Sempre que a tensão for superior ao limite de estabilidade teórico, as placas vão aproximar-se, 

sendo que, logo que elas cheguem à distância desejada uma da outra, a atuação é comutada. 

Após a placa se encontrar no local certo é atuada com uma tensão baixa e estes terão 

tendência a afastarem-se. O procedimento é então repetido para que as placas se mantenham 

sempre à mesma distância entre elas.  

Como é de esperar, este processo tem limitações, tal como nos restantes controlos On-

Off para as variadas aplicações. No entanto, é possível diminuir o ripple aumentando a 

frequência de atuação (Figura 9). Isto é devido ao facto da topologia aplicada ser de feedback, 

introduzindo um atraso na malha de realimentação. 
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Figura 9: Gráfico exemplo da teoria On-Off [21] 

 

Esta teoria de controlo permite um posicionamento estável na total distância entre os 

elétrodos. No entanto, é provável que seja necessário introduzir alguns mecanismos que não 

deixem que as placas se toquem, de modo a evitar que estas se degradem.  

Em 2007, M. Vagia propôs a integração de controlo PID em micro-atuadores 

electrostaticamente atuados [11]. Neste trabalho, tal como no anterior, uma das placas é fixa e 

outra móvel, sendo a distância entre elas, variável de acordo com a tensão aplicada. Este tipo 

de sistema é instável e não linear, pelo que foi pensado um dispositivo com realimentação e 

um controlador PID para determinar a distância entre as placas, mantendo-as estáveis.  

Este trabalho é particularmente relevante devido ao avanço dos MEMS. Atualmente 

apresentam diversas funcionalidades, entre elas, as micro-bombas, sistemas de micro-

propulsão ou micro-espelhos, usados em sistemas como o digital light projetor (DLP).  

O processo de controlo da atuação por PID consiste na aplicação de uma tensão 

variável para estabilizar o deslocamento das placas. Ao contrário do controlo On-Off, na qual 

ocorria uma comutação entre duas tensões, aqui o número de tensões de atuação é infinito. 

Estas são calculadas com a ajuda dos diversos ganhos referentes à proporcionalidade, à 

derivação e à integração do erro entre a referência e a posição. Para uma melhor perceção do 

conjunto do sistema, é representado na Figura 10 a arquitetura do controlo PID. 
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Figura 10: Arquitetura do controlo PID [11] 

 

Este modelo está desenhado para ter em conta as incertezas dos parâmetros, pois a 

construção de estruturas possui margens de erro que influenciam diretamente o controlador. A 

incerteza é introduzida na equação relativa ao controlo. Devido à não linearidade do sistema 

foi pensada uma forma para o linearizar na zona instável. 

Este artigo demonstra diversos resultados teóricos que permitem afirmar que o 

controlo funciona para os parâmetros da estrutura simulada. Todavia, num ambiente prático 

estes parâmetros são muito difíceis de calcular. 

Numa publicação de K.P. Tee é apresentada uma abordagem diferente dos controlos 

até agora vistos. Aqui o controlo é adaptativo com linearização em malha fechada [22].  

Ao longo dos anos foram testados diversos controlos adaptativos em sistemas lineares, 

no entanto, estes também apresentam bom desempenho em sistemas não lineares. O objetivo 

é, também, controlar electrostaticamente micro-atuadores MEMS bidireccionalmente (tal 

como neste trabalho de dissertação). O trabalho acima descrito distingue-se pelo facto de não 

necessitar dos parâmetros da estrutura, pois as não idealidades da micromaquinagem 

volúmica tornam-nos difíceis de identificar. No entanto, é conveniente saber a velocidade de 

deslocamento das placas, o que na prática é muito difícil sendo, por isso, uma desvantagem. 

Não obstante, o sistema consegue funcionar sem conhecer a velocidade de deslocamento das 

placas utilizando uma realimentação recursiva para permitir o seguimento das referências 

requeridas. Na Figura 11, é possível observar um micro-atuador electroestático que pode ser 

atuado bidireccionalmente. 



15 

 

 

Figura 11: Esquema de atuadores electroestáticos atuados bidireccionalmente [22] 

 

Este trabalho apresenta-se como sendo baseado em diversos conceitos matemáticos, 

onde são postas à prova evidências para validar que é possível integrar conceitos de limites 

com series de Lyapunov, para controlar a posição das placas. Neste caso, a posição não se 

refere a uma tensão ou uma distância, mas sim às coordenadas. A matemática complexa 

envolvida tem por objetivo combater as não linearidades do sistema e permitir o correto 

seguimento de referências. O autor sentiu a necessidade de implementar filtros adicionais para 

evitar ruídos indesejáveis que afetam o sistema. Este tipo de controlo teve, em teoria, um bom 

desempenho. Foi provado que a distância entre as placas se mantinha, de acordo com as 

coordenadas desejadas, e que estas não colidiam. 

Em 2005, D. Pizabongkarn demonstrou um sistema de controlo de micro-atuadores 

electroestáticos na zona de instabilidade [23]. As aplicações deste encontram-se na área da 

biologia em que estruturas podem manipular células e moléculas tais como o ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico) ou outras proteínas. O MEMS usado foi fabricado usando DRIE (deep 

reactive ion etching) numa wafer SOI (Figura 12).  

 

Figura 12: Micro-atuador de dois eixos [23] 
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Este sistema foi implementado usando um circuito de leitura para medição de 

variações de capacitância da MicroSensors. Adicionalmente foram utilizados dois 

computadores. Um deles, com um sistema operativo em tempo real, que recolhe informação 

do sensor e atua com a ajuda de uma placa de aquisição da National Instruments, conseguindo 

frequências de amostragem de 20kHz.O segundo, recebe os dados por uma ligação de rede e 

faz o respetivo tratamento. As ligações entre os dispositivos e a constituição destes é 

representada na figura apresentada abaixo. 

 

Figura 13: Diagrama de blocos do sistema usado[23] 

 

Devido ao efeito de pull-in, um controlo proporcional e derivativo não pode ser 

diretamente usado. Por esse motivo, foi adicionada uma realimentação que indica a distância à 

qual as placas se encontram entre si. Para obter com alguma precisão os diversos parâmetros 

necessários (contante da mola, massa e capacidade inicial) foi implementada uma estimação 

automática.  

Resumindo, o controlo implementado foi do tipo proporcional e derivativo, usando 

realimentação. 

Os resultados deste artigo são razoáveis: conseguiu-se um seguimento de referência 

correto e foi demonstrado que o cálculo de parâmetros era crucial. Com a aplicação de uma lei 

de controlo a distância percorrida pelas placas aumentou até 80% da distância entre elas, o 

que perfaz um aumento de 253%. No entanto, o controlo é unidirecional impedindo que a 

estrutura se mova em dois sentidos. 

De mesmo modo, M. Vagia, no decorrer de 2013, recomendou a implementação de 

um robust sliding control [12]. Esta lei de controlo é um tipo particular de controlo de 

estruturas variáveis. Segundo a mesma, a construção do sistema pode ser dividida em dois 
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passos. Primeiro, encontrar um vetor da função e, após isso, desenhar um vetor apropriado 

para os requisitos.  

O artigo propõe a implementação de um controlador robusto, tolerante às 

características do dispositivo, às não linearidades e a vários tipos de instabilidades, sendo 

adaptativo.  

 

2.4. Conclusão do Estado da Arte 

Para finalizar, relembra-se que foram abordados diversos temas relacionados com 

estruturas MEMS, sistemas para leitura e atuação e a possibilidade de integrar leis de controlo 

para o aumento de deslocamentos em atuadores eletrostáticos. Cada possibilidade acarreta 

vantagens e desvantagens mas a implementação de leis de controlo é aquela que, na prática, 

apresenta o maior número de benefícios [10].  

Dos estudos realizados nesta área, podemos concluir que existem diversos tipos de 

sistemas de leitura baseados em sistemas com placas de aquisição [23] ou FPGA [7]. O que os 

distingue é a frequência a que se pode atuar na estrutura ou a leitura dos circuitos. As FPGA 

possuem características de elevado desempenho, capazes de tornar um sistema MEMS 

funcional e versátil.  

A nível de teorias de controlo aplicadas a MEMS existe uma grande pesquisa teórica 

[11], [12] que poderá ser decorrente da falta de sistemas de leitura e atuação. Esta carência 

pode ser devida aos diversos conhecimentos multidisciplinares que são requeridos para 

apresentar os distintos tópicos necessários, para que o sistema entre em funcionamento.  

Existem controlos com tensões de atuação continuas [11], [12], [22], [23] mas também 

tipologias mais simples com apenas duas tensões, comutando entre elas [21]. O que os difere 

é a simplicidade do algoritmo a ser implementado. A nível de processamento o On-Off 

requere menos recursos, aumentando a frequência de atuação. Na parte dos controlos 

proporcionais, os diversos autores convergem para um controlo do tipo proporcional-integral 

e derivativo (PID) com algum tipo de linearização através de realimentação. Estes são os que 

apresentam melhores resultados. 
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Capítulo 3  

ANÁLISE DO SISTEMA 

No decorrer deste capítulo procede-se à explicação do sistema, analisando os seus 

subsistemas de menor dimensão e, por acréscimo, de menor complexidade. As divisões dos 

subsistemas foram realizadas tendo em conta as áreas em que cada um se insere. Começando 

pelos MEMS e o seu funcionamento físico, segue-se a atuação e a leitura dos efeitos físicos, 

anteriormente explicados, e do subsistema de controlo. Finaliza-se o capítulo com a junção de 

todos os submodelos que convergem para a construção do sistema completo.  

Esta abordagem bottom-up é utilizada para simplificar o entendimento geral. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

3.1. Micro-atuadores electroestáticos 

Os micro-atuadores electroestáticos são compostos por placas (elétrodos) que, quando 

aplicada uma tensão sobre elas, são atraídas pela força electroestática exercida.  

No nosso caso, uma das placas é fixa e outra move-se (Figura 14) pois está presa à 

estrutura MEMS, que contém molas mecânicas. 

 

Figura 14: Representação de uma estrutura com placas paralelas e comb-fingers [4] 

 

Este tipo de micro-atuadores é utilizado pelo facto das estruturas serem simples e 

existir compatibilidade com os processos de fabricação, mas também pelo efeito de escala e a 

possibilidade de integração em SoC (System on Chip), para fins de sensorização.  

A título de curiosidade, existem ainda atuadores magnéticos, térmicos e 

piezoelétricos[24].  
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Os sistemas de leitura usados com atuadores electroestáticos são normalmente 

capacitivos, ou seja, medem diferenças de capacidade. O movimento de placas produz uma 

variação de capacidade (C) em que o valor desta é traduzido pela seguinte fórmula: 

 r A
C

d

     (3.1) 

Onde A é a área, d a distância entre placas, e os restantes a permissividade elétrica do 

ar (ℇ0) e a permissividade do dielétrico (ℇr), respetivamente.  

Olhando de perto para a equação podemos afirmar que a capacidade pode variar se a 

distância entre as placas mudar, ou se a área das placas também variar. Pode, ainda, 

introduzir-se um dielétrico, tal como podemos observar abaixo (Figura 15). 

 

Figura 15: Demonstração das diversas formas de variar capacidade 

 

Após identificar de que forma varia a capacidade é fundamental perceber a força 

electroestática. Esta traduz a intensidade de forças de atração, ou repulsão de duas cargas 

elétricas. Duas cargas de mesmo sinal repelem-se enquanto duas cargas de sinais opostos 

atraem-se. 

 
1 2

2elect

q q
F k

K r





  (3.2) 

Sendo k a constante electroestática, q1 e q2 duas cargas distintas, K a constante do 

dielétrico, que pode ou não existir e, por fim, r a distância entre elas.  

Este principio pode ser usado para mover as placas, uma vez que, quando atuadas com 

uma determinada tensão, elas atraem-se. Existem dois tipos de atuadores com características 

distintas: as placas paralelas ou os comb-fingers. 

 

3.1.1. Comb-Fingers 

Os comb-fingers são compostos por placas que se movem paralelamente uma à outra, 

sendo a variação de capacidade por área, como demonstra a Figura 15b ou a Figura 16. Este 

tipo de atuadores é de fácil construção mas tipicamente requerem tensões elevadas, contudo, 
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possuem a particularidade de não estarem sujeitos ao fenómeno de pull-in, que será explicado 

de seguida.  

