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(57) Resumo: RESUMO SISTEMA ELÉTRICO
DE CORRENTE CONTÍNUA A presente
invenção refere-se a um sistema elétrico de
corrente contínua (CC) (100) que inclui uma
ligação de CC (108), um primeiro sistema de
armazenamento de energia (ESS) (104), um
segundo ESS (106), um dispositivo de
acoplamento (110), e um conversor de potência
de CC-CC bidirecional (112). O primeiro ESS
(104) é acoplado à ligação de CC (108) e
armazena energia para emitir em uma primeira
tensão nominal. O segundo ESS (106)
armazena energia para emitir em uma segunda
tensão nominal maior do que a primeira tensão
nominal. Um lado de baixa do segundo ESS
(106) é acoplado a um lado de baixa de ligação
de CC (108). O dispositivo de acoplamento (110)
é acoplado entre um lado de alta do segundo
ESS (106) e um lado de alta da ligação de CC
(108). O dispositivo de acoplamento (110)
transfere energia seletivamente a partir do
segundo ESS (106) para a ligação de CC (108).
O conversor de potência de CC-CC bidirecional
(112) transfere energia seletivamente a partir do
segundo ESS (106) para a ligação de CC (108)
e a partir da ligação de CC (108) para o segundo
ESS (106).
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"SISTEMA ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA" 

ANTECEDENTES 

[001] Esta descrição refere-se a sistemas de armazenamento de 

energia e, mais particularmente, a sistemas e métodos para controle, 

gerenciamento e armazenamento de energia de múltiplas fontes. 

[002] Sistemas de veículo elétrico e veículos elétricos híbridos 

frequentemente usam baterias recarregáveis, ou exclusivamente ou em 

combinação com um motor de combustão, para fornecer potência elétrica para 

propulsão do veículo. As baterias são conectadas a uma ligação de corrente 

contínua (CC) que conecta a um circuito de controle de potência tal como um 

circuito de modulação por largura de pulso (PWM) para controlar potência para 

um motor de CC ou para um inversor de frequência controlada para controlar a 

potência para um motor de corrente alternada (CA). Alternativamente, pode 

haver múltiplos inversores/motor(es) de CA no sistema elétrico. O motor, seja 

de CA ou CC, é acoplado em relacionamento de acionamento a uma ou mais 

rodas do veículo, seja em uma disposição de acionamento direto ou através* 

de uma transmissão apropriada. Alguns veículos são híbridos e incluem 

motores de combustão interna pequenos que podem ser usados para suprir 

potência para a bateria. 

[003] Na operação de um veículo elétrico, a bateria é 

frequentemente solicitada a entregar pequenas transmissões de potência em 

níveis de corrente alta, tipicamente durante a aceleração do veículo. Quando a 

corrente alta é extraída de baterias convencionais, a tensão terminal de bateria 

cai. Um método para reduzir o efeito exigências de corrente alta em baterias de 

sistema de acionamento elétrico é usar uma bateria auxiliar ou dispositivo de 

armazenamento de energia passivo acoplado à ligação de CC de modo que o 

dispositivo possa fornecer potência adicional durante situações de corrente 

alta. Quando duas ou mais fonte de energias são usadas para fornecer 
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potência para o sistema de acionamento, as fontes de energia podem fornecer 

tipos diferentes de potência. Uma primeira fonte de energia, por exemplo, pode 

ser uma fonte de energia alta que é mais eficiente no fornecimento de potência 

de longa duração enquanto que uma segunda fonte de energia pode ser uma 

fonte de potência específica alta mais eficiente no fornecimento de potência de 

curta duração. A fonte de potência específica alta pode ser usada para auxiliar 

a fonte de energia alta no fornecimento de potência para o sistema durante, por 

exemplo, aceleração ou eventos de carga pulsada. Frequentemente, a fonte de 

energia específica alta tem um ciclo de vida de carga/descarga que é mais 

baixa ao ciclo de vida da fonte de potência alta. 

BREVE DESCRIÇÃO 

[004] Em um aspecto, um sistema elétrico de corrente contínua 

(CC) é fornecido. O sistema é para uso no fornecimento de potência de CC 

para uma carga por meio de uma ligação de CC que tem um lado de alta e um 

lado de baixa. O sistema inclui um primeiro sistema de armazenamento de 

energia configurado para armazenar energia para emitir em uma primeira 

tensão nominal. O primeiro sistema de armazenamento de energia é conectado 

operacionalmente à ligação de CC. Um segundo sistema de armazenamento 

de energia que tem um lado de alta e um lado de baixa é configurado para 

armazenar energia para emitir em uma segunda tensão nominal maior do que a 

primeira tensão nominal. O lado de baixa do segundo sistema de 

armazenamento de energia é acoplado ao lado de baixa de ligação de CC. Um 

dispositivo de acoplamento é acoplado entre o lado de alta do segundo sistema 

de armazenamento de energia e o lado de alta da ligação de CC. O dispositivo 

de acoplamento é configurado para transferir energia seletivamente a partir do 

segundo sistema de armazenamento de energia para a ligação de CC. Um 

conversor de potência de CC-CC bidirecional é conectado operacionalmente à 

ligação de CC e o lado de alta do segundo sistema de armazenamento de 
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energia. O conversor de potência de CC-CC bidirecional é configurado para 

transferir energia seletivamente a partir do segundo sistema de 

armazenamento de energia para a ligação de CC e a partir da ligação de CC 

para o segundo sistema de armazenamento de energia. 

[005] Em outro aspecto, um sistema de propulsão elétrico é 

fornecido. O sistema de propulsão elétrico inclui um sistema de acionamento 

elétrico configurado para propelir um veículo elétrico e um sistema elétrico de 

corrente contínua (CC) acoplado ao sistema de acionamento elétrico por meio 

de uma ligação de CC que tem um lado de alta e um lado de baixa. O sistema 

elétrico de CC inclui um primeiro sistema de armazenamento de energia 

conectado operacionalmente à ligação de CC. O primeiro sistema de 

armazenamento de energia inclui uma bateria de energia específica alta. Um 

segundo sistema de armazenamento de energia tem um lado de alta e um lado 

de baixa e inclui uma bateria de potência específica alta. O lado de baixa do 

segundo sistema de armazenamento de energia é acoplado ao lado de baixa 

de ligação de CC. Um dispositivo de acoplamento é acoplado entre o lado de 

alta do segundo sistema de armazenamento de energia e o lado de alta da 

ligação de CC. O dispositivo de acoplamento é configurado para transferir 

energia seletivamente a partir do segundo sistema de armazenamento de 

energia para a ligação de CC e impedir seletivamente que a corrente elétrica 

flua para o segundo sistema de armazenamento de energia através *de o 

dispositivo de acoplamento. Um conversor de potência de CC-CC bidirecional é 

conectado operacionalmente à ligação de CC e ao lado de alta do segundo 

sistema de armazenamento de energia. O conversor de potência de CC-CC 

bidirecional é configurado para transferir energia seletivamente a partir do 

segundo sistema de armazenamento de energia para a ligação de CC e a partir 

da ligação de CC para o segundo sistema de armazenamento de energia. Um 

controlador é acoplado comunicativamente ao conversor de potência de CC-



4/25 

CC bidirecional. O controlador é configurado para controlar a operação do 

conversor de potência de CC-CC bidirecional para transferir energia 

seletivamente a partir do segundo sistema de armazenamento de energia para 

a ligação de CC para alimentar o sistema de acionamento elétrico e para 

transferir energia seletivamente a partir da ligação de CC para o segundo 

sistema de armazenamento de energia quando o sistema de acionamento 

elétrico produz potência regenerativa. 

