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RESUMO 

MEDEIROS, IGOR. Desenvolvimento de um Conversor CC-CC Topologia 

Flyback Operando em Malha Fechada para Aplicação em Telecomunicação. 

105 Páginas, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia elétrica) – 

Unicesumar - Centro Universitário de Maringá, Maringá-PR, 2018.  

 

Com o constante aumento da comunicação entre usuários e maquinas surge a 

necessidade de estudo e desenvolvimento de dispositivos chaveados de potência. 

Neste foco, este trabalho tem como base o estudo e aplicação de um conversor 

topologia flyback, cuja entrada é conectada a um retificador CA-CC operando em 

127Vac / 60HZ, em seguida de um conversor chopper CC-CC, apresentando uma 

tensão fixa de -48V na saída. O projeto é subdividido em duas etapas, sendo 

primeiramente utilização de recurso computacional, como forma de comparação, 

operando em malha aberta e malha fechada e posteriormente obtenção dos 

parâmetros do compensador tipo 3.  

 

 
Palavras-chave: Compensador de erro tipo 3. Conversor Flyback. Fontes 
chaveadas.  
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ABSTRACT 

With the constant increase of the communication between the users and the 

machines, it is necessary to study and develop power switching techniques. This 

focus is based on the study and the application of a flyback topology converter, 

being connected to an AC-DC rectifier operating at 127Vac / 60HZ, followed by a 

DC-DC chopper converter, with a fixed voltage of - 48V in the exit. The project is 

subdivided into one step, while using the computational resource as a way of 

comparison, operating the washing machine and the work network and the future 

parameters of type 3 compensators. 

 

 

Keywords: Type 3 error compensator. Flyback converter. Switching-mode power 
supplies. 
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INTRODUÇÃO 

O McKinsey Global Institute estimou que o setor financeiro o impacto do 

mercado de IoT (Internet das coisas, do inglês: Internet of Things) na economia 

global pode atingir até US $ 11,1 trilhões até 2025. Por outro lado, o número total 

de dispositivos conectados inteligentes em todo o mundo é subindo rapidamente, 

que muitas instituições como IHSR relataram 20,3 Bilhões de “coisas” conectadas 

estarão em uso em 2017, subiria para mais de 75 bilhões no final de 2025. O 

principal objetivo de uma infra-estrutura de IoT é garantir comunicação eficaz 

entre objetos e construir um confiável vínculo entre eles usando diferentes tipos 

de aplicações. Interconectando bilhões de dispositivos inteligentes em toda a 

internet, exige uma arquitetura flexível em camadas para infraestruturas de IoT 

(AL-FUQAHA, 2015).  

IoT é um sistema que compreende uma comunicação infraestrutura que 

liga uma enorme quantidade de dispositivos incorporados de baixa potência 

identificados através da exploração de tecnologias de Internet e comunicação sem 

recursos humanos intervenção. As aplicações potenciais da IoT são difundidas, a 

partir de casas inteligentes para cidades inteligentes, muitas delas requerem 

comunicações em tempo real e de baixa potência, por exemplo, aplicações de 

cuidados (AL-FUQAHA, 2015).  

 

Figura 1 - Número estimado de dispositivos conectados por pessoa até 
2025. 

 

Fonte: (BARDIA SAFAEI, 2017). 
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Considerando o rápido crescimento no número de IoT conectados 

dispositivos, diferentes organismos internacionais de normalização, tais como 

Força Tarefa de Engenharia da Internet (IETF), IEEE, The 3rd Generation Projeto 

de Parceria (3GPP) padronizou novos protocolos para atender aos requisitos e 

aplicativos emergentes da IoT. A confiabilidade é um dos requisitos mais 

importantes da IoT protocolos de comunicação. Em outras palavras, a 

transmissão de dados ambientes difíceis por meio de links dinâmicos e, com 

perdas, é inerentemente não confiável, levando a retransmissões excessivas, 

grande quantidade de consumo de energia e longa latência na rede compartilhada 

e meio sem fio (BARDIA SAFAEI, 2017). 

Por outro lado, a Internet das Coisas (IoT) surgiu como o pioneirismo 

paradigma para a computação onipresente, onde bilhões e trilhões de dispositivos 

seria conectado em conjunto para sentir a informação e tomar ações sem 

intervenção humana. Portanto, o fim meta de M2M (máquina a máquina , do 

inglês: Machine to Machine) e IoT permanece idêntica e é apenas apropriado que 

M2M evolui constantemente em IoT. Além disso, com tantos dispositivos 

interconectados, os dados gerados seriam esmagadores. Tendo isso em mente, 

mapeamos uma evolução caminho para sistemas M2M em direção a IoT a partir 

da perspectiva de análise (PRATEEK ANAND, 2015). 