 

Figura 16: Deslocamento de comb-fingers 

 

Este tipo de atuadores permite deslocamentos elevados. A forma de calcular a força 

electroestática para este tipo de atuadores é a seguinte: 

 

0

2

0
elect

c

n t V
F

d

  
  (3.3) 

Sendo n o número de braços, t a espessura do silício destes e dco a distância entre 

elétrodos em pente, é possível calcular a força electroestática desenvolvida por uma certa 

tensão de atuação (V). Foram desenvolvidas estruturas com estes atuadores, como a fotografia 

microscópica abaixo o demonstra. 

 

Figura 17: Imagem microscópica de atuadores comb-fingers 
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3.1.2. Placas paralelas 

As estruturas usadas no decorrer desta dissertação possuem placas paralelas, que 

apresentam um deslocamento estável até 1/3 do gap. A partir desse ponto, não é possível 

obter deslocamentos estáveis em malha aberta. A tensão de atuação para as placas se 

encontrarem a 1/3 do gap é chamada tensão de pull-in.  

O efeito de pull-in define o objetivo deste trabalho, que passa por conseguir controlar 

a distância após esse ponto de estabilidade.   

O deslocamento entre placas é perpendicular, sendo a Figura 15a ou a Figura 18 

demonstrativas do tipo de variação de capacidade que ocorre. 

 

Figura 18: Deslocamento de placas paralelas 

 

Tendo em conta que l é o comprimento dos elétrodos, d0 a distância inicial entre eles e 

x o deslocamento medido, é possível calcular a força electroestática da seguinte forma: 

 
2

0

2

02 ( )
elect

n l t V
F

d x

   


 
  (3.4) 

A equação permite calcular a tensão de atuação (V) necessária para produzir uma 

determinada força. 

Em muitos casos, a tensão de atuação não pode ser muito elevada, devido às 

especificações dos circuitos integrados, podendo este ser um parâmetro chave no desenho das 

estruturas.  

Foi também realizado o registo fotográfico deste tipo de atuadores (Figura 19). 
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Figura 19: Imagem Microscópica de placas paralelas 

 

3.1.2.1. Fenómeno de Pull-in 

As placas dos elétrodos paralelos, quando sujeitas a uma tensão, tendem a aproximar-

se devido à força electroestática. Enquanto a força elástica estiver em equilíbrio com a força 

exercida pela atuação, o deslocamento entre placas é estável. A partir do momento em que a 

força electroestática é maior do que força elástica exercida pelas molas então ocorre o 

fenómeno denominado de pull-in (relembrar que a força eletrostática é inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre elétrodos enquanto a força elástica é, numa 

primeira aproximação, proporcional à distância entre elétrodos).  

 

Figura 20: Modelo físico de atuação de elétrodos 

 

A força exercida pelas molas de uma estrutura é calculada da seguinte forma: 

 elastF kx   (3.5) 

 

Sendo o k a constante de elasticidade da mola e x a distância.  
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O fenómeno de pull-in ocorre nos atuadores de placas paralelas. O ponto de pull-in é 

obtido para o ultimo valor de tensão que garante que a força elástica (Felast) está em equilíbrio 

com força electroestática (Felect), após isso, o equilíbrio perde-se e dá-se origem a 

instabilidade. 

 elast electF F   (3.6) 

A força electroestática pode ser teoricamente calculada usando a fórmula apresentada 

em (3.4). Até ao pull-in, os deslocamentos são estáveis para as tensões aplicadas e, a partir 

daí, será necessário aplicar controlo para manter a estrutura no lugar desejado. A tensão 

necessária para o último valor de atuação que mantém um equilíbrio de forças é chamada 

tensão de pull-in (Vpi) e é calculada da seguinte forma: 

 
3

0

0

8

27
pi

k d
V

A

 


 
  (3.7) 

Para obter a tensão Vpi, d0 é a distância inicial entre as placas do condensador, ℇ0 a 

permissividade elétrica do ar e A a área dos elétrodos.  

Após exceder a tensão do fenómeno aqui explicado, as placas encostam-se ou, se a 

estrutura possuir stoppers, esta vai bater neles. Posteriormente ao fenómeno, não é possível 

obter deslocamentos estáveis, tal como demonstra o gráfico abaixo.  

 

Figura 21: Atuação/Deslocamento e demonstração do ponto de pull-in[23] 
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Nas estruturas usadas ao longo deste trabalho existem atuadores para que o movimento 

da estrutura seja bidirecional, ou seja, existem placas que podem ser atuadas para que a 

estrutura se mova para a direita ou para a esquerda.  

 

3.1.3. Estrutura usada 

No âmbito desta dissertação foram usadas, principalmente, estruturas fabricadas por 

um processo existente no INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory), que usa 

wafers SOI. Apesar de terem sido obtidos resultados com outras estruturas (também 

fabricadas no INL), essas foram apenas usadas periodicamente aquando da necessidade de 

comparação e quando os códigos desenvolvidos estavam totalmente validados. Por esse 

motivo, apenas a estrutura principal usada no decorrer deste trabalho será aqui descrita. Esta 

será denominada ao longo deste documento pela identificação #1.  

A estrutura possui uma massa central sustentada por quatro molas idênticas, elementos 

de atuação e de transdução. A figura abaixo representa, de forma muito simplificada, o 

dispositivo usado. 

 

Figura 22: Esquema básico do tipo de estrutura usada 

 

Quanto aos elementos transdutores, a estrutura possui duas series de trinta elétrodos 

espaçados de 2.25μm. A atuação pode ser realizada de duas formas: atuando nas placas 

paralelas ou nos elétrodos em pente. Estes são dois conjuntos de oito e de quinhentos e 

sessenta, respetivamente.  
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A razão pela qual os atuadores são divididos em conjuntos assenta no facto do 

dispositivo usado permitir uma atuação bidirecional.  

Na teoria, a estrutura utilizada possui as seguintes dimensões [25]. 

 

Tabela 1: Dimensões teóricas da principal estrutura usada 

Elétrodos Sensoriais 

Número de elétrodos (n) 30x2 

Comprimento dos elétrodos (l) 500μm 

Largura dos elétrodos (w) 30μm 

Espessura dos elétrodos (t) 25μm 

Elétrodos Paralelos 

Número de elétrodos (n) 8x2 

Comprimento dos elétrodos (l) 500μm 

Largura dos elétrodos (w) 30μm 

Espessura dos elétrodos (t) 25μm 

Elétrodos em pente 

Número de elétrodos (n) 560x2 

Comprimento dos elétrodos (l) 8μm 

Largura dos elétrodos (w) 3μm 

Espessura dos elétrodos (t) 25μm 

Mola 

Comprimento da mola (l1;l2;l3) 485;462;485μm 

Largura da mola (w1;w2;w3) 4.5;4.25;4.5μm 

Espessura da mola (t1;t2;t3) 25;25;25μm 

 

Os valores aqui apresentados são de cariz teórico, ideais no desenho da estrutura, no 

entanto, após o processo de fabrico, podem ter variações.  

Foi possível obter imagens reais do dispositivo usado (Figura 23). 

 

Figura 23: Fotografia microscópica da estrutura usada. 
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Para possibilitar a atuação, a leitura e a comutação do sentido de atuação foi 

necessário desenvolver eletrónica. Na verdade, esta já fora desenvolvida em trabalhos 

anteriores [25][26] mas é fundamental explicá-la para uma melhor perceção dos objetivos 

deste trabalho e das tarefas realizadas. 

 

3.2. Eletrónica de atuação e leitura 

Para atuar na estrutura e ler as capacidades resultantes do movimento das placas foi 

necessário desenvolver eletrónica apropriada, que foi desenvolvida previamente [25]. Abaixo 

serão retratados os principais módulos necessários para realizar uma interface com a FPGA. 

 

3.2.1. Atuação 

Para atuar nas placas dos condensadores fixos foi adicionado um DAC (Digital to 

Analog Converter). O AD5791 é um componente da Analog Device que permite uma atuação 

entre 10 e -10 Volts. Este componente é o ideal para aplicações de controlo em que é 

necessário variar a tensão de atuação, pois possui 20bits de resolução e incrementos de 

aproximadamente 20μV [27]. A Figura 24 representa o diagrama de blocos do AD5791. 

 

Figura 24: Diagrama de blocos funcional do AD5791 [27] 

 

O DAC possui diversos sinais de controlo, tais como o reset ou o clear, entre outros, e 

o seu sinal de relógio de entrada pode ser gerado até uma frequência de 35MHz.  

A nível de comunicação, o dispositivo possui uma interface SPI e recebe palavras de 

24bits, sendo 4 bits de controlo e os restantes 20 um valor binário proporcional à tensão de 

atuação desejada. O protocolo usado consiste numa linha de relógio comum para sincronizar 

os dipositivos ligados e duas linhas de dados: uma para envio de master para slave (MOSI) e 
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outra de slave para master (MISO). Também possui um enable. A fórmula de conversão para 

tensão é: 

 
sup inf

inf20

( )

2 1
out

V V d
V V

 
 


  (3.8) 

Vinf e Vsup são respetivamente os valores de referência inferior e superior e o ‘d’ o 

valor decimal correspondente ao número binário presente na trama.  

Como podemos constatar, se desejarmos uma tensão de -10V o número a enviar será o 

20x00000 enquanto para 0V se deve enviar o número 20x7FFFF. Os bits de controlo são 

quatro. O primeiro para saber se é uma operação de escrita ou leitura e os três seguintes o 

endereço do registo que desejamos escrever ou ler (Figura 25). 

 

Figura 25: Esquema da trama a enviar para o DAC[27] 

 

Desde a ligação do DAC até à estrutura foram introduzidos interruptores digitais de 

forma a conseguir controlar em qual dos lados da estrutura se está a atuar. Os componentes 

usados são os ADG1434 da Analog Devices. A sua resistência interna típica é de 4Ω e possui 

tempos de comutação de 140ns [28]. 

 

3.2.2. Leitura 

Como foi referido anteriormente, os elétrodos das estruturas usadas movem-se quando 

atuados, causando uma variação da capacidade. O objetivo é conseguir ler essa mudança e, 

para isso, foi usado um amplificador de carga da Texas Instruments (LME49710) que 

converte, a nível prático, capacidade em tensão.  

Na Figura 26 é parcialmente apresentado o circuito de leitura. 

 

Figura 26: Parte do circuito de leitura [19] 
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Para conseguir ler variações de capacidade é necessário injetar nos elétrodos de leitura 

uma onda sinusoidal de alta frequência, para que a estrutura não seja influenciada por esta. 

Neste caso, é gerada uma onda sinusoidal a 1 MHz, a partir do sistema de controlo da FPGA. 

O resultado é um PWM (Pulse width modulation) com duty-cycle variado, que ao passar por 

um filtro resulta numa onda sinusoidal [29]. 

Após o amplificador de carga, foi necessário introduzir um multiplicador para 

desmodular o sinal final proporcional à distância entre as placas. 

Para conseguir controlar a atuação em função do sinal de saída da estrutura, usando 

uma FPGA, é necessário um ADC (Analog to Digital Converter). O ADC presente na 

eletrónica de leitura é o ADS5560 da Texas Instruments, que se revela o mais indicado para o 

papel a desempenhar devido às suas altas frequências de amostragem, boa resolução e baixo 

ruído [30]. O componente possui taxas de amostragem máximas de 40MSPS mas é utilizado, 

no sistema, a 5MSPS. A sua resolução é de 16 bits e a comunicação com outros dispositivos 

feita através de um protocolo paralelo.  

O conversor analógico para digital (ADC) é responsável pela leitura dos dados vindos 

diretamente do circuito de leitura, ou seja, converte a tensão resultante dos movimentos da 

estrutura em dados digitais que podem ser processados pela FPGA. A comunicação entre o 

nosso periférico e o sistema de controlo é feita por um protocolo série. A saída do ADC é lida 

sempre que houver um pulso de relógio descendente, este pulso é gerado pelo próprio 

conversor. As leituras são feitas com uma frequência de 5MHz, sendo esta uma das principais 

razões do uso de FPGA para controlar sistemas MEMS. Para eliminar ruído e frequências 

indesejadas resultantes das portadoras foi desenvolvido um filtro FIR. Este filtro e o módulo 

de controlo do ADC estão presentes no subsistema de leitura mas foram reaproveitados do 

trabalho realizado anteriormente [29]. 