[006] Em um aspecto adicional, um método para fornecer 

potência de CC para uma carga por meio de uma ligação de CC é fornecido. O 

método inclui entregar energia a partir de um primeiro sistema de 

armazenamento de energia em uma primeira tensão para a ligação de CC, e 

entregar energia a partir de um segundo sistema de armazenamento de 

energia em uma segunda tensão para a ligação de CC por meio de um 

dispositivo de acoplamento quando a segunda tensão for maior do que ou igual 

à primeira tensão. O método inclui adicionalmente entregar energia 

seletivamente a partir do segundo sistema de armazenamento de energia para 

a ligação de CC por meio de um conversor de potência de CC-CC bidirecional. 

O método também inclui seletivamente entregar energia a partir da ligação de 

CC para o segundo sistema de armazenamento de energia por meio do 

conversor de potência de CC-CC bidirecional. 

FIGURAS 

[007] Esses e outros recursos, aspectos, e vantagens da 

presente revelação serão mais bem compreendidos quando a descrição 

detalhada a seguir for lida com referência às figuras anexas nas quais 

caracteres semelhantes representam partes semelhantes em todas as figuras, 

em que: 

A Figura 1 é um diagrama de um sistema elétrico de potência de 

corrente contínua (CC) para uso no fornecimento de potência elétrica de CC 
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para uma carga; 

A Figura 2 é um diagrama de blocos de um dispositivo de 

computação exemplificativo que pode ser usado no sistema na Figura 1 ; 

A Figura 3 é um diagrama esquemático simplificado de um 

sistema de propulsão elétrico que inclui o sistema elétrico de potência de CC 

mostrado na Figura 1; 

A Figura 4 é um diagrama esquemático simplificado de outro 

sistema de propulsão elétrico que inclui o sistema elétrico de potência de CC 

mostrado na Figura 1; e 

A Figura 5 é um gráfico de entrega de potência simulada pelo 

sistema mostrado na Figura 1 para uma carga. 

[008] A menos que indicado em contrário, as figuras fornecidas 

no presente documento são consideradas como recursos ilustrativos de 

realizações da revelação. Acredita-se que esses recursos sejam aplicáveis em 

uma ampla variedade de sistemas que compreende uma ou mais realizações 

da revelação. Como tal, as figuras não são destinadas a incluir todos os 

recursos convencionais conhecidos pelas pessoas de conhecimentos comuns 

na técnica para serem requeridos para a prática das realizações revelada no 

presente documento. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

[009] No relatório descritivo e nas reivindicações a seguir, será 

feita referência a um número de termos, que devem ser definidos para ter os 

seguintes significados. 

[01 O] As formas singulares "um", "uma", "o" e "a" incluem 

referências plurais a menos que o contexto determine claramente o contrário. 

[011] "Opcional" ou "opcionalmente" significam que o evento ou 

circunstância descrito subsequentemente pode ocorrer, ou não, e que a 

descrição inclui casos em que o evento ocorre e casos em que não. 
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[012] Linguagem de aproximação, como usada no presente 

documento por todo o relatório descritivo e reivindicações, pode ser aplicada a 

modificar qualquer representação quantitativa que poderia aceitavelmente 

varias sem resultar em uma mudança na função básica para a qual a mesma é 

relacionada. Consequentemente, um valor modificado por um termo ou termos, 

tais como "cerca de", "aproximadamente", e "substancialmente", não devem ser 

limitados ao valor preciso especificado. Em pelo menos alguns casos, a 

linguagem de aproximação pode corresponder à precisão de um instrumento 

para medir o valor. Aqui e por todo o relatório descritivo e reivindicações, 

limitações de faixa podem ser combinadas e/ou intercambiadas, essas faixas 

são identificadas e incluem todas as subfaixas contidas nas mesmas a menos 

que o contexto ou linguagem indiquem o contrário. 

[013] Como usados no presente documento, os termos 

"processador" e "computador" e termos relacionados, por exemplo, "dispositivo 

de processamento", "dispositivo de computação", e "controlador" são não 

limitados a apenas aqueles circuitos integrados referenciados na técnica como 

um computador, mas se referem amplamente a um microcontrolador, um 

microcomputador, um controlador lógico programável (PLC), um circuito 

integrado de aplicação específica, e outros circuitos programáveis, e esses 

termos são usados intercambiavelmente no presente documento. Nas 

realizações descritas no presente documento, a memória pode incluir, porém 

sem limitações, uma mídia legível por computador, tal como uma memória de 

acesso randômico (RAM), e uma mídia não volátil legível por computador, tal 

como memória flash. Alternativamente, um disco flexível, um disco compacto 

de memória somente de leitura (CO-ROM), um disco magneto-óptico (MOO), 

e/ou um disco versátil digital (OVO) também pode ser usado. Também, nas 

realizações descritas no presente documento, canais de entrada adicionais 

podem ser, porém sem limitações, periféricos de computador associados a 
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uma interface de operador tal como um mouse e um teclado. Alternativamente, 

outros periféricos de computador que também podem ser usados podem 

incluir, por exemplo, porém sem limitações, um digitalizador. Além disso, na 

realização exemplificativa, canais de saída adicionais podem incluir, porém 

sem limitações, um monitor de interface de operador. 

[014] Adicionalmente, como usado no presente documento, os 

termos "software" e "firmware" são intercambiáveis, e incluem qualquer 

programa de computador armazenado em memória para execução por 

computadores pessoais, estações de trabalho, clientes e servidores. 