 

O controle de potência, em sistemas de telefonia celular é importante no 

nível do usuário, a fim de minimizar os requisitos de energia e garantir qualidade 

de serviço constante ou adaptável Quality of Service (QoS) em face de mobilidade 

telefônica e canais de desvanecimento. Os sinais das células que chegam à 

estação base, como interferência ou ruído, degradam o processo de decodificação 

de identificação e extrair o sinal de um determinado usuário. Assim, torna-se 

crucial que os celulares individuais emitem energia a um nível que assegurar uma 

relação sinal-interferência (SIR) adequada na estação base (VITERBI, 1993).  

Atualmente, os servidores Web Search Engines (WSE) são mantidos 

operando em baixo processamento, utilizando o estado estacionário para que eles 

tenham capacidade de absorver picos de tráfego. Este não é o cenário ideal para 

data centers, já que os processadores operam em baixa utilização geralmente 

consomem mais de 60% ou 70% da energia consumido em carga total 

(ARROYUELO, 2012). 
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Como foi mostrada na citação anterior, a telecomunicação cresce 

exponencialmente no mundo, visando isso esse projeto tem como foco uma 

proposta de estudo, sobre conversores chaveado de potência, com objetivo 

diminuir custos de implantação e projeto de conversores. 

Este projeto adota como modelo um conversor DC-DC, Topologia Flyback, 

aonde tem-se um isolamento prévio da entrada para carga, como fim da redução 

do nível de ruído e distorções harmônicas emitidos pela fonte de potência, 

evitando as interferências na transmissão de dados. O conversor tem como base 

o controle em malha fechada, adequando o nível de tensão da saída, com uma 

resposta amortecida e rápida. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Projetar e analisar um Conversor CC-CC monofásico controlado, para 

alimentação de sistema de telecomunicação. O sistema tem como objetivo redes 

de pequeno porte, oferece confiabilidade, segurança e eficiência aos periféricos 

do provedor. 

 

1.1.2 Objetivo específico 

• Adotar como base outra pesquisa cientifica de conversores isolados, 

como fonte auxiliar ao que se remete a modelagem matemática ganho estático e 

a função de transferência do conversor flyback. 

• Implementação e teste de potência, sobre carga resistiva. 

• A tensão negativa de saída será aplicando em uma carga resistiva 

(Reostato), com intuito de observar a ondulação de tensão e outros parâmetros 

que se remete a qualidade de energia da saída, tendo em mente a atuação do 

controlador em malha fechada atuando sobre a saída. 

• Usar como recurso adicional software de simulação e modelagem de 

circuito de potência e controle como (SmartCtrl®, PSIM®). 

• Teste finais e validação 

• Desenvolver em bancada um conversor CA-CC subdividindo em 

etapas (Filtro de entrada, Link DC, circuito de condicionamento de sinal, circuito 
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de potência, filtro de saída e gerador de sinal PWM). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O conversor AC-DC tem como objetivo transformar o sinal alternado da 

rede elétrica 127 V 60Hz para uma saída de tensão de continuo, com um valor de 

tensão eficaz de -48V controlado. 

As fontes de alimentação de telecomunicações são especificadas para 

operação em uma ampla faixa de tensão de entrada (36 a 75 V), mas com 

desempenho de circuito otimizado em 48 V. Tais projetos de circuitos devem ser 

compactos, eficientes e ter um perfil baixo para cumprir com espaçamento 

reduzido entre cartões (MAXIMINTEGRATED, 2002 ). 

Para atender essa necessidade física de volume versus potência, uma 

escolha interessante é a topologia flyback, a qual opera em altas frequências, 

combinado com baixo custo de produção, devido ao número de componentes 

reduzidos. 

O conversor flyback apresenta um baixo custo de implementação, em 

comparação com demais conversores de potência CC-CC, pois apresenta uma 

isolação galvânica entre a fonte de alimentação e a carga, em comparação ao 

conversor DC-DC buck-boost, com isso inibe a presença de ruído e espúrios, 

viabilizando a aplicação em telecomunicação. 

Pelo fato do conversor flyback utilizar acoplador magnético, consegue-se 

utilizar relações de transformações entre as espiras, diminuindo ou aumentando 

a razão cíclica de projeto, limitando esforços