   

3.3. Field Programmable Gate Array 

As FPGA são dispositivos baseados em matrizes de unidades lógicas configuráveis e 

ligadas entre si quando programadas. Estas são constituídas por três tipos de componentes: 

 CLB (Configuration Logical Blocks): São diversos circuitos lógicos idênticos 

compostos por flip-flops, que podem ser agrupados de forma a criar uma unidade 

lógica mais complexa. 

 IOB (Input/Output Block): São blocos de interface entre os CLB e os pinos de 

entrada/saída de uma FPGA. 
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 Switch Matrix: São ligações programáveis, utilizadas para ligar os CLB entre si ou 

ainda os IOB e o CLB. 

As FPGA têm inúmeras aplicações pois podem ser programadas em linguagem de 

descrição de hardware, tal como o Verilog ou o VHDL, para a utilização que o programador 

pretender. Os fabricantes fornecem diversos IP (Intelectual Property), funções já 

implementadas e testadas e que podem ser instanciadas pelo utilizador o número de vezes que 

este desejar. Estas funções são tipicamente utilizadas para fins de cálculo de inteiros ou 

floating points, mas podem também ser usados blocos de memórias configuráveis, PLL 

(Phase-locked loop),etc. 

Foi necessário usar uma FPGA para implementar o sistema presente nesta tese. Por um 

lado, era necessário uma frequência de funcionamento alta e, por outro, a possibilidade de 

efetuar diversas tarefas ao mesmo tempo. Este tipo de hardware apresenta true paralelism ao 

contrário dos microcontroladores que, apesar de serem multi-thread, apenas fazem uma tarefa 

de cada vez, comutando entre elas quando necessário. 

A placa de desenvolvimento usada foi uma ALTERA DE2-70 (Figura 27) que possui 

uma FPGA da família Cyclone II [31].  

 

Figura 27: Placa de desenvolvimento Altera DE2-70 [31] 

 

A placa contém 68.414 unidades lógicas e diversos periféricos dedicados, tais como 

PLL, multiplicadores e memória, facilitando a implementação e criando uma maior 
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flexibilidade. A placa usada possui, ainda, diversos módulos de hardware, tais como botões, 

interruptores, Leds e as mais diversas portas de comunicação. Para além disso, estão também 

presentes displays de 7 segmentos ideais para fazer debug em runtime juntamento com os 

Leds. Por sua vez, os switch podem ser usados para testar diversas partes do código, ativando 

ou desativando os módulos que desejamos ou introduzindo sinais de entrada. Os botões 

podem ser utilizados para fazer reset à placa ou ainda modificar variáveis internas. Já a porta 

RS-232 permite a comunicação com um computador. De uma forma resumida, estes são 

apenas alguns exemplos das inúmeras possibilidades/funcionalidades que estes dispositivos 

permitem. 

 

Tabela 2: Resumo dos componentes presentes na placa de desenvolvimento DE2-70 

Componentes Características 

FPGA 

Cyclone II - EP2C70F896C6N 
68416 Elementos lógicos 

250 M4K RAM blocos 
1,152,000 RAM bits 

150 Multiplicadores embebidos 
4 PLL 

622 Pinos de entrada/saída 

Memória 
2*32Mbyte SDRAM 

2Mbyte SRAM 
8Mbyte Memória Flash 

Botões 
4 Botões com deboucing 

Interruptores 
18 Interruptores 

Sinais de relógio 
50 MHz 

28,63 MHz 
Entrada de relógio externo 

Conectividade 

Áudio 
Saída VGA 
NTSC/PAL 
Ethernet 

USB 
Porta serie 

Infravermelhos 
2*40 Pinos de expansão 

 

No decorrer do projeto foram usadas as ferramentas de desenvolvimento da Altera, 

tais como o Quartus II v11.0 e a ferramenta de simulação Modelsim 6.6d da Mentor Grafics. 

A FPGA foi usada para efetuar o controlo dos diversos componentes de leitura e 

atuação descritos anteriormente. Tal permite-nos atuar na estrutura consoante os valores de 

leitura, permitindo a implementação de leis de controlo por forma a controlar a posição da 
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estrutura ou criar modelos de sensorização baseados no pull-in e a sua não linearidade. As 

ligações entre a eletrónica periférica e o sistema de controlo foram realizadas através do 

GPIO1 e GPIO2 disponível na placa de desenvolvimento. 

 

Tabela 3: Mapeamento dos pinos do GPIO 0 ligando a eletrónica de atuação 

 Identificação Pino GPIO Pino FPGA 

DAC 

RST1 40 N24 

LDAC1 38 N25 

SDIN1 36 M22 

CLR1 39 N21 

SYNC1 35 L21 

SCLK1 6 D29 

PWM 
PWM1 2 C30 

PWM2 4 C29 

 

Tabela 4: Mapeamento dos pinos do GPIO 1 ligando a eletrónica de leitura 

 Identificação Pino GPIO Pino FPGA 

ADC 

D0 2 G27 

D1 4 G28 

D2 5 H27 

D3 6 L24 

D4 7 H28 

D5 8 L25 

D6 9 K27 

D7 10 L28 

D8 13 K28 

D9 14 L27 

D10 15 K29 

D11 16 M25 

D12 17 K30 

D13 18 M24 

D14 20 L29 

D15 22 L30 

CLKOUT 26 P27 
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CLKP 28 R26 

Interruptores 
DS1 37 R23 

DS2 38 P29 

 

Resumindo, esta placa de desenvolvimento assume-se como o componente fulcral no 

decorrer do trabalho, onde tudo é implementado por forma a atingir os objetivos. 

 

3.4. Sistema Final 

Após uma explicação dos diversos módulos em que se decompõem o sistema, chega o 

momento de os juntar de forma a compreender como se relacionam e quais as tarefas 

desempenhadas por cada um.  

Como foi anteriormente referido, uma microestrutura MEMS possui elétrodos que 

podem ser atuados permitindo a sensorização de acelerações ou inclinações pelo fenómeno de 

pull-in. Não sendo este o principal objetivo, focamo-nos no controlo da distância entre placas 

em todo o gap e no possível tracking de referências. Este último consiste na reprodução de 

movimentos enviados por um computador com o intuito de seguir ondas conhecidas, tais 

como, sinusoides, dentes de serra, ondas quadradas e etc… No entanto, para saber onde a 

nossa estrutura se posiciona e qual a região onde se encontra, é necessário transformar uma 

variação de capacidade em tensão, que posteriormente será lida por um ADC.  

A atuação é acionada consoante a posição em que as placas se encontram, sendo o 

DAC e os switch os principais componentes deste subsistema. Para controlar ambas as partes 

temos uma FPGA que possibilita altas frequências de funcionamento e, igualmente, que todos 

os módulos sejam controlados exatamente ao mesmo tempo. 

Na Figura 28 é apresentado um esquemático do sistema completo, de forma 

simplificada, para uma melhor perceção dos subsistemas e da forma como se relacionam entre 

eles. 
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Figura 28: Diagrama representando o sistema de forma simplificada 

 

Após uma breve introdução ao sistema e os seus diversos constituintes, é necessário 

entender os parâmetros mais técnicos. Os diversos periféricos, de modo a retirar o máximo 

desempenho, trabalham a frequências de relógio diferentes. O DAC recebe as tramas de 

configuração através do protocolo de comunicação SPI a 25MHz, adicionalmente, os dados 

são constituídos por 24bits, ou seja, o estado é alterado a aproximadamente a 1Mhz. No 

entanto, a FPGA possui um relógio interno de 50MHz e o ADC consegue frequências de 

amostragem de 5MHz com 16 ciclos de latência. Estes parâmetros garantem uma leitura e 

atuação em tempos que vão ao encontro do espectável. 



35 

 

Capítulo 4  

LEIS DE CONTROLO 

O principal objetivo desta dissertação é estudar a implementação de diversas leis de 

controlo de forma a conseguir um deslocamento dos elétrodos em todo o gap disponível.  

Como é de esperar, cada teoria comporta vantagens e desvantagens, sendo todas 

estudadas ao longo do presente capítulo. Numa primeira abordagem será explicada a lei de 

controlo mais básica e, após isso, será explorada uma mais complexa.  

As leis evidenciadas vêm possibilitar o controlo da posição e, ainda, o seguimento de 

diversas referências desejadas. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

4.1. Controlo On-Off 

Na sequência exposta acima, comecemos por explicar o controlo On-Off, uma vez que se 

evoca como teoria mais simples. Tendo um valor de tensão proporcional à distância onde a 

estrutura se encontra momentaneamente e um valor fixo de deslocamento desejado, é possível 

atuar em conformidade. As atuações são feitas de acordo com o valor de referência e, de 

acordo com tal, é possível decidir se se atua ou desliga o atuador. Na verdade, existem apenas 

dois estados, o ligado e o desligado e, como tal, a comutação de estado segue a seguinte regra: 

 Ligado: Se a posição da estrutura estiver abaixo do valor de referência, então 

ela é atuada para atingir o ponto desejado. 

 Desligado: Se a posição da estrutura está acima da referência é desligada a 

atuação (ligação à massa) para que os atuadores voltem para o ponto desejado. 

Se tivermos em conta apenas os dois estados conclui-se que também só existem duas 

voltagens de atuação: uma tensão suficiente para levar a estrutura até à referência, que deverá 

sempre ser superior à tensão de pull-in (e é, evidentemente, escolhida pelo utilizador), e uma 

ligação à massa para deixar de atuar.  

Para facilitar o sistema é possível fixar no DAC uma tensão constante e comutar 

apenas os interruptores digitais em concordância com a regra supracitada. Sendo de nosso 

interesse conseguir controlar a posição da estrutura nos dois sentidos disponíveis, é repetido o 

mesmo processo para ambos os lados, sendo que a referência é positiva quando a posição se 

encontra à direita ou negativa quando está no lado esquerdo.  

Este modelo é igual ao usado em sistemas lineares simples, no entanto, o caso que 

temos vindo a descrever trata-se de um sistema não-linear.  
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O diagrama de blocos que segue representa, fielmente, o sistema a implementar. 

 

Figura 29: Diagrama de blocos do controlo On-Off 

 

A comparação com zero permite saber se a referência é positiva ou negativa. O 

resultado desta atuação vai levar a estrutura até um ponto desejado pelo utilizador, mantendo-

se constante nessa referência por um tempo indefinido. Para tal, é necessário que a malha de 

realimentação não introduza atrasos na leitura do deslocamento atual.  

A figura abaixo demonstra quais os resultados esperados e a atuação em relação à 

posição da estrutura. 



37 

 

 

Figura 30: Deslocamento em relação com a atuação [10] 

Uma FPGA é ideal para implementar este tipo de sistemas. O principal motivo decorre 

da existência de um verdadeiro paralelismo, mas não só. Ela permite-nos alcançar altas 

frequências de funcionamento e, dessa forma, a comutação a 5MHz, o que não é fácil usando 

microcontroladores. Para além disso, o ripple da estrutura é diretamente proporcional ao 

atraso na malha de realimentação (Figura 31). Assim, quanto maior a frequência de 

amostragem, menor será o ripple.  

 

Figura 31: Ripple em relação a frequência de funcionamento do sistema[10] 

 

 A nível de implementação são necessários diversos módulos, posteriormente 

responsáveis pela leitura, atuação e controlo dos interruptores. No entanto, como referido 

anteriormente, é necessário gerar as ondas sinusoidais de excitação da estrutura e um módulo 

de interface entre o computador e a placa de desenvolvimento. Esta última surge para que haja 
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uma maior versatilidade do sistema possibilitando, ao utilizador, a escolha da referência 

desejada e alterá-la em runtime. 

 

Figura 32: Diagrama de blocos do sistema na sua totalidade 

 

Na Figura 32 é possível observar o sistema e a forma de interação entre os diversos 

componentes. No interior do bloco, da FPGA, são descritos os módulos principais a 

implementar para o comprimento dos objetivos. 