[015] Como usado no presente documento, o termo "mídias 

legíveis por computador não transitórias" é destinado a ser representativo de 

qualquer dispositivo baseado em computador tangível implantado em qualquer 

método ou tecnologia para armazenamento de informações de curto prazo e de 

longo prazo, tais como, instruções legíveis por computador, estruturas de 

dados, módulos e submódulos de programas, ou outros dados em qualquer 

dispositivo. Portanto, os métodos descritos no presente documento podem ser 

codificados como instruções executáveis incorporadas em uma mídia legível 

por computador, tangível, não transitória, que inclui, porém sem limitações, um 

dispositivo de armazenamento e/ou um dispositivo de memória. Essas 

instruções, quando executadas por um processador, fazem com que o 

processador realize pelo menos uma porção dos métodos descritos no 

presente documento. Além disso, como usado no presente documento, o termo 

"mídias legíveis por computador não transitórias" incluem todas as mídias 

legíveis por computador, tangíveis, que incluem, porém sem limitações, 

dispositivos de armazenamento de computador não transitórios, que incluem, 

porém sem limitações, mídias voláteis e não voláteis, e mídias removíveis e 

não removíveis tais como um firmware, armazenamento físico e virtual, CO

ROMs, OVOs, e qualquer outra fonte digital tal como uma rede ou a Internet, 
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bem como meios digitais ainda a serem desenvolvidos, com a única exceção 

sendo um sinal de propagação transitório. 

[016] As realizações da presente revelação referem-se a 

sistemas de armazenamento de energia. Mais particularmente, as realizações 

da presente revelação se referem a sistemas e métodos para gerenciamento e 

controle de múltiplas fontes de armazenamento de energia. Além disso, 

algumas realizações se referem a sistemas de energia de múltiplas fontes para 

fornecer energia para sistemas de propulsão elétricos veiculares. 

[017] A Figura 1 é um diagrama de um sistema elétrico de 

potência de corrente contínua (CC), indicado geralmente pelo numeral de 

referência 100, para uso no fornecimento de potência elétrica de CC para uma 

carga 1 02. A carga 1 02 pode ser uma carga de corrente alternada (CA) ou 

corrente contínua (CC), tal como um motor de tração elétrico para mover 

veículos elétricos. Além disso, em algumas realizações, a carga 1 02 inclui um 

inversor de CC-CA. O sistema 1 00 inclui um primeiro sistema de 

armazenamento de energia (ESS) 1 04 e um segundo ESS 1 06. O primeiro 

ESS 104 é acoplado à carga 1 02 por meio de uma ligação de CC 1 08. Em 

algumas realizações, a ligação de CC 1 08 é uma conexão de CC entre dois ou 

mais circuitos (por exemplo, saída de primeiro ESS 1 04 e carga 1 02), enquanto 

que em outras realizações, a ligação de CC 1 08 inclui um ou mais 

componentes (por exemplo, um capacitar de ligação de CC). O segundo ESS 

1 06 é acoplado seletivamente à ligação de CC 1 08 por meio de um dispositivo 

de acoplamento 11 O e um conversor de potência de CC-CC bidirecional 112. O 

conversor de potência 112 muda a tensão entre uma entrada e uma saída e 

não muda o nível de potência entre uma entrada e uma saída. 

Consequentemente, o conversor de potência 112 pode algumas vezes ser 

referenciado como um conversor de tensão. Um controlador 114 monitora a 

tensão na ligação de CC 1 08 e controla a operação de conversor de potência 
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112. O controlador 114 pode monitorar adicionalmente um ou mais parâmetros 

do primeiro ESS 1 04 e/ou do segundo ESS 1 06 por meio de cada Sistema de 

Gerenciamento de Bateria (BMS) do dispositivo de armazenamento de energia, 

não mostrado. Esses parâmetros de bateria monitorados podem incluir: Estado 

de Carga (SOC), tensão terminal, temperatura do sistema de bateria, 

temperatura da(s) célula(s) de bateria, e Estado de Saúde (SoH). 

[018] O primeiro ESS 104 é um sistema de armazenamento de 

energia específica relativamente alta que inclui um ou mais dispositivos de 

armazenamento de energia (não ilustrados separadamente) configurados para 

armazenar energia para emitir pelo primeiro ESS 104 para a carga 1 02 em uma 

primeira tensão nominal. O segundo ESS 106 é um sistema de 

armazenamento de potência específica relativamente alta que inclui um ou 

mais dispositivos de armazenamento de energia (não ilustrados 

separadamente) configurados para armazenar energia para emitir pelo 

segundo ESS 106 para a carga 102 em uma segunda tensão nominal. A 

primeira tensão nominal do primeiro ESS 104 é mais alta do que a segunda 

tensão nominal de segundo ESS 1 06. Em outras realizações, a primeira tensão 

nominal é aproximadamente igual à segunda tensão nominal. Além disso, em 

algumas realizações, a primeira tensão nominal é menor do que a segunda 

tensão nominal por uma quantidade aproximadamente igual a uma queda de 

tensão através do dispositivo de acoplamento 11 O. 

[019] O primeiro ESS 104 é configurado para uma energia 

específica mais alta do que o segundo ESS 1 06 e uma potência específica 

mais baixa do que o segundo ESS 1 06. Em algumas realizações, o primeiro 

ESS 1 04 tem uma densidade de energia de entre cerca de 70 watts-hora por 

quilograma (W-h/kg) e cerca de 150 W-h/kg. Em outras realizações, o primeiro 

ESS 1 04 tem uma densidade de energia na ordem de aproximadamente 1 00 

W-h/kg. Em ainda outras realizações, o primeiro ESS 104 tem uma densidade 
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de energia maior do que 150 W-h/kg. O primeiro ESS 104 também pode ser um 

sistema de armazenamento de energia de impedância relativamente alta, 

potência específica baixa (por exemplo, entre cerca de 100 W/kg e cerca de 

250 W/kg). Em algumas realizações, o primeiro ESS 104 tem uma densidade 

de potência de cerca de 200 W/kg ou menor. O(s) dispositivo(s) de 

armazenamento de energia do primeiro ESS 1 04 podem incluir combinações 

de uma ou mais baterias, capacitares, ultracapacitores, ou qualquer outro 

dispositivo de armazenamento de energia adequado para produzir um sistema 

de armazenamento de energia que tenha as características de energia 

específica alta/potência específica baixa desejadas. Em uma realização 

exemplificativa, o primeiro ESS 1 04 inclui uma ou mais baterias de íon de lítio, 

baterias de lítio-ar, baterias de iodeto metálico de sódio, baterias de sódio 

enxofre, baterias de zinco-ar, baterias de sódio-ar ou baterias de níquel hidreto 

metálico. 