 

4.2. Linearização em malha fechada 

Existe uma grande diversidade de leis de controlo testadas ao longo dos anos mas cuja 

utilidade se detém em sistemas lineares. No entanto, se um sistema é constituído por uma 

estrutura e um circuito de leitura não-lineares há, imediatamente, uma limitação às teorias que 

podem ser aplicadas. Uma das soluções será a linearização em malha, um processo que 

permite linearizar algo que não é linear. Tal método envolve a transformação do nosso 

sistema, num sistema equivalente linear através de uma mudança de variáveis e entradas 

adequadas. A linearização em malha fechada pode ser aplicada aos sistemas não lineares, nos 

quais os MEMS se incluem.  

 ( ) ( )ux f x g x     (4.1) 

A equação acima exposta representa a lei de linearização, onde “x” corresponde às 

variáveis de estado e “u” à variável de controlo. Se tivermos em conta que o objetivo é 

calcular a variável de controlo para manter o sistema estável, é possível reorganizar a fórmula 

(4.1). 
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1

[ ( )]
( )

medido

medido

u c f x
g x

    (4.2) 

Nesta fórmula “c” é a resposta ao controlo linear e “xmedido” corresponde ao 

deslocamento na saída. De forma mais simples e revertendo o problema ao nosso caso, a 

incógnita corresponde ao valor da distância entre os elétrodos. Analisando o sistema, é 

possível retirar todas as forças exercidas quando a estrutura é atuada e, com a soma das 

forças, será possível retirar a equação necessária à linearização. As forças presentes no 

sistema são apresentada na figura abaixo. 

 

Figura 33: Resumo das forças exercidas sobre a estrutura 

 

Sabemos que, quando aplicada uma tensão, as placas são atraídas pela força 

electroestática exercida. Esta dá-se no sentido do deslocamento. 

 
2

0 0

2

02( )
elect

C d V
F

d x



  (4.3) 

A força elástica é uma força resistiva exercida pela mola, no sentido oposto à força 

anteriormente explicada. Sendo k a constante de elasticidade da mola obtemos: 

 elastF k x    (4.4) 

Para além desta força elástica, existe a força de amortecimento (b) que se opõe a 

movimentos bruscos. Não foi explicado anteriormente mas pode existir uma aceleração 

adicionada por movimentos externos à estrutura. Tendo em conta tudo isto, podemos assumir 

as seguintes equações para o atuador MEMS [19]. 

 x y   (4.5) 

 
2

0 0

2

0

( )
y

2 ( )
ext

C d V k b x
y a m

m d x m m
   


  (4.6) 

Para revisão, “d0” é a distância inicial entre elétrodos e “x” a distância atual. A massa 

da estrutura é representada pelo “m”. Todas as constantes presentes são diferentes de estrutura 
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para estrutura, mesmo que à partida o seu desenho tenha sido igual. De facto, no momento da 

construção existem desvios que alteram os parâmetros. As expressões acima advêm do 

somatório das diversas forças que integram o sistema. Mas, se atendermos a que a estrutura 

não está sujeita a forças de aceleração externa, pois encontra-se num local onde isto não 

acontece e sabendo que o que realmente interessa é a tensão de atuação para um determinado 

deslocamento, obtemos o seguinte: 

 
2

0

0 0

2 ( ) k b(x)
[c x x]

m d x
V

C d m m


     (4.7) 

A força de amortecimento (b) será de ordem muito baixa quando o sistema está 

estacionário. Nesse sentido, para a simplificação de um sistema que é, à partida, complexo, 

achamos por bem ignorar o efeito do amortecimento (mesmo durante as transições). Para 

conseguir um deslocamento mais preciso seria necessário incluí-la mas esta diferença acaba 

por ser desprezável em regime estacionário. O processo de linearização é responsável pela 

linearização do sistema contendo micro-atuadores electroestáticos mas, para tal, é também 

necessário envolver um controlador que pode ser proporcional-integral-derivativo (PID). O 

diagrama de blocos seguinte ilustra a visão geral do sistema a ser implementado. 

 

Figura 34: Diagrama de blocos do sistema 

 

O controlador pode ser PID, onde cada um dos tipos de ganho tem propriedades 

próprias para que uma referência desejada seja alcançada. O ganho proporcional (Kp) produz 

uma saída (Psaída), também ela proporcional, ao erro que precisa de ser ajustado. Na verdade, 

um ganho pequeno pode não produzir uma saída suficiente para a referência ser alcançada, 

enquanto um ganho elevado pode tornar o sistema instável.  

 * ( )saídaP Kp erro t   (4.8) 

O termo integral (Isaída) traduz-se na soma de todos os erros ao longo do tempo, 

multiplicado por um ganho integral (Ki). Este faz com que o sistema tenda para a referência 

após decorrido algum tempo, isto é, elimina o erro em regime permanente. 
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0

( )d

t

saídaI Ki erro      (4.9) 

O ganho derivativo (Kd) consiste no cálculo da taxa de mudança do erro multiplicado 

por um ganho. Este tipo de ganho prevê o comportamento do sistema, diminuindo o tempo de 

estabilização e aumentando a estabilidade do sistema. Tendo em conta que Dsaída é a saída do 

controlador derivativo. 

 ( )saída

d
D Kd erro t

dt
   (4.10) 

O bloco do controlador presente na Figura 34 pode agora ser substituído pela figura 

apresentada abaixo. 

 

Figura 35: Diagrama de blocos do controlador PID 

 

Após conhecer a linearização em malha fechada e o controlador a implementar é 

possível desenhar um diagrama de blocos de todos os cálculos necessários para obter uma 

tensão de saída. Se analisarmos a figura seguinte deparamo-nos com uma grande quantidade 

de cálculos e diversos periféricos que devem ser controlados para que haja um correto 

controlo. Estes são o ADC, que recebe um valor em tensão proporcional ao valor da distância 

entre os elétrodos e o DAC que irá atuar. É complicado conseguir elevadas frequências de 

funcionamento pois é difícil obtê-las através do uso de microcontroladores pela grande 

quantidade de operações e comunicações com os periféricos. Por esse motivo, foi escolhida 

uma implementação usando uma FPGA. Além disso, o tempo de processamento de 

microcontroladores pode não permitir o controlo de posição após o pull-in pois, se o sistema 

se torna instável, é necessário uma elevada frequência de funcionamento para corrigir a 

distância a que os elétrodos se encontram um do outro.  
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A FPGA permite fazer grande parte dos cálculos em paralelo, poupando muitos ciclos 

de relógio e, ao mesmo tempo, fazer a ligação com o DAC e ADC sem interrupções e com 

uma frequência constante. É possível que esta implementação tenha frequências de 

funcionamento muito elevadas, indo ao encontro daquilo que desejamos.  

A frequência de funcionamento influência diretamente a capacidade do controlador, 

por isso, quanto maior for a frequência, mais fácil será o controlo. 

 

Figura 36: Linearização em malha fechada e controlo PID 

 

No final do diagrama de blocos (Figura 36) é visível um bloco de saturação que 

representa a tensão máxima que o DAC pode fornecer. O bloco de saturação está presente 

pela razão de a operação que se segue ser uma raiz quadrada e o valor de cálculo nunca poder 

ser negativo (igualando a variável neste caso a zero). Também é de esperar que a tensão 

máxima de atuação é limitada a 10V, ou seja, sempre que acontecer, o cálculo é igualado a 

100 (raiz de cem é igual a 10). Na Figura 36 estão em evidência duas entradas, sendo elas o 

erro e a distância medida. Esta última é, numa primeira fase, lida pelo ADC, ou seja, 

encontra-se em tensão e não em distância.  

Devido às diversas não-linearidades presentes no sistema, constituído pela estrutura e 

o seu circuito de leitura, não é possível fazer uma conversão tensão/distância linear pois o 

grande erro associado a esta pode afetar a linearização. Em zonas de mais sensibilidade pode 

até deixar de haver controlo, tornando-se o sistema muito instável. Para saber qual a 

localização exata das placas será necessário fazer uma interpolação.  

Como anteriormente referimos, as estruturas podem mover-se em dois sentidos, para 

tal, o diagrama de blocos acima não é adequado. No entanto, a modificação necessária 

demonstra ser acessível: é indispensável a introdução de um bloco que calcule o módulo do 

erro e da distância. A atuação é feita consoante o sinal de referência - se a referência for 
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negativa é atuado para o lado esquerdo se não, para o lado direito. Esta comutação de lado de 

atuação é feita permutando os interruptores presentes na eletrónica desenvolvida.  

A nível de implementação será necessário executar as diversas operações de cálculo 

para a linearização em malha fechada e o controlador com números com vírgula flutuante. 

Isto deve-se à grandeza dos diversos parâmetros inseridos que pode rondar os pico (10-12) ou 

os nano (10-9). Devido ao grande número de operações não é possível atuar a cada leitura do 

ADC. Para tal, será necessário calcular uma média de valores e, após isso, atuar de forma 

adequada.  

O número de parâmetros é elevado, todavia, sendo diferentes em cada estrutura, 

achamos adequado enviá-los através de um computador, tornando o sistema mais versátil. 

Abaixo é ilustrado o que será necessário a nível de implementação para ter um sistema 

funcional. 

 

Figura 37: Implementação de controlo e linearização em malha fechada 

 

Se compararmos o controlo On-Off com o explicitado na Figura 37 podemos afirmar 

que as diferenças estão na atuação. No controlo On-Off existiam apenas duas tensões, às quais 

a estrutura estava sujeita, enquanto no controlo PID, com linearização em malha fechada, a 

tensão pode tomar qualquer valor entre 0 e 10V, para colocar as placas de acordo com a 

referência. 
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Capítulo 5  

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

Nos capítulos anteriores, toda teoria ligada ao trabalho desenvolvido foi detalhada e 

retratada da melhor forma para uma compreensão facilitada. No entanto, a componente 

prática tem um grande impacto e uma grande importância, por isso, este capítulo irá retratar 

como os subsistemas foram implementados e como os diversos problemas que foram surgindo 

ao longo do trabalho foram ultrapassados. Aqui estão presentes diversos diagramas acerca das 

máquinas de estado usadas para implementar código de descrição de hardware e de como os 

submodulos interagem entre eles. O objetivo principal é a implementação das leis de controlo 

mencionadas no capítulo anterior, no entanto, será também descrito algum trabalho 

suplementar realizado.  

Equation Chapter (Next) Section 1 

5.1. Controlo On-Off 

Nesta secção será retratada a implementação do controlo On-Off para micro-atuadores 

electroestáticos. O trabalho focou-se na implementação de código para a FPGA anteriormente 

descrita e em código para MATLAB para enviar e receber dados. O intuito da implementação 

é controlar a posição em que se encontram as placas paralelas, segundo uma referência 

inserida pelo utilizador. Para além disso, será possível seguir referências representando ondas, 

tais como, sinusoides, dentes de serra e outros. 

 

5.1.1. Gateware desenvolvido 

Ao longo desta dissertação foi desenvolvido código de descrição de hardware, 

também designado de gateware, pelo facto de se implementar funções a partir da junção de 

portas lógicas. A linguagem usada é o verilog.  

De forma a realizar as operações de controlo desejadas foram implementados diversos 

submódulos que serão aqui explicados. Estes serão responsáveis por comunicar com 

periféricos externos como o DAC, ADC ou um computador, mas também por tarefas internas 

essenciais ao bom funcionamento do sistema, tais como um módulo de reset, entre outros.  

Não se vê interesse em que, neste ponto, seja demonstrada uma grande quantidade de 

código sendo, por isso, explicados apenas alguns diagramas e pequenos excertos, em caso de 

necessidade. Isto tudo será acompanhado por uma justificação sobre as decisões tomadas e 
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quais as vantagens e desvantagens das escolhas. Neste subtópico serão detalhados os 

submódulos, um a um, para uma melhor perceção e, por fim, a maneira como se relacionam 

entre si, tornando isto numa aproximação botton-up.  

Existem dois módulos (ADC e PWM) que não serão explicados, pois já foram 

implementados num trabalho anterior [29]. Todavia, foram integrados no atual contexto e, 

como tal, no final, explica-se onde se encontram incluídos. 

 

5.1.1.1. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

Com o intuito de formar um sistema versátil em que não haja necessidade de uma 

sintetização de código, sempre que o utilizador desejar modificar alguns parâmetros 

intrínsecos ao sistema, foi incluído um submódulo contendo um protocolo de comunicação 

bem conhecido, o universal asynchronous receiver/transmitter (UART). Através deste, 

podemos ligar uma FPGA a um computador e permitir a comunicação entre eles. Isto tornará 

possível o envio de parâmetros quando se desejar e uma monitorização (caso haja 

necessidade) do sistema no qual estamos a atuar. 

Descrevendo a trama usada pela comunicação assíncrono, esta começa por um start bit 

a ‘0’, seguindo-se 8 bits de dados e um stop bit a ‘1’ (Figura 38). Este protocolo é apenas 

constituído por duas linhas uma dita Tx (transmissor) e outra Rx (recetora). 

 

Figura 38: Representação de uma trama UART 

 

É possível dividir a implementação deste subsistema em três partes de maior 

relevância: o recetor, o transmissor e o gerador de baudrate. Este último merece destaque pelo 

facto de exigir alguma precisão na geração de relógio de forma a sincronizar os dois 

periféricos que estiverem ligados na mesma linha.  

 

a) Geração de Baudrate: O baudrate é a taxa de transmissão de dados em bit por 

segundo, onde o recetor e o emissor têm de estar configurados de uma mesma forma para 

existir uma correta comunicação entre ambos. Para sincronizar os diversos dispositivos 
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existe o baudtick, que é o sinal à frequência a que mudam os estados da linha. Sendo a 

frequência de funcionamento do módulo de 50MHz serão necessários 434 ciclos de 

relógio para que ocorra um baudtick. Devido à alta frequência de envio de dados é 

necessário adicionar um sinal denominado por tick, que ocorre nos intervalos entre 

baudticks, por forma a ler o correto estado da linha de receção pois, se for lida nas bordas, 

pode ocorrer flutuação. Este ocorre a cada 868 ciclos de relógio. É importante saber que a 

geração destes sinais de sincronismo é crítica. A frequência standard é de 1.8432MHz que 

dividida por 16 é equivalente a 115200. No nosso caso 434 ciclos de relógio a 50MHz são 

equivalentes a um baudrate de 115207.3733 bit/s, o que é perfeitamente aceitável para a 

nossa aplicação.  

 

b) Recetor: O recetor tem a funcionalidade de receber diversos bytes de informação 

enviados através de uma aplicação presente num computador. Esses dados são parâmetros 

necessários ao correto funcionamento dos sistemas em teste. Para implementar este 

módulo foi pensada uma máquina de estado. A mesma é constituída por oito estados que 

correspondem aos 8bits de dados a receber e, ainda, por mais três que representam o start 

bit, o stop bit e um estado de idle, em caso de não haver nenhum dado a receber. A 

máquina de estado é apresentada abaixo de forma a compreender o seu funcionamento 

 

Figura 39: Máquina de estado do módulo recetor da UART 
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As mudanças de estado são feitas pelas condições acima apresentadas. Cada estado 

representa uma zona da trama da UART. Dessa forma, sabemos exatamente o que fazer e, no 

caso de serem dados, a que bit corresponde o que estamos a receber. As transições são feitas 

segundo o tick já que este não ocorre nas bordas mas sim a meio do tempo entre cada estado. 

Na programação verilog é muito importante dividir os códigos em máquinas de estado, pois o 

que estamos a desenvolver são circuitos digitais, facilitando a implementação e a perceção, 

algo relevante no trabalho em equipa.  

 

c) Transmissor: Este submódulo tem por tarefa a transmissão de dados da FPGA para uma 

aplicação presente num computador, é essencial caso seja necessário monitorizar algum 

parâmetro. O princípio de funcionamento é igual ao do recetor. A única diferença é que a 

mudança de estado é feita segundo o baudtick, pois a FPGA envia a informação, sendo o 

computador aquele que necessita de sincronizar. Também este foi implementado, usando 

uma máquina de estado para um funcionamento mais assertivo (Figura 40). 

 

Figura 40: Máquina de estado do transmissor da UART 

 

Apesar da utilização de todas estas máquinas de estado demonstradas até agora, foi 

necessário implementar um módulo acima do recetor e do transmissor chamado UART que 
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tem como objetivo fazer a gestão destes dois. Até agora foi apenas demonstrado como 

recolher ou enviar 8bits de informação, no entanto, para constituir palavras de dimensão 

maior e preencher os registos de parâmetros intrínsecos ao sistema, é necessário um módulo 

de gestão. Os parâmetros são recebidos numa ordem bem específica. Entre as receções 

existem diversos envios de mensagens espelhadas ou de confirmação de receção para existir a 

certeza que não há erros. No caso do controlo On-Off, a ordem é a seguinte: 

 

Figura 41: Ordem de envio dos parâmetros do controlo On-Off do ponto de vista do computador 

 

O ‘W’ acima representado simboliza uma ordem de começo por parte do utilizador 

enquanto o ‘K’ representa uma confirmação de receção enviada pela FPGA. Os parâmetros 

são a referência, o tempo de espera, a tensão nos comb-fingers e nas placas paralelas. A tensão 

nos comb-fingers e o tempo não serão necessários neste controlo, apenas se encontram 

presentes devido ao facto de existir um reaproveitamento de código. A referência é uma 

tensão na qual o nosso controlo terá de manter a estrutura por um tempo indeterminado e a 

tensão nas placas paralelas é a tensão à qual a estrutura está sujeita sempre que o interruptor 

estiver ligado. Ao longo dos testes de controlo sentiu-se a necessidade de utilizar diversas 

formas de variar a referência, também de forma a seguir ondas pré-determinadas. Então, foi 

adicionada a possibilidade de existir o envio de referência durante o controlo, variando assim 

quando o desejarmos. Foi também implementada a funcionalidade de memória com duzentos 

pontos, na qual são inseridas as diversas referências, e segundo uma frequência à nossa 
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escolha estas vão mudando. Estas funcionalidades não são fundamentais ao controlo mas 

fulcrais no tracking de referências.  

 

5.1.1.2. Conversor Digital para Analógico 

O módulo do DAC tem por objetivo a comunicação com este periférico e a sua 

permanente atualização. Para revisão, o conversor de digital para analógico converte um valor 

digital desejado pelo utilizador numa tensão analógica que irá atuar na microestrutura. O 

dispositivo presente na eletrónica possui comunicação por SPI. Nestes casos, torna-se 

imperativo que a implementação seja simplificada pelo uso de máquinas de estado (Figura 

42), tal como aconteceu no protocolo de comunicação anterior. 

 

Figura 42: Máquina de estado para envio por SPI 

 

Neste caso, como é apenas necessário o envio por SPI, existe apenas esta máquina de 

estado em que, no início, se aplica um estado dito de idle ou espera. Aquando um sinal de 

dados prontos a ser enviados, a máquina muda de estado. O start spi é um estado que dura um 

ciclo de relógio, que tem por tarefa carregar o registo que é necessário enviar e no write spi 

são enviado os 24bits de dados segundo as regras do envio por SPI. Para além disso, existe 

um módulo acima que controla quando são enviadas as mensagens por SPI pois, no caso do 

controlo On-Off, é apenas necessário enviar uma vez em toda a execução do trabalho. No 

início de execução é necessário enviar uma mensagem de 24bits contendo informação de 

configuração do DAC.  
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5.1.1.3. Geração de relógio 

A placa de desenvolvimento usada possui um relógio de 50MHz, mas os diversos 

periféricos podem necessitar de sinais gerados com outras frequências. Para resolver este 

problema foi criado um módulo onde é feita a divisão do relógio original em sinais de relógio 

de menor frequência: 5MHz necessários para o ADC ou 25MHz para o módulo do protocolo 

de comunicação SPI. Justifica-se a criação deste submódulo de divisão pela facilidade de 

leitura e a não repetibilidade de código. Assim, sabe-se que todos os relógios de menor 

frequência do que o original são divididos na geração de relógio. Isto torna o sistema modular, 

sendo mais fácil de implementar/ler. Este é um aspeto importante no desenvolvimento de 

algoritmos complexos e no trabalho em equipa. A descrição do módulo de geração de relógio 

do ponto de vista das entradas e saídas é apresentada na Figura 43. 

 

Figura 43: Descrição do módulo de geração de relógio do ponto de vista entrada/saída 

 

5.1.1.4. Contadores 

No âmbito do projeto surgiu a necessidade de existir um atraso entre dois estados da 

máquina de estados principal. Para isso implementou-se um módulo que recebe, vindo da 

UART, o número de contagens de atraso que deve ter e envia um sinal de troca de estado no 

final. Este módulo chama-se “contadores” pois é usado em diversos outros projetos para fazer 

as contagens necessárias para um correto funcionamento. O código verilog referente a este 

módulo é apresentado abaixo. 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////TEMPO DELAY///////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

assign wCOUNT_DELAY =((iSTATE==`STATE2)&&rCOUNT_DELAY!=iTIME_MEASURE)?rCOUNT_DELAY+1'b1: 

                     ((iSTATE==`STATE2)&&rCOUNT_DELAY==iTIME_MEASURE)?rCOUNT_DELAY     :    

                     (iSTATE!=`STATE2)                               ?24'd0            : 

                                                                      rCOUNT_DELAY     ; 

                              

assign wEND_DELAY = (rCOUNT_DELAY==iTIME_MEASURE)   ?   1'b1    : 1'b0;  

Figura 44: Código Verilog do contador de atraso 

5.1.1.5. Reset 

No desenho de código de descrição de hardware para FPGA o módulo de reset é 

muitas vezes posto de lado, partindo do princípio que este não é necessário. No entanto, 

existem diversos erros originados por uma iniciação falhada. Sabemos que num sistema 

podem existir diversos módulos, que podem trabalhar a diferentes frequências de relógio. 

Sendo o reset um processo síncrono existe a possibilidade de haver reiniciação nos módulos 

mais rápidos sem que isso aconteça para aqueles que trabalham a taxas mais lentas. Por esse 

motivo, deve existir uma forma para garantir que tudo seja posto em condições iniciais.  

Após um estudo aprofundado das diversas teorias existentes decidimos usar a 

“ativação assíncrona e desativação síncrona” [32]. Esta aproximação apresenta-se como sendo 

aquela que aproveita o melhor das diversas técnicas conhecidas. 

 

Figura 45: Reset de ativação assíncrona e desativação síncrona 

 

Na Figura 45 está representado o princípio de funcionamento do reset de ativação 

assíncrona e desativação síncrona. O sinal de relógio mais rápido do sistema será aquele que 

deverá ver se existe um reset vindo de um botão externo. Os flip-flops D representam um 

registo, sendo que o seu número é dependente da diferença entre o relógio de maior 

frequência e o de menor frequência. Por exemplo, se existirem dois relógios, um a 25MHz e 
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outro a 5MHz, serão necessários cinco registos para se saber, acertadamente, que o módulo 

mais lento terá reiniciado corretamente. O que realmente acontece é que o sinal de iniciação 

vai passar por cinco registos à frequência de 25MHz, ou seja, o reset estará ativo cinco ciclos, 

garantindo que este seja apanhado pelo módulo de frequência menor.  

Existe a necessidade de implementação de um reset devido à complexidade de todo o 

sistema e às diversas frequências de funcionamento que fazem com que ocorram erros de 

reiniciação. Os módulos mais lentos podem não apanhar o sinal externo, fazendo com que 

partes do projeto sejam reiniciadas e outras continuem a trabalhar normalmente, alterando o 

perfeito funcionamento do sistema.  

 

5.1.1.6. On-Off 

O módulo apresentado nesta subsecção apresenta-se como sendo o mais importante 

para realizar a tarefa de controlar a distância entre os micro-atuadores electroestáticos. A lei 

de controlo On-Off, de uma forma muito básica, consiste na gestão dos interruptores presentes 

na eletrónica. A estrutura tem de ser atuada, ou não, consoante a posição atual na qual ela se 

encontra. Como existe a necessidade de o movimento ser bidirecional, é necessário saber 

quando existe a necessidade de atuar do lado direito do dispositivo ou do seu lado esquerdo. 

A seleção do lado de atuação é feita sabendo se a referência é positiva ou negativa. Para que 

seja necessário atuar a estrutura terá de estar abaixo da referência desejada e desligada quando 

estiver acima (Figura 46). 