[020] O segundo ESS 1 06 é configurado para uma potência 

específica mais alta do que o primeiro ESS 1 04 e uma energia específica mais 

baixa do que o primeiro ESS 1 04. O segundo ESS 1 06 tem uma potência 

específica entre cerca de 275 W-kg e cerca de 2.500 W/kg. Em algumas 

realizações, o segundo ESS 106 tem uma densidade de potência na ordem de 

aproximadamente 350 W/kg ou maior. Em outras realizações, o segundo ESS 

106 tem uma densidade de potência de maior do que 2.500 W/kg. Em uma 

realização exemplificativa, o segundo ESS 1 06 inclui um ou mais 

ultracapacitores (não mostrados separadamente). Em algumas realizações, o 

ultracapacitor tem múltiplas células de capacitar, cada uma das quais tem uma 

capacitância maior do que 500 farads. Em algumas realizações, cada célula de 

ultracapacitor tem uma capacitância entre cerca de 500 e cerca de 5.000 

farads. Em outras realizações, o(s) ultracapacitor(s) pode(m) ter qualquer 

número adequado de células com qualquer capacitância adequada para 
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fornecer a densidade de potência, densidade de energia, e/ou tensão nominal 

desejadas. Alternativamente, o(s) dispositivo(s) de armazenamento de energia 

do segundo ESS 1 06 podem incluir combinações de uma ou mais baterias, 

capacitares, ultracapacitores, ou qualquer outro dispositivo de armazenamento 

de energia adequado para produzir um sistema de armazenamento de energia 

que tenha as características de potência específica alta desejadas. Em 

algumas realizações, o segundo ESS 1 06 inclui uma ou mais baterias de íon de 

lítio, baterias de níquel hidreto metálico, baterias de lítio titanato, baterias de 

chumbo-ácido, baterias de níquel cádmio, e/ou baterias de óxido de cobalto 

manganês níquel lítio. 

[021] O primeiro ESS 1 04 tem um lado de alta 116 acoplado a 

um barramento do lado de alta 117 e um lado de baixa 118 acoplado a um 

barramento de lado de baixa 119. A ligação de CC 1 08 tem um lado de alta 120 

acoplado ao barramento do lado de alta 117 e um lado de baixa 122 acoplado 

ao barramento do lado de baixa 119. O segundo ESS 106 tem um lado de alta 

124 acoplado ao dispositivo de acoplamento 11 O e ao conversor de potência 

112 e um lado de baixa 126 acoplado ao barramento de lado de baixa 119. O 

primeiro ESS 1 04 é acoplado operacionalmente à ligação de CC 1 08 por meio 

do barramento do lado de alta 117 e do barramento do lado de baixa 119. O 

segundo ESS 1 06 é acoplado ao lado de baixa de ligação de CC 122 por meio 

do barramento de lado de baixa 119. Os lados de alta do primeiro ESS 1 04, 

segundo ESS 106, ligação de CC 1 08, e barramento do lado de alta 117 

também podem ser referenciados como um primeiro lado ou um lado positivo. 

Os lados de baixa do primeiro ESS 1 04, segundo ESS 1 06, ligação de CC 1 08, 

e barramento de lado de baixa 119 também podem ser referenciados como um 

segundo lado ou um lado negativo. 

[022] O dispositivo de acoplamento 11 O é acoplado entre o lado 

de alta 124 do segundo ESS 1 06 e o lado de alta da ligação de CC 120 (por 
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meio do barramento do lado de alta 117). O dispositivo de acoplamento 11 O é 

configurado para transferir ou entregar energia seletivamente a partir do 

segundo ESS 1 06 para a ligação de CC 108 de modo que o segundo ESS 1 06 

possa suprir a energia fornecida pelo primeiro ESS 1 04. Além disso, o 

dispositivo de acoplamento 11 O é configurado para impedir seletivamente que 

corrente elétrica flua para o segundo ESS 1 06 através do dispositivo de 

acoplamento 11 O (por exemplo, a partir do primeiro ESS 104, barramento do 

lado de alta 117, e/ou carga 1 02). Em uma realização exemplificativa, o 

dispositivo de acoplamento 11 O é configurado para automaticamente (por 

exemplo, sem interação humana ou de controlador 114 ), transferir energia 

seletivamente a partir do segundo ESS 106 para a ligação de CC 1 08. Em 

outras realizações, o dispositivo de acoplamento 11 O é configurado para 

transferência seletiva pelo menos parcialmente controlada (por exemplo, pelo 

controlador 114) de energia a partir do segundo ESS 106 para a ligação de CC 

1 08. O dispositivo de acoplamento 11 O pode incluir um ou mais dentre um 

diodo 128, um retificador controlado de silício (SCR) 130, e um contatar elétrico 

132. 

[023] Dispositivos de acoplamento automáticos 11 O incluem, por 

exemplo, o diodo 128. No dispositivo de acoplamento 11 O, o diodo 128 é 

orientado com seu catodo acoplado ao lado de alta da ligação de CC 120 (por 

meio do barramento do lado de alta 117) e seu anodo acoplado ao lado de alta 

do segundo ESS 124. Quando o diodo 128 é polarizado diretamente pela 

quantidade apropriada (por exemplo, quando a tensão no lado de alta 124 do 

segundo ESS 1 06 excede a tensão no barramento do lado de alta 117 por uma 

tensão limiar do diodo particular 128), a corrente pode fluir a partir do segundo 

ESS 1 06, através do dispositivo de acoplamento 11 O para o barramento do 

lado de alta 117. Quando corrente está fluindo a partir do primeiro ESS 104 

para a carga 1 02, a saída de tensão pelo primeiro ESS 1 04 tenderá a diminuir 
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abaixo de sua tensão nominal. Além disso, a saída de tensão pelo primeiro 

ESS 1 04 diminuirá conforma a quantidade de energia armazenada no ESS 1 04 

diminuir e o estado de carga diminuir. O primeiro ESS 1 04 tem uma tensão de 

operação inicial aproximadamente igual ou ligeiramente mais alta do que a 

tensão nominal do segundo ESS 106. Assim, quando a saída de tensão do 

primeiro ESS 1 04 diminuir, a tensão no barramento do lado de alta 117 

diminuirá abaixo de ou dentro de aproximadamente uma tensão limiar do diodo 

128 a tensão do segundo ESS 1 06 no lado de alta 124 e dispositivo de 

acoplamento 11 O será polarizada diretamente e o diodo 128 começará a 

conduzir e transferirá energia a partir do segundo ESS 1 06 para a ligação de 

CC 108. 

[024] Dispositivos de acoplamento 11 O controlados, ou 

parcialmente controlados, podem incluir, por exemplo, SCR 130, contatar 

elétrico 132, ou uma combinação em série de contatar 132 e diodo 128 ou SCR 

130. Em realizações nas quais o dispositivo de acoplamento 11 O inclui o 

contatar 132, o controlador 114 é configurado para abrir e fechar o contatar 132 

para acoplar seletivamente o segundo ESS 1 06 ao barramento do lado de alta 

117. Em realizações que incluem o SCR 130, o controlador 114 pode ser 

acoplado à porta de SCR 130 e configurado para ligar (ou seja, colocado em 

um estado condutivo) o SCR 130 fornecendo-se um pulso para a porta de SCR 

130. Algumas realizações incluem uma conexão em série de SCR 130 e 

contatar 132. O controlador 114 é configurado para ligar o contatar 132 e o 

SCR 130 (por meio de um sinal de porta) para acoplar o segundo ESS 106 ao 

barramento do lado de alta 117, e para desacoplar o ESS 106 a partir do 

barramento do lado de alta 117 abrindo-se o contatar 132. De maneira similar, 

algumas realizações incluem o contatar 132 em série com o diodo 128. O 

controlador 114 liga o contatar 132 e a polarização direta do diodo 128 faz com 

que o diodo 128 conduza automaticamente. O controlador 114 é configurado 
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para desligar ou abrir o contatar 132 para desacoplar o segundo ESS do 

barramento do lado de alta 119. 