 

Figura 46: Regra de atuação do controlo On-Off 

 

A nível de código é necessário comparar o valor vindo do ADC, que é representativo 

da posição atual onde a estrutura se encontra e comparar com a referência recebida pela 

UART. De acordo com isto, os interruptores ligam/desligam a atuação. 
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5.1.1.7. Modulo Principal 

Após o desenvolvimento de todos estes módulos, anteriormente explicados, foi 

necessário relaciona-los e definir com exatidão quais os momentos em que cada um devia 

efetuar a sua tarefa. Cada subsistema possui funções muito próprias, o que facilita a 

implementação e a leitura do código. Mas podemos imaginar que certos módulos apenas 

devem funcionar quando é necessário, podendo, após isso, estar num estado em que não 

efetuem qualquer tarefa.  

Foi implementada uma máquina de estados geral, que controla o funcionamento de 

todos os módulos. Se pensarmos no funcionamento de um sistema que implemente um 

controlo On-Off, podemos pensar que são necessários diversos estados, tais como, o controlo, 

a receção dos parâmetros, um estado de inatividade e um estado de preparação do sistema. 

Inicia-se com um estado de inatividade para o programa apenas correr após o utilizador 

querer, seguindo-se a receção dos parâmetros. Foi necessário implementar um estado de 

preparação em que o DAC é configurado de forma a atuar com a tensão desejada. No final, 

encontra-se a fase de controlo que atua ou deixa de atuar consoante a posição em que a 

estrutura se encontra. Estes estados mantêm-se até ao utilizador reiniciar o programa. A 

Figura 47 demonstra o explicado anteriormente. 

 

Figura 47: Máquina de estados principal do controlo On-Off 
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5.1.2. Interface 

A fim de comunicar os diversos parâmetros presentes na Figura 41, foi implementada 

uma interface em Matlab contendo comunicação pela porta-serie. Esta interface permite o 

envio da tensão de atuação que o utilizador deseja, relembrando que esta terá de ser acima da 

tensão de pull-in da estrutura que esteja a ser usada, mas também as referências, que serão 

necessárias para fazer o seguimento. Existem duas versões do mesmo programa do controlo 

On-Off, tendo uma delas memória para onde as referências são carregadas e outra não. O que 

difere entre elas é o parâmetro de frequência de seguimento e a facto de duzentos pontos 

serem recebidos inicialmente na versão com memória. No segundo caso, as referências são 

enviadas quando o utilizador desejar. O facto de implementar uma interface com os 

parâmetros intrínsecos às estruturas ou de configuração do sistema torna o sistema versátil 

podendo ser muito facilmente alterado o seu funcionamento. Os testes de diferentes 

dispositivos não fazem com que o código presente na FPGA seja alterado poupando, então, 

tempo de implementação e sintetização de código. 

 

5.2. Controlo PID com linearização em malha fechada 

Nesta secção é abordada a última lei de controlo implementada, que se apresenta como 

sendo mais complexa do que a anterior. Para além de existir um controlador proporcional-

integral-derivativo foi necessário implementar uma linearização em malha fechada. A junção 

destes dois elementos traduz-se num controlo complexo, com uma quantidade de cálculo que 

torna o sistema mais lento do que o On-Off. Abaixo serão explicadas as diversas fases da 

implementação. 

 

5.2.1. Gateware desenvolvido 

Foi desenvolvido o gateware apropriado para a realização dos objetivos propostos na 

realização da linearização em malha fechada com um controlador PID. Alguns dos módulos 

descritos anteriormente foram reaproveitados e, assim sendo, não serão explicados aqui. 

Apenas serão retratados os módulos novos ou aqueles que tiveram de ser alterados para 

realizarem as suas novas tarefas. Os módulos de reset, contadores, geração de relógio, ADC, 

SPI, UART recetor e UART transmissor não foram alterados não sendo por isso necessário 

explicar novamente o seu funcionamento. 
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5.2.1.1. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

Apesar de não existir qualquer modificação no que toca à receção ou transmissão de 

dados pelo UART, foi necessário modificar o código de gestão destes, uma vez que, no caso 

de uma linearização em malha fechada, é necessário conhecer diversos parâmetros da 

estrutura. Sendo estes diferentes de dispositivo para dispositivo achamos conveniente enviá-

los via porta serie de forma a evitar tempo de sintetização de código. Por esse motivo, para 

uma correta linearização, são enviados mais parâmetros, tais como, capacidade inicial dos 

elétrodos, distância inicial entre as placas paralelas, massa da estrutura e constante de 

elasticidade da mola. No caso dos diversos controladores é necessário enviar também os 

ganhos. Por isso, resumindo, o recetor e o transmissor não foram modificados, Apenas foram 

adicionados os parâmetros que devem ser recebidos no estado inicial de configuração. 

 

5.2.1.2. Interruptores 

No controlo On-Off, este foi implementado no módulo de gestão dos interruptores, 

pois estes eram abertos ou fechados consoante os valores recebidos do ADC. Neste caso, pelo 

menos um dos interruptores terá de estar aberto, pois a tensão de atuação é contínua e 

decidida pelo controlo. O interruptor que estará aberto corresponde ao lado da estrutura no 

qual se deseja atuar. Neste caso, como no anterior, a distinção entre lados é feito segundo o 

sinal da referência (Figura 48).  

 

Figura 48: Escolha do lado de atuação 

 

O apresentado acima, faz com que exista a possibilidade de um seguimento de 

referências de forma bidirecional, aproveitando todas as virtudes das estruturas usadas. 

 

5.2.1.3. Controlador e Linearização 

Sendo o sistema composto por um controlador PID e uma linearização em malha 

fechada, é necessário implementar uma serie de cálculos que farão com que o sistema seja 
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mais lento a responder do que aquele implementado no controlo On-Off. Devido ao número 

de operações mas também à dimensão dos parâmetros usados, que varia entre os micro e os 

pico não obtemos resolução suficiente usando os IP (intelectual property) de cálculo de 

números inteiros. A FPGA oferece a possibilidade de realizar operações com vírgula 

flutuante, sendo a melhor solução neste caso. A forma de representar segue o standard IEEE 

754 que usamos em 32bits (precisão simples). A palavra é dividida em três partes, o sinal, a 

mantissa e o expoente (Figura 49). O sinal é constituído apenas por 1 bit que estando a 1 

representa um número negativo e a 0 um positivo. Com esta notação é possível representar o 

valor infinito, não definido e qualquer valore entre -3.4E38 a 3.4E38 com uma resolução de 

1.4E-45. 

 

Figura 49: Representação do standard IEEE 754 de precisão simples 

 

Decidimos usar a precisão simples pois para o nosso caso a resolução é mais do que 

suficiente para conseguir fazer as operações desejadas. Traduzindo o standard para uma 

equação é equivalente a: 

 expsinal*2 *mantissaoentevalor    (5.1) 

 

Este módulo é mais complexo do que os anteriores e é constituído por diversas partes 

que são necessárias ao correto funcionamento. Para a implementação do controlador e da 

linearização em malha fechada é indispensável traduzir a Figura 50 para código verilog. 
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Figura 50: Diagrama de blocos da linearização e do controlo [19] 

 

A figura acima demonstra as diversas equações para a linearização do sistema e o seu 

controlo deduzidas no 0. As operações demonstradas acima têm de ser decompostas em 

cálculos mais simples, de forma a poderem ser processados pelos módulos disponibilizados 

pela Altera para números com vírgula flutuante. Também é necessário aproveitar as 

potencialidades da FPGA no que a toca ao paralelismo, sendo que diversos cálculos podem 

ser efetuados ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de resposta do sistema. 
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Figura 51: Esquema dos IP usados e a forma como se relacionam 

 

O digrama acima representa os diversos módulos de cálculos usados e o nome dos fios 

que saem de cada um deles. Este diagrama foi realizado antes da implementação para evitar 

erros e facilitar a realização do código necessário. Os IP usados possuem vários ciclos de 

relógio de latência, o que faz com que as operações apresentadas demorem mais de 100 ciclos 

a 50MHz. Na Figura 51 é demonstrada a forma como o controlador PID é implementado, 

sendo o proporcional a multiplicação por Kp do erro atual, o integral a soma de todos os erros 

vezes o ganho Ki. Por fim, o controlador derivativo é a subtração do erro atual pelo erro 

anterior vezes o ganho (Kd).  
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No final dos cálculos da linearização existe a necessidade de igualar a zero o resultado 

se este for negativo, pois a seguir existe uma raiz. No seguimento desta, foi necessário 

implementar um limite positivo dado que a nossa atuação é limitada a 10 Volts e esse valor 

não pode ser superior, pois se o for, é igualado ao limite máximo. A conversão é para 

substituir o valor em volts resultante de todo o processo para o valor equivalente na notação 

do DAC. 

Se observarmos a Figura 51 é possível identificar que uma das entradas do sistema é o 

deslocamento das placas paralelas em distância, mas o que é lido (com o ADC) é uma tensão 

que é proporcional ao deslocamento. Sendo que neste caso isso não pode ser usado 

diretamente, foi necessário implementar uma forma de conversão de tensão para 

deslocamento.  

Após as diversas etapas necessárias à implementação da linearização em malha 

fechada e ao controlo, ainda é necessário explicar a modificação para que o controlo seja, 

mais uma vez, bidirecional. A Figura 50 representa um sistema que foi pensado de forma a 

controlar a estrutura apenas de um dos lados. No entanto, acrescentando um bloco de módulo 

à entrada do deslocamento, fazendo com que este seja sempre positivo bem como a referência 

para cálculo do erro, e variando apenas o estado do interruptor consoante o sinal da referência, 

é possível obter um seguimento bidirecional. 

 

5.2.1.4. Média de leituras 

As operações descritas anteriormente para a implementação de um controlador mas 

também para linearização em malha fechada são efetuadas a uma frequência de 50MHz. 

Ainda assim, esta frequência não é suficiente para que a estrutura seja atuada com uma nova 

tensão a todas as novas leituras vindas do ADC. Ou seja, é necessário efetuar uma média de 

valores do ADC, com amostras suficiente para deixar as operações do controlador chegarem 

ao fim. Os cálculos demoram 110 ciclos de relógio a serem processados, sendo então mais 

lentos do que a amostragem a 5MHz. É feita uma média de 16 amostragens, o que 

corresponde a 160 ciclos de relógio da frequência do módulo do controlador. Este número de 

leituras foi também escolhido por ser o resultado de uma potência de dois, fazendo com que a 

divisão seja o resultado rodado quatro vezes à direita, não existindo então qualquer latência na 

fase de cálculo.  
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Aquando do fim da média de valores, é enviado um sinal para o controlador para 

carregar o novo valor de tensão média presente no ADC nas últimas 16 amostras. Assim, 

poderá ser calculada a nova tensão de atuação a enviar para o DAC. 

 

5.2.1.5. Módulo Principal 

Todos os módulos acima mencionados realizam tarefas intrínsecas porém, algumas 

delas, podem não ser necessárias em todo o funcionamento do programa. Para isso, e para 

uma leitura mais fácil do código, foi desenvolvido um módulo principal que contém uma 

máquina de estado. Esta servirá para ativar/desativar funcionalidades dos diversos módulos 

implementados. No início, o utilizador é obrigado a comutar o estado de um interruptor 

presente na placa de desenvolvimento, para que o programa corra, após isso, é necessário 

enviar os diversos parâmetros mencionados anteriormente.  

Após a fase de configuração, necessária para preparar os diversos periféricos, é 

acionado o controlo, que dispõe as placas paralelas presentes na estrutura de forma a estarem 

com a distância de acordo com a referência. A Figura 47 representa fielmente os diversos 

estados necessários para o correto funcionamento. 

O sistema é constituído pelos diversos módulos presentes neste subcapítulo, mas 

também alguns que não foram mencionados por serem iguais àqueles usados no controlo On-

Off. Do ponto de vista geral do sistema, este é constituído por diversos subsistemas que 

realizam tarefas distintas e se relacionam entre eles quando necessário. 

 

5.2.2. Caracterização da estrutura 

Os parâmetros teóricos da estrutura, aquando do fabrico, sofrem alterações devido ao 

over etching e desvios do processo. Existe uma grande dificuldade refletida em todo o estado 

da arte quanto à obtenção das especificações de cada estrutura, porque apesar de possuírem 

um desenho igual, os parâmetros são diferentes. O erro entre os valores teóricos e reais é mais 

do que suficiente para condenar uma teoria de controlo ao fracasso. Por isso, foi necessário 

caracterizar a estrutura.  

Incrementando a tensão no DAC até ocorrer o pull-in e monitorizando a tensão de 

saída e a de atuação, até a estrutura bater nos stoppers (Figura 21), é possível obter a tensão 

de pull-in da estrutura.  
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O valor da frequência de ressonância (Fr_meas) foi obtido através da aplicação de uma 

onda sinusoidal à entrada da estrutura, com amplitude inferior à tensão de pull-in, numa gama 

de frequências entre 1Hz até mais de 1kHz. Foi monitorizada a onda de saída e retirados os 

elementos de magnitude e fase. Fez-se uma aproximação a um sistema de segunda ordem e 

obtiveram-se os gráficos presentes na Figura 52, onde a frequência de ressonância equivale a 

um atraso na fase de 90º. 

 
_ 665r measF Hz   (5.2) 

 

Figura 52: Magnitude e fase da estrutura #1 

 

Tendo o resultado da frequência de ressonância (fr_meas) e assumindo que a massa da 

estrutura (m) não sofre grandes alterações com o over-etching, é possível calcular a constante 

de elasticidade (k) resultante das molas. 

 2

_meas( *2 ) *rk f m   (5.3) 

Para além disso foi necessário fixar alguns dos parâmetros teóricos pois o número de 

incógnitas é demasiado significativo. 
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Sendo assim, é desde já possível encontrar o valor da distância inicial entre os 

elétrodos paralelos (d0) e a capacidade inicial (C0), através das expressões (5.5) e (5.6). O Vpi 

é a tensão de pull-in, ℇ0 a permissividade elétrica do ar, n o número de braços da estrutura, l o 

seu comprimento e w a largura destes. 
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   (5.6) 

Estes parâmetros calculados não são os reais pois, para isso, seria necessário conhecer 

com exatidão todas as especificações verdadeiras. Mas, como isso é extremamente difícil, 

foram encontrados parâmetros que mesmo não sendo reais, são adequados ao correto 

funcionamento do sistema, e que de alguma maneira correspondem ao comportamento 

medido experimentalmente. 

 

5.2.3. Conversão tensão/distância 

A conversão de tensão para deslocamento não é linear e, por esse motivo, foi 

aproximada a diversas retas com declives diferentes consoante a zona.  

Este processo de aproximação teve de ser repetido inúmeras vezes até encontrar uma 

interpolação que se adequasse à estrutura usada para os testes. Inicialmente foi utilizada uma 

aproximação linear, mas rapidamente foi abandonada a ideia até chegar a uma divisão de mais 

de 180 zonas. A razão prende-se com o fato desta conversão possuir um erro menor, 

melhorando o controlo.  

A resposta do circuito de leitura é medida quando a estrutura se movimenta devido à 

aplicação de acelerações conhecidas. Para a medição é usado um acelerómetro de referência. 

Decorrente disso, a estrutura foi colocada numa plataforma vibratória e foi fornecida 

amplitude suficiente até que esta se deslocasse na totalidade do seu gap, atingindo assim os 

stoppers. Foram monitorizadas as acelerações e os valores de tensão de saída do circuito de 

leitura.  

Neste momento, conhecem-se os valores de aceleração (ameas) e da frequência de 

ressonância (Fr_meas). Com esta informação, o deslocamento (x) realizado pela estrutura é 

calculado. 
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Destes testes obteve-se a curva resultante da tensão de saída em função da posição das 

placas paralelas apresentada na Figura 53. 

 

Figura 53: Curva usava para a conversão Tensão/Distância 

 

O gráfico acima representa o valor da tensão de saída do circuito de leitura e a 

aproximação que é feita para converter essa tensão em deslocamento. Existe um erro residual 

na aproximação que é feita não alterando significativamente os resultados do controlo.  

 
*32931

3

Volts
ADC

V
V    (5.8) 

A tensão é representada na forma como é vista pela FPGA, ou seja, nos valores do 

ADC. A conversão de volts (VVolts) para representação do ADC (VADC) é demonstrada na 

equação (5.8).  

 

5.2.4. Interface 

A interface é igual à descrita anteriormente tendo sido apenas adicionados os diversos 

parâmetros referentes à linearização em malha fechada e os ganhos para os controladores. 

Esta permite-nos testar diversas estruturas sem termos de modificar o código presente na 

FPGA a não ser os parâmetros referentes à conversão de tensão para distância. Estes são 

intrínsecos a cada estrutura.   
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Capítulo 6  

RESULTADOS 

Após as fases de análise e implementação o sistema foi testado de modo a saber se a 

sua eficiência é comprovada pelos resultados. Os testes para serem ambiciosos têm de ser 

feitos por forma a comparar determinados parâmetros em relação ao estado de arte, de modo a 

verificar a relevância das teorias implementadas. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

6.1. Plataformas de Testes 

Numa fase inicial, as duas leis de controlo descritas ao longo deste trabalho de 

dissertação foram testadas usando modelos simulink. Isto permite visualizar o funcionamento 

das leis em antemão, provando a viabilidade do que se deseja implementar. Uma das 

vantagens do simulink é que este permite criar modelos próximos do real e monitorizar os 

parâmetros nos mais diversos pontos. 

Para o controlo On-Off o modelo é mais simples, possuindo menos blocos de 

operações (ver Figura 88 nos anexos). Na linearização em malha fechada existem muitos 

blocos de cálculo, mas estes foram agrupados apenas num módulo para simplificar a leitura 

do sistema (ver Figura 89 nos anexos).  

Os testes experimentais foram realizados usando um posto de trabalho constituído por 

uma placa de desenvolvimento, uma placa de leitura e outra de atuação (Figura 54). Estas são 

versáteis e permitem a implementação dos mais variados programas para atuação em MEMS. 
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Figura 54: Fotografia do posto de teste usado 

 

6.2. Controlo On-Off 

Foram obtidos diversos resultados que demonstram a real possibilidade de um 

controlo On-Off movimentar as placas móveis de acordo com uma referência. 

Foram usadas duas estruturas para a realização dos testes, construídas em wafers SOI. 

Ambas possuem a mesma distância entre elétrodos mas divergem no seu fator de qualidade. 

 

Tabela 5: Descrição das estruturas usadas 

Identificação Fator de qualidade Distância entre placas 

#1 1.75 (ligeiramente subamortecido) 2μm (Total=2.25μm) 

#2 0.33 (sobremortecido) 2μm (Total=2.25μm) 

 

O objetivo principal é o controlo da distância entre placas para que haja a 

possibilidade de um aumento no deslocamento possível que, antes do controlo, era limitado a 

1/3 da distância entre placas. 
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Figura 55: Resultado experimental do seguimento de referência na totalidade da distância a 25Hz. 

 

Na Figura 55 é possível observar o seguimento de uma referência sinusoidal até que a 

estrutura bata nos stoppers, que se encontram a 88.9% da distância entre as placas. Isto 

demonstra um aumento do deslocamento em 267%. Com a ajuda do gráfico é também 

provado um controlo bidirecional eficaz, pois a distância percorrida vai de -2μm até 2μm. 

6.2.1. Frequência 

A onda sinusoidal seguida anteriormente tem a frequência de 25Hz, no entanto, é 

necessário provar que o sistema é capaz de seguir a frequências mais elevadas. A fim de 

validar os resultados, o sistema foi implementado no simulink. A partir dele foi possível obter 

resultados simulados e, por conseguinte, compará-los com os experimentais.  

 

Figura 56: Seguimento de uma referência sinusoidal a 100Hz 

 

A figura acima é ideal para validar o sistema pois compara a referência aos resultados 

experimentais e à simulação. Podemos afirmar que as ondas representadas apresentam 

pequenas diferenças e estas são devidas ao atraso do sistema que não é igual ao simulado.  
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O seguimento de referências a alta frequência traz um inconveniente pois surge uma 

zona de meta estabilidade que está relacionada com o comportamento dinâmico da estrutura. 

Para corrigir tal problema é apenas necessário aumentar a tensão de atuação (Figura 57). 

 

Figura 57: Comparação da meta estabilidade usando duas tensões de atuação diferentes. 

 

6.2.2. Seguimento de Referências 

Até este instante foi apenas demonstrado o seguimento de ondas sinusoidais, fazendo 

pensar que apenas este tipo de referências é viável. No entanto, é possível testar diversos tipos 

de referências, desde ondas quadrada, dentes de serra entre outros. 

 

Figura 58: Seguimento de uma referência representando o acrónimo da Universidade do Minho (UM) a 

5Hz. 
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De todas as ondas que podem ser demonstradas achamos que aquela que representa o 

acrónimo da Universidade do Minho (UM) seria interessante para provar o conceito (Figura 

58).  

6.2.3. Ripple 

Sabemos desde o início que o ripple da estrutura será proporcional ao atraso do 

sistema introduzido na malha de realimentação. Apesar do sistema ter sido implementado 

numa FPGA com uma elevada frequência de funcionamento, existe sempre um atraso, por 

mais pequeno que ele seja. Achamos que o ripple resultante devia ser comparado entre as 

duas estruturas com fator de qualidade diferentes. 

 

Figura 59: Comparação do ripple entre a estrutura #1 e #2 seguindo uma sinusoide a 5Hz. 

 

Na Figura 59 podemos observar que a estrutura sobramortecida apresenta menos 

ripple. Isto deve-se ao fato de a estrutura sobremortecida não apresentar oscilações (sempre 

que se aplica ou retira tensão), o que faz com tenha um ripple menor. De qualquer maneira, e 

devido às altas frequências de comutação dos interruptores, existe ruido elétrico a entrar nos 

resultados apresentados. A comutação da atuação faz com que seja introduzido ruído no 

circuito de leitura, baseado num amplificador de carga, pois este satura. Os resultados 

apresentam então um maior ripple do que realmente existe devido ao ruído (saturação do 

amplificador de carga durante as comutações). 
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6.3. Controlo PID com linearização em malha fechada 

Nesta secção serão apresentados os diversos resultados obtidos com o controlo de 

distância entre placas, usando um controlador PID com linearização em malha fechada. Os 

testes foram realizados com o intuito de validar o sistema em diversas condições de ganho, 

referência e frequência.  

 

6.3.1. Caracterização 

Numa fase inicial foi necessário caracterizar a estrutura de forma a obter os 

parâmetros intrínsecos compatíveis com um correto funcionamento do modelo. Após o estudo 

e a aplicação da teoria obtivemos os seguintes parâmetros para a estrutura #1: 

 

Tabela 6: Parâmetros da estrutura #1 

Parâmetro Valor 

Massa (M) 149.4*10-9Kg 

Constante de elasticidade (k) 2.6083N/m 

Distância inicial (d0) 3.1456μm 

Capacidade inicial (C0) 0.24771pF 

 

Como os parâmetros compatíveis do sistema são diferentes dos teóricos foi necessário 

mudar a aproximação para a conversão de tensão/distância. A Figura 53 representava a 

aproximação teórica para uma distância entre placas de 2.25μm, mas se normalizarmos essa e 

multiplicarmos pela distância presente na tabela acima obtemos (Figura 60): 

 

Figura 60: Dados usados na aproximação para a conversão tensão/distância 
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Esta aproximação é usada para converter os dados de tensão à saída do circuito de 

leitura para distância, pois esta é necessária ao longo do controlo e da linearização. Usando 

esta aproximação foi testada a possibilidade de fazer controlo na distância total entre placas. 

O teste foi realizado aumentando a referência alguns nanómetros de cada vez e monitorizando 

a tensão fornecida pelo DAC à estrutura e à saída do circuito de leitura. Isto foi realizado para 

ambos os lados, ocorrendo um seguimento bidirecional. 

 

Figura 61: Seguimento de uma referência crescente na totalidade da distância entre placas 

 

Observando a figura anterior podemos afirmar que usando os parâmetros estimados 

conseguimos um controlo da distância entre elétrodos, em todo o gap disponível (88.9%), até 

aos stoppers mecânicos. Isto é uma extensão do deslocamento significativa de 267%.  

 

6.3.2. Ganhos 

Sendo o controlo PID dependente dos ganhos para se conseguir um seguimento de 

referência com um erro em regime permanente aceitável, foram realizados testes com resposta 

ao degrau, para realizar uma comparação. 