[025] O conversor de potência de CC-CC bidirecional 112 é 

conectado operacionalmente à ligação de CC 1 08 e ao lado de alta do segundo 

ESS 124. O conversor de potência 112 é configurado para seletivamente, sob o 

controle do controlador 114, transferir energia a partir do segundo ESS 1 06 

para a ligação de CC 108 e a partir da ligação de CC 108 para o segundo ESS 

1 06. Na realização exemplificativa, o conversor de potência de CC-CC 

bidirecional 112 é um conversor abaixador-elevador que inclui um indutor 134, 

um primeiro comutador 136, um segundo comutador 138, um primeiro diodo 

140, e um segundo diodo 142. Em outras realizações, o conversor de potência 

de CC-CC bidirecional 112 é qualquer outro conversor de potência bidirecional 

adequado. Quando o controlador 114 almeja transferir energia a partir do 

segundo ESS 1 06 para a ligação de CC 108 em uma tensão mais alta do que a 

tensão atual do segundo ESS 1 06, o controlador 114 controla o conversor 112 

como um conversor elevador para aumentar a entrada e tensão a partir do 

segundo ESS 106 para uma tensão de saída mais alta na ligação de CC 1 08. 

Quando a carga 1 02 está produzindo potência, tal como durante condições de 

frenagem regenerativa ou superação da carga, o controlador 114 pode 

transferir a energia seletivamente para o segundo ESS 1 06 para recarregar o 

segundo ESS 1 06 controlando-se o conversor 112 como um conversor 

abaixador para reduzir a saída de tensão pela carga 1 02 e acoplar a saída de 

tensão reduzida ao segundo ESS 1 06. Alternativamente, o controlador 114 

pode controlar um inversor de CC-CA e motor de tração ou carga de CA 

associada (não mostrados na Figura 1) para controlar a tensão da ligação de 

CC 1 08 bem como o conversor de CC-CC 112, para, desse modo, permitir que 

a energia de frenagem regenerativa ou superação de carga transfiram energia 

seletiva e simultaneamente tanto para o primeiro ESS 1 04 como para o 
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segundo ESS 1 06. O controlador 114 pode selecionar não transferir energia a 

partir da ligação de CC 1 08 para o segundo ESS 1 06, tal como, porém sem 

limitações, quando há uma necessidade maior para a energia recarregar o 

primeiro ESS 1 04 e quando o segundo ESS 1 06 está totalmente carregado. 

[026] O controlador 114 pode incluir qualquer combinação 

adequada de controladores analógicos e/ou digitais capazes de atuar como 

descrito no presente documento. Em algumas realizações, o controlador 114 

inclui um dispositivo de computação. A Figura 2 é um diagrama de blocos de 

um dispositivo de computação exemplificativo 200 que pode ser usado no 

sistema 100. Na realização exemplificativa, o dispositivo de computação 200 

inclui uma memória 206 e um processador 204 que é acoplado à memória 206 

para executar instruções programadas. O processador 204 pode incluir uma ou 

mais unidades de processamento (por exemplo, em uma configuração 

multinúcleo). O dispositivo de computação 200 é programável para realizar 

uma ou mais operações descritas no presente documento programando-se a 

memória 206 e/ou processador 204. Por exemplo, o processador 204 pode ser 

programado codificando-se uma operação como uma ou mais instruções 

executáveis e fornecendo-se as instruções executáveis no dispositivo memória 

206. As instruções executáveis, quando executadas pelo processador 204, 

fazem com que o processador 204 realize as operações codificados no mesmo. 

[027] O processador 204 pode incluir, porém sem limitações, 

uma unidade de processamento central de propósito geral (CPU), um 

microcontrolador, um processador de computador de conjunto de instruções 

reduzido (RISC), um circuito integrado de aplicação específica (ASIC), um 

circuito lógico programável (PLC), e/ou qualquer outro circuito ou processador 

capaz de executar as funções descritas no presente documento. Os métodos 

descritos no presente documento podem ser codificados como instruções 

executáveis incorporadas em uma mídia legível por computador que inclui, 
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porém sem limitações, um dispositivo de armazenamento e/ou um dispositivo 

de memória. Essas instruções, quando executadas pelo processador 204, 

fazem com que o processador 204 realize pelo menos uma porção dos 

métodos descritos no presente documento. Os exemplos acima são apenas 

exemplificativos, e assim não são destinados a limitar em qualquer sentido a 

definição e/ou significado do termo processador. 

[028] O dispositivo de memória 206, como descrito no presente 

documento, é um ou mais dispositivos que permitem que informações tais 

como instruções executáveis e/ou outros dados sejam armazenados e 

recuperados. O dispositivo de memória 206 pode incluir uma ou mídias mais 

legível por computador, tais como, porém sem limitações, memória de acesso 

randômico dinâmico (ORAM), memória de acesso randômico estático (SRAM), 

um disco de estado sólido, e/ou um disco rígido. O dispositivo de memória 206 

pode ser configurado para armazenar, porém sem limitações, registro em log 

de evento de manutenção, entradas de diagnóstico, mensagens de falha, e/ou 

qualquer outro tipo de dados adequado para o uso com os métodos e sistemas 

descritos no presente documento. 

[029] Na realização ilustrada, o dispositivo de computação 200 

inclui uma interface de apresentação 208 que é acoplada ao processador 204. 

A interface de apresentação 208 emite (por exemplo, exibe, imprime, e/ou 

emite de outra forma) informações tais como, porém sem limitações, dados 

instalação, dados de configuração, dados de teste, mensagens de erro, e/ou 

qualquer outro tipo de dados para um usuário 214. Por exemplo, a interface de 

apresentação 208 pode incluir um adaptador de visar (não mostrado na Figura 

2) que é acoplado a um dispositivo de visar, tal como um e tubo de raios 

catódicos (CRT), um visar de cristal líquido (LCD), um visar de diodo emissor 

de luz (LED), um visar de LED orgânico (OLED), e/ou um visar de "tinta 

eletrônica". Em algumas implantações, a interface de apresentação 208 inclui 
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mais do que um dispositivo de visar. Adicionalmente, ou como alternativa, a 

interface de apresentação 208 pode incluir uma impressora. Em outras 

realizações, o dispositivo de computação não inclui interface de apresentação 

208 e/ou não é acoplado a um dispositivo de visar. 

[030] Na realização exemplificativa, o dispositivo de computação 

200 inclui uma interface de entrada 21 O que recebe entrada do usuário 214. 

Por exemplo, a interface de entrada 21 O pode ser configurada para receber 

seleções, solicitações, credenciais, e/ou qualquer outro tipo de entradas de 

usuário 214 adequadas para uso com os métodos e sistemas descritos no 

presente documento. Na implantação exemplificativa, a interface de entrada 

21 O é acoplada ao processador 204 e pode incluir, por exemplo, um teclado, 

um leitor de cartões (por exemplo, um leitor de cartão inteligente), um 

dispositivo apontador, um mouse, uma caneta óptica, um painel sensível ao 

toque (por exemplo, um painel sensível ao toque ou uma tela sensível ao 

toque), um giroscópio, um acelerômetro, um detector de posição, e/ou uma 

interface de entrada de áudio. Um único componente, tal como uma tela 

sensível ao toque, pode funcionar tanto como um dispositivo de visar de 

interface de apresentação 208 como a interface de entrada 21 O. Em outras 

realizações, o dispositivo de computação não inclui interface de entrada 21 O. 

[031] Na realização exemplificativa, o dispositivo de computação 

200 inclui uma interface de comunicação 212 acoplada à memória 206 e/ou ao 

processador 204. A interface de comunicação 212 é acoplada em comunicação 

com um ou mais dispositivos remotos, tais como outro dispositivo de 

computação 200, um sensor remoto, um instrumento de detecção, etc. Além 

disso, a interface de comunicação 212 pode ser acoplada em comunicação a 

um dispositivo ou componente para ser controlada pelo dispositivo de 

computação 200, tal como, porém sem limitações, o conversor de potência 

112, os comutadores 136 e 138, e a carga 1 02. A interface de comunicação 
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212 pode incluir, porém sem limitações, um adaptador de rede por fio, um 

adaptador de rede sem fio, uma porta de entrada/saída, porta de entrada/saída 

analógica para digital, e um adaptador de telecomunicações móveis. Embora 

uma única interface de comunicação 212 seja mostrada na Figura 2, em outras 

realizações, o dispositivo de computação 200 inclui mais do que uma interface 

de comunicação 212. 

[032] As instruções para sistemas operacionais e aplicações são 

localizadas em uma forma funcional em memória não transitória 206 para 

execução pelo processador 204 para realizar um ou mais dos processos 

descritos no presente documento. Essas instruções nas diferentes 

implantações podem ser incorporadas em mídias legíveis por computador 

físicas ou tangíveis diferentes, tal como a memória 206 ou outra memória, tal 

como uma mídia legível por computador 218, que pode incluir, porém sem 

limitações, um controlador de memória flash, CD-ROM, pen drive, disco 

flexível, etc. Adicionalmente, as instruções são localizadas de uma forma 

funcional em mídias não transitórias legíveis por computador 218, que podem 

incluir, porém sem limitações, um controlador flash, CD-ROM, pen drive, disco 

flexível, etc. As mídias legíveis por computador 218 são inseríveis e/ou 

removíveis seletivamente em/de o dispositivo de computação 200 para permitir 

acesso e/ou execução pelo processador 204. Em um exemplo, as mídias 

legíveis por computador 218 incluem um disco óptico ou magnético que é 

inserido ou colocado em um controlador de CD/DVD ou outro dispositivo 

associado à memória 206 e/ou processador 204. Em alguns casos, as mídias 

legíveis por computador 218 podem não ser removíveis. 

[033] A Figura 3 é um diagrama esquemático simplificado de um 

sistema de propulsão elétrico 300 que inclui o sistema elétrico de potência de 

CC 100. O sistema de propulsão elétrico 300 pode ser um sistema puramente 

de propulsão elétrico ou um sistema híbrido de propulsão elétrico. No sistema 
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300, a carga de CC 102 inclui um inversor multifase 302 (tipicamente trifásico 

como ilustrado na Figura 3) e um motor de tração 304 acoplado a uma roda 

306. Embora ilustrado conectado diretamente à roda 306, o motor 304 pode ser 

acoplado operacionalmente à roda 306 por meio de, porém sem limitações, 

uma transmissão, uma ou mais engrenagens, um eixo de transmissão, e um 

diferencial. O controlador 114 seletivamente, tal como em resposta a uma 

comando de potência ou torque a partir de um acelerador, controla a operação 

do inversor 302 para entregar energia a partir da ligação de CC 1 08 para o 

motor 304 para acionar a roda 306 para propelir o veículo (não mostrado) no 

qual o sistema 300 está instalado. Em outras realizações, um controlador 

diferente (não mostrado) controla o inversor 302. Durante avanço, frenagem, e 

outras condições de superação de carga, a roda 306 aciona o motor 304, que 

atua como um gerador e produz uma saída potência que é acoplada, por meio 

do inversor 302, à ligação de CC 108. 

[034] A Figura 4 é um diagrama esquemático simplificado de um 

sistema de propulsão elétrico 400 para um veículo híbrido elétrico (não 

mostrado) que inclui o sistema elétrico de potência de CC 100. No sistema 400, 

a carga de CC 1 02 inclui o inversor de CC-CA trifásico 302 acoplado a um 

motor de tração de CA 304. O sistema 400 também inclui um inversor de CC

CA trifásico 402 acoplado ao motor alternador 404. Os motores 304 e 404 são 

acoplados ao sistema de engrenagem 406, que é acoplado operacionalmente à 

roda 306. Os motores 304 e 404 são projetados para operar em níveis de 

torque tanto positivo como negativo bem como em sentido de rotação tanto 

horário como anti-horário. Em uma realização exemplificativa, o sistema de 

engrenagem 406 é um sistema de engrenagem planetário. Alternativamente, o 

sistema de engrenagem 406 pode ser qualquer outro sistema de engrenagem 

adequado para acionar a roda 406. O sistema 400 inclui um motor térmico 408. 

O motor térmico 408 pode ser um motor de combustão a gasolina, um motor 
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diesel, um motor a vapor, ou qualquer outro motor térmico de combustão 

interna ou externa adequado. O controlador 114 seletivamente, tal como em 

resposta a uma comando de potência ou torque a partir de um acelerador, 

controla a operação do inversor 302 para entregar energia a partir da ligação 

de CC 108 para o motor 304 para acionar a roda 306 para propelir o veículo 

(não mostrado) no qual o sistema 300 está instalado. O controlador 114 

também controla seletivamente a operação do inversor 402 para entregar 

energia a partir da ligação de CC 1 08 para o motor 404 para engrenar (ou seja, 

dar partida) o motor térmico 408 e/ou acionar a roda 306. Em outras 

realizações, um controlador diferente (não mostrado) controla os inversores 

302 e/ou 402. Durante avanço, frenagem, e outras condições superação de 

carga, a roda 306 aciona os motores 304 e/ou 404, que atuam como geradores 

e produzem uma saída de potência que é acoplada, por meio dos inversores 

302 e/ou 402, à ligação de CC 1 08. 

[035] A Figura 5 é um gráfico de entrega simulada de potência 

pelo sistema 100 para a carga de CC 102 (ambos mostrados na Figura 1 ). O 

traço 500 é a potência, como uma porcentagem de potência nominal, que é 

entregue para a carga 1 02 ao longo do tempo. O traço 502 é a potência 

fornecida e recebida pelo primeiro ESS 104 (mostrado na Figura 1 ). O traço 

504 é a potência fornecida e recebida pelo segundo ESS 106 (mostrado na 

Figura 1 ). A partir do tempo tO ao tempo t1, a potência é entregue para a carga 

1 02 a partir do primeiro ESS 1 04 e o segundo ESS 106 não fornece qualquer 

potência para a carga 1 02. A partir do tempo t1 ao t2, a carga 1 02 está 

produzindo potência (ou seja, a mesma tem um consumo de potência negativo, 

frequentemente referenciado como operando em um modo de frenagem 

regenerativa). Uma porção da potência é entregue para o primeiro ESS 104 e 

uma porção é entregue (através do conversor 112 (mostrado na Figura 1 )) para 

o segundo ESS 1 06. A partir do tempo t3 a t4, a potência é entregue para a 
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carga 1 02 a partir do primeiro ESS 1 04. A partir do tempo t4 ao tempo t5, o 

primeiro ESS 1 04 é incapaz de fornecer toda a potência exigida pela carga 1 02 

e uma porção da potência da carga é fornecida pelo segundo ESS 106 (através 

do dispositivo de acoplamento 11 O (mostrado na Figura 1) e/ou do conversor 

de potência 112). Os ciclos de potência que ocorrem entre o tempo t6 a t7 e t8 

a t9 ocorrem em um tempo posterior aos ciclos que ocorrem entre o tempo tO e 

t5. O estado de carga do primeiro ESS 104 é mais baixo do que era 

anteriormente e o primeiro ESS 1 04 é capaz de fornecer menos de que a 

potência demandada pela carga 102. Uma porção maior da potência entregue 

para a carga 1 02 vem do segundo ESS 1 06. 

[036] Os sistemas e métodos de potência elétrica 

exemplificativos descritos no presente documento fornecem sistemas elétricos 

multifonte, confiáveis, equilibrados e de baixo custo para mover cargas. Os 

sistemas fornecem eficiência aumentada em relação a alguns sistemas devido 

a demandas de potência reduzidas no primeiro sistema de armazenamento de 

energia e utilização de energia aprimorada. As realizações podem aumentar a 

vida do primeiro sistema de armazenamento de energia versus alguns sistemas 

conhecidos por diminuir a potência de pico demandada a partir do primeiro 

sistema de armazenamento de energia. Além disso, os sistemas 

exemplificativos podem fornecer controle de tensão de ligação de CC 

aprimorado, especialmente durante operação de descarga quando o primeiro 

sistema de armazenamento de energia está em um estado de carga 

relativamente baixo. O uso do dispositivo de acoplamento somado ao 

conversor de potência bidirecional para elevar a tensão de saída do segundo 

sistema de armazenamento de energia permite o uso de dispositivos de 

potência nominal mais baixa no conversor de potência bidirecional, comparado 

a um sistema sem um dispositivo de acoplamento. Além disso, a captura de 

energia regenerativa de potência alta a partir da superação de carga para o 
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segundo ESS ocorre tipicamente em níveis de tensão mais altos, exigindo 

assim valores de corrente mais baixos e, portanto custo de conversor de 

potência mais baixo. 

[037] Realizações exemplificativas dos sistemas e métodos são 

descritas acima em detalhes. Os sistemas e métodos não são limitados às 

realizações específicas descritas no presente documento, mas em vez disso, 

os componentes dos sistemas e/ou etapas dos métodos podem ser utilizados 

independente e separadamente de outros componentes e/ou etapas descritos 

no presente documento. Por exemplo, o sistema também pode ser usado em 

combinação com outros aparelhos, sistemas, e métodos, e não é limitado a 

prática com apenas o sistema como descrito no presente documento. Em vez 

disso, a realização exemplificativa pode ser implantada e utilizada em conexão 

com muitas outras aplicações. Embora recursos específicos de várias 

realizações da revelação possam ser mostrados em algumas figuras e não em 

outras, isso é apenas por conveniência. De acordo com os princípios da 

revelação, qualquer recurso de uma figura pode ser referenciado e/ou 

reivindicado em combinação com qualquer recurso de qualquer outra figura. 

[038] Algumas realizações envolvem o uso de um ou mais 

dispositivos eletrônicos ou de computação. Esses dispositivos tipicamente 

incluem um processador ou controlador, tal como uma unidade de 

processamento central (CPU) de propósito geral, uma unidade de 

processamento gráfico (GPU), um microcontrolador, um processador de 

computador de conjunto de instruções reduzido (RISC), um circuito integrado 

de aplicação específica (ASIC), um circuito lógico programável (PLC), e/ou 

qualquer outro circuito ou processador capaz de executar as funções descritas 

no presente documento. Os métodos descritos no presente documento podem 

ser codificados como instruções executáveis incorporadas em uma mídia 

legível por computador, que inclui, porém sem limitações, um dispositivo de 
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armazenamento e/ou um dispositivo de memória. Essas instruções, quando 

executadas por um processador, fazem com que o processador realize pelo 

menos uma porção dos métodos descritos no presente documento. Os 

exemplos acima são apenas exemplificativos, e, portanto não são destinados a 

limitar de qualquer forma a definição e/ou significado do termo processador. 

[039] Esta descrição escrita usa exemplos para revelar as 

realizações, que incluem o melhor modo, e também para habilitar qualquer 

pessoa versada na técnica a praticar as realizações, que inclui fazer e usar 

quaisquer dispositivos ou sistemas e realizar quaisquer métodos incorporados. 

O escopo patenteável da revelação é definido pelas reivindicações, e pode 

incluir outros exemplos que ocorram àquelas pessoas versadas na técnica. 

Esses outro exemplos são entendidos como estando dentro do escopo das 

reivindicações se os mesmos tiverem elementos estruturais que não diferirem 

da linguagem literal das reivindicações, ou se os mesmos incluírem elementos 

estruturais equivalentes com diferenças insignificantes da linguagem literal das 

reivindicações. 

LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS 

1 00 sistema de potência elétrica de CC 

102 Carga 

1 04 primeiro ESS 

1 06 segundo ESS 

1 08 ligação de CC 

11 O dispositivo de acoplamento 

112 conversor de potência de CC-CC bidirecional 

114 controlador 

116 lado de alta (primeiro ESS) 

117 Barramento de lado de alta 

118 lado de baixa (primeiro ESS) 



24/25 

119 barramento de lado de baixa 

120 lado de alta (ligação de CC) 

122 lado de baixa (ligação de CC) 

124 lado de alta (segundo ESS) 

126 Lado de baixa (segundo ESS) 

128 Diodo 

130 SCR 

132 contatar elétrico 

134 indutor 

136 primeiro comutador 

138 segundo comutador 

140 primeiro diodo 

142 segundo diodo 

200 dispositivo de computação 

204 processador 

206 memória 

208 interface de apresentação 

210 interface de entrada 

212 interface de comunicação 

218 mídias legíveis por computador 

300 sistema de propulsão 

302 inversor trifásico 

304 motor de tração 

306 roda 

400 sistema de propulsão 

402 inversor trifásico 

404 motor de tração 

406 sistema de engrenagem 



408 motor térmico 

500 traço 

502 traço 

504 traço 
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REIVINDICAÇÕES 

1. SISTEMA ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA (CC) 

(1 00), para uso no fornecimento de potência de cc para uma carga (1 02) por 

meio de uma ligação de cc (1 08), caracterizado pelo fato de que o dito sistema 

compreende: 

uma ligação de CC (1 08) que compreende um lado de alta e um 

lado de baixa; 

um primeiro sistema de armazenamento de energia (1 04) 

configurado para armazenar energia para emitir em uma primeira tensão 

nominal, sendo o dito primeiro sistema de armazenamento de energia (1 04) 

conectado operacionalmente à dita ligação de CC (1 08); 

um segundo sistema de armazenamento de energia (1 06) 

configurado para armazenar energia para emitir em uma segunda tensão 

nominal menor do que a primeira tensão nominal, em que o dito segundo 

sistema de armazenamento de energia (1 06) compreende um lado de alta e um 

lado de baixa, sendo que o dito lado de baixa do segundo sistema de 

armazenamento de energia (1 06) é acoplado ao dito lado de baixa de ligação 

de CC (108); 

um dispositivo de acoplamento (11 O) acoplado entre o dito lado de 

alta do segundo sistema de armazenamento de energia (1 06) e o dito lado de 

alta da ligação de CC (1 08), sendo que o dito dispositivo de acoplamento (11 O) 

é configurado para transferir energia seletivamente a partir do dito segundo 

sistema de armazenamento de energia (1 06) para a dita ligação de CC (1 08); e 

um conversor de potência de CC-CC bidirecional (112) acoplado 

operacionalmente à dita ligação de CC (1 08) e ao dito lado de alta do segundo 

sistema de armazenamento de energia (1 06), sendo que o dito conversor de 

potência de CC-CC bidirecional (112) é configurado para transferir energia 

seletivamente a partir do dito segundo sistema de armazenamento de energia 



2/3 

(1 06) para a dita ligação de CC (1 08) e a partir da dita ligação de CC (1 08) 

para o dito segundo sistema de armazenamento de energia (1 06). 

2. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um 

controlador (114), sendo que o dito controlador (114) é acoplado 

operacionalmente ao dito conversor de potência de CC-CC bidirecional (112) e 

configurado para operar o dito conversor de potência de CC-CC (112) para 

transferir energia seletivamente a partir do dito segundo sistema de 

armazenamento de energia (1 06) para a dita ligação de CC (1 08) e a partir da 

dita ligação de CC (1 08) para o dito segundo sistema de armazenamento de 

energia (1 06). 

3. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um 

controlador (114), sendo que o dito controlador (114) é acoplado 

operacionalmente ao dito dispositivo de acoplamento (11 O) e configurado para 

operar o dito dispositivo de acoplamento (11 O) para transferir energia 

seletivamente a partir do dito segundo sistema de armazenamento de energia 

(1 06) para a dita ligação de CC (1 08). 

4. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o dito controlador (114) é 

configurado para operar seletivamente o dito conversor de potência de CC-CC 

bidirecional (112) como um conversor elevador para transferir energia a partir 

do dito segundo sistema de armazenamento de energia (1 06) para a dita 

ligação de CC (1 08) e como um conversor abaixado r para transferir energia a 

partir da dita ligação de CC (1 08) para o dito segundo sistema de 

armazenamento de energia (1 06). 

5. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dito primeiro sistema de 
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armazenamento de energia (1 04) compreende um dispositivo de energia 

específica alta e o dito segundo sistema de armazenamento de energia (1 06) 

compreende um dispositivo de potência específica alta. 

6. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dito segundo sistema de 

armazenamento de energia (1 06) compreende pelo menos um dentre uma 

bateria de potência específica alta, um ultracapacitor, e uma combinação de 

uma bateria de potência específica alta e um ultracapacitor. 

7. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dito dispositivo de 

acoplamento (11 O) compreende um diodo (128) que inclui um catodo acoplado 

ao dito lado de alta da ligação de CC (1 08) e um anodo acoplado ao dito lado 

de alta do segundo sistema de armazenamento de energia (1 06). 

8. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um 

contatar (132) acoplado em série ao dito diodo. 

9. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dito dispositivo de 

acoplamento (11 O) compreende um retificador controlado de silício (SCR) 

(130), em que o dito SCR (130) inclui um catodo acoplado ao dito lado de alta 

da ligação de CC (1 08) e um anodo acoplado ao dito lado de alta do segundo 

sistema de armazenamento de energia (1 06). 

1 O. SISTEMA ELÉTRICO DE CC (1 00), de acordo com a 

reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o dito dispositivo de 

acoplamento (11 O) compreende adicionalmente um contatar (132) acoplado em 

série ao dito SCR (130). 
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RESUMO 

"SISTEMA ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA" 

A presente invenção refere-se a um sistema elétrico de corrente 

contínua (CC) (1 00) que inclui uma ligação de CC (1 08), um primeiro sistema 

de armazenamento de energia (ESS) (1 04), um segundo ESS (1 06), um 

dispositivo de acoplamento (11 0), e um conversor de potência de CC-CC 

bidirecional (112). O primeiro ESS (1 04) é acoplado à ligação de CC (1 08) e 

armazena energia para emitir em uma primeira tensão nominal. O segundo 

ESS (1 06) armazena energia para emitir em uma segunda tensão nominal 

maior do que a primeira tensão nominal. Um lado de baixa do segundo ESS 

(1 06) é acoplado a um lado de baixa de ligação de CC (1 08). O dispositivo de 

acoplamento (11 O) é acoplado entre um lado de alta do segundo ESS (1 06) e 

um lado de alta da ligação de CC (1 08). O dispositivo de acoplamento (11 O) 

transfere energia seletivamente a partir do segundo ESS (1 06) para a ligação 

de CC (1 08). O conversor de potência de CC-CC bidirecional (112) transfere 

energia seletivamente a partir do segundo ESS (1 06) para a ligação de CC 

(1 08) e a partir da ligação de CC (1 08) para o segundo ESS (1 06). 