 

6.3.2.1. Ganho proporcional 

Nesta subsecção serão demonstrados diversos testes de resposta ao degrau, usando 

apenas ganho proporcional para três distâncias diferentes. O primeiro, que se segue, é para 

uma referência de 1.4μm e o seu simétrico. 
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Figura 62: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 1.4μm e -

1.4μm 

 

No caso acima, a resposta ao degrau teve uma frequência de 5Hz. Podemos concluir 

que, com um ganho proporcional de 5, o sistema possui um erro em regime permanente 

menor, mas um Kp de 2 não é suficiente para levar a estrutura até ao ponto desejado. Também 

é importante analisar o overshoot do sistema e o tempo que demora a estabilizar. 

 

Figura 63: Overshoot do sistema para uma referência de -1.4μm com diversos ganhos 
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Figura 64: Overshoot do sistema para uma referência de 1.4μm com diversos ganhos 

 

Podemos observar que o mesmo ganho não obtém o mesmo resultado para uma 

referência positiva ou negativa(Figura 63 e Figura 64). O maior ganho apresenta um 

overshoot maior e demora mais tempo a estabilizar. O teste de resposta ao degrau foi repetido 

mais duas vezes para distâncias de 2.2μm (Figura 65) e 0.8μm (Figura 68). 

 

Figura 65: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 2.2μm e -

2.2μm 

 

Observando o teste acima podemos afirmar que o ganho proporcional representado a 

verde obteve bons resultados na parte positiva mas quando a referência é negativa nenhum 

dos ganhos consegue chegar ao ponto desejado. Se observarmos o overshoot do sistema 

também este não é simétrico (Figura 66 e Figura 67). 
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Figura 66: Overshoot do sistema para uma referência de 2.2μm com diversos ganhos 

 

Figura 67: Overshoot do sistema para uma referência de -2.2μm com diversos ganhos 

 

Quanto ao overshoot, este quase que não existe quando a resposta é de um degrau 

positivo mas isso não ocorre na zona oposta. Isso indica que a curva usada para descrever a 

tensão lida em deslocamento está a introduzir assimetrias na parte negativa. 

O teste de reposta ao degrau da Figura 68 é para referências de 0.8μm e -0.8μm.  

 

Figura 68: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 0.8μm e -

0.8μm 
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O ganho maior foi aquele que conseguiu fazer o seguimento da referência com um 

menor erro em regime permanente, sendo este o mais adequado para esta distância, tanto no 

lado direito da estrutura, como no esquerdo. 

 

Figura 69: Overshoot do sistema para uma referência de -0.8μm com diversos ganhos 

 

Figura 70: Overshoot do sistema para uma referência de 0.8μm com diversos ganhos 

 

O overshoot para esta referência, e para os ganhos demonstrados, tem uma grande 

amplitude, apesar de o degrau ser o menor dos três testes realizados (Figura 69 e Figura 70). 

Concluindo, ao longo das diversas figuras presentes neste subtópico foi possível 

apercebermo-nos que o ganho ideal é diferente consoante a amplitude do degrau. Mesmo 

sendo adequado para um seguimento de referências de um dos lados da estrutura, do outro 

pode não o ser. Os degraus menores apresentam um overshoot maior, mas um menor erro em 

regime permanente. 

 

6.3.2.2. Ganho proporcional e integral 

Para testar a viabilidade de um ganho do tipo PI foi repetido o teste de resposta ao 

degrau para três distâncias diferentes, mas desta vez com o parâmetro proporcional fixo e para 



76 

 

cada referência três ganhos integrais diferentes. O objetivo é testar a resposta do sistema e 

comparar os resultados com os obtidos no subtópico anterior.  

Para referências de 0.8μm e -0.8μm não foi possível testar o ganho de 0.1 porque o 

sistema tornava-se altamente instável. O facto de existirem dois ganhos dificulta sintonização 

dos parâmetros do controlo, levando a um maior erro em regime permanente. 

 

Figura 71: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 0.8μm e -

0.8μm com ganho integral. 

 

O overshoot para esta referência sofreu melhorias, pois a amplitude é de menor 

dimensão. Também o ripple existente na figura, apenas com ganho proporcional, desapareceu, 

deixando querer que o sistema é mais estável. 

 

Figura 72: Overshoot do sistema para uma referência de -0.8μm com ganho integral 
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Figura 73: Overshoot do sistema para uma referência de 0.8μm com ganho integral 

 

O teste ao degrau foi repetido para referências de 1.4μm e -1.4μm. O erro em regime 

permanente segue a tendência e é maior do que quando apenas havia ganho proporcional. Para 

além disso, as figuras abaixo provam que houve um aumento do overshoot. Ou seja, os 

ganhos usados não aparentam ser os ideais para este tipo de distância, mas uma caracterização 

aprofundada é necessária para uma melhor estimação. 

 

Figura 74: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 1.4.μm e 

-1.4μm com ganho integral. 
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Figura 75: Overshoot do sistema para uma referência de -1.4μm com ganho integral 

 

 

Figura 76: Overshoot do sistema para uma referência de 1.4μm com ganho integral 

 

Por fim, a resposta ao degrau para a maior referência (2.2m a -2.2m) apresenta ser 

instável na parte negativa quando o ganho integral é de 0.1 mas, por outro lado, o erro em 

regime permanente diminuiu.  

 

Figura 77: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 2.2.μm e 

-2.2μm com ganho integral. 
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Figura 78: Overshoot do sistema para uma referência de -2.2μm com ganho integral 

 

 

Figura 79: Overshoot do sistema para uma referência de 2.2μm com ganho integral 

 

Concluindo, com o segundo ganho existiu uma real dificuldade em sintonizar os 

ganhos de forma a obter melhores resultados do que no subtópico anterior. Para obter os 

valores adequados seria necessário caracterizar o sistema de forma precisa. 

 

6.3.2.3. Ganho proporcional, integral e derivativo 

Para não se tornar repetitivo e poder comparar os diversos tipos de ganho a nível de 

erro permanente e overshoot, neste subtópico apenas será testado o ganho derivativo de valor 

2 para três distâncias diferentes. Em cada figura estarão presentes três curvas, representando o 

sistema com a junção de três ganhos (proporcional (Kp), integral (Ki) e derivativo (Kd)). O 

teste primeiro representa a resposta ao degrau para 0.8μm. 
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Figura 80: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 0.8μm e -

0.8μm com ganho integral. 

 

Figura 81: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 1.4μm e -

1.4μm com ganho integral. 

 

Figura 82: Resposta ao degrau e comparação do erro em regime permanente para referências de 2.2μm e -

2.2μm com ganho integral. 
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Concluindo, o ganho proporcional é aquele que apresenta melhores resultados pois 

possui um menor erro em regime permanente. A introdução de ganho integral proporciona um 

maior overshoot, que o derivativo vem diminuir, mas não é eliminado. Os resultados do 

sistema dependem da sintonização dos ganhos e, por esse motivo, as figuras apresentadas 

podem não representar a verdadeira eficiência do controlo implementado. 

 

6.3.3. Seguimento de referências 

Sendo um dos principais objetivos o seguimento de variadas referências tais como, 

ondas quadradas, ondas sinusoidais, dentes de serra e outras, procedemos a diversos teste 

usando, uma vez mais, o acrónimo de universidade do Minho (UM) (Figura 83). 

 

Figura 83:Seguimento do acrónimo de Universidade do Minho (UM) a 5Hz 

 

O erro entre a referência e a posição da estrutura é devido ao ganho adequado não ser 

igual para todas as distâncias. Mesmo assim, o seguimento foi corretamente realizado, 

permitindo visualizar a referência desejada. A fim de testar mais uma onda segue-se o 

acrónimo do Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)(Figura 84). 
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Figura 84: Seguimento do acrónimo do Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) a 10Hz. 

 

6.3.4. Frequência 

Foram realizados testes de seguimento de ondas sinusoidais a diversas frequências, 

para comparação com o controlo On-Off. A 1Hz é possível observar as variações de 

referência, sendo uma sinusoide constituída por diversos degraus (Figura 85). 

 

Figura 85: Seguimento de uma onda sinusoidal a 1Hz 

 

A frequência máxima demonstrada na lei de controlo On-Off foi de 100Hz.A seguinte 

figura comprova que a linearização em malha fechada com ganho proporcional consegue 

atingir esse limiar (Figura 86).   
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Figura 86: Seguimento de uma onda sinusoidal a 100Hz 

 

Foi realizado o teste do seguimento de referência a 1000Hz, no entanto, a amplitude 

do sinal não é igual à da referência. Isso é explicado pelo facto de a estrutura ser mais lenta do 

que os valores a seguir (Figura 87). 

 

Figura 87: Seguimento de uma onda sinusoidal a 1000Hz 

 

Concluindo, os resultados apresentados ao longo deste capítulo foram os expectáveis, 

alcançando um correto controlo com linearização em malha fechada para a totalidade da 

distância entre elétrodos disponível. O sistema implementado permite o seguimento das mais 

variáveis referências a frequências elevadas, comparativamente ao estado de arte atual. É 

possível afirmar que os objetivos propostos foram alcançados. Para além dos resultados 

obtidos, as características e desempenho do sistema implementado fazem com que este seja 

indicado para a implementação de modelos que necessitem de altas frequências de 

funcionamento. O controlo On-Off também obteve resultados que estendem o estado da arte, 

apresentando um seguimento adequado. Ambos os controlos obtiveram resultados 

semelhantes.  
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Capítulo 7  

CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

Ao longo desta dissertação de mestrado foram desenvolvidas leis de controlo para 

micro-atuadores electroestáticos na zona de instabilidade. A zona de instabilidade ocorre 

quando a tensão aplicada não permite que a força elástica esteja em equilíbrio com a força 

electroestática. Para eliminar essa limitação foram implementadas duas leis de controlo, sendo 

elas, controlo On-Off e controlo PID com linearização em malha fechada. 

Os resultados obtidos estão de acordo com as expectativas, conseguindo um aumento 

do deslocamento em 267%, o que equivale a 88.9% da distância entre placas. Não foi possível 

um alargamento de maior amplitude devido aos stoppers mecânicos presentes nas estruturas. 

Os resultados diferem da maioria dos trabalhos presentes no estado de arte pelo facto de 

serem experimentais. A grande parte dos autores referenciados, que propõem leis de controlo 

para atuadores electroestáticos, apresentam trabalhos de caris teórico, não podendo ser 

comparáveis. No entanto, os resultados obtidos pelo sistema implementado numa FPGA 

estendem o atual estado da arte. O trabalho desenvolvido obteve relevância científica, tendo 

sido aprovados dois artigos, um para a conferência Eurosensors2014 e outro para a 

International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) 2015.  

Os resultados do controlo On-Off possuem um ruído superior ao espectável devido à 

saturação do amplificador de carga. Esta ocorre em consequência das altas frequências de 

comutação dos interruptores. Quanto ao controlo PID com linearização em malha fechada, 

este é mais complexo a nível de implementação e tem necessidades difíceis de cumprir. Existe 

uma real dificuldade em encontrar os parâmetros reais da estrutura, a curva de conversão de 

tensão para distância e uma correta sintonização dos ganhos. Se existirem desvios na obtenção 

dos dois primeiros o sistema não funcionará corretamente pois a linearização não será efetiva. 

Os ganhos proporcionais, integrais e derivativos são árduos de achar pois existe um grande 

leque de valores que podem fazer com que o seguimento de referências tenha um erro em 

regime permanente baixo e um overshoot aceitável.  

Se comparamos as duas leis implementadas ao longo deste trabalho podemos afirmar 

que o controlo On-Off é menos complexo e possui uma frequência de atuação maior. No 

entanto, a eletrónica associada faz com que tenho um ripple de maior amplitude (devido ao 

ruido e atrasos na malha de realimentação). 



86 

 

No futuro, uma correta caracterização do sistema, de forma a retirar com precisão 

todos os parâmetros necessários para um melhor funcionamento da lei de controlo mais 

complexa, deverá ser realizada. A implementação de controlo adaptativo para micro-

atuadores electroestáticos apresenta-se como sendo uma boa solução para evitar um estudo 

aprofundado do sistema. A título pessoal, seria satisfatório ver o trabalho aplicado a uma 

utilização necessária no dia-a-dia. 
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ANEXO 

 

Figura 88: Modelo simulink do controlo On-Off 
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Figura 89: Modelo simulink do controlo PID com linearização em malha fechada 
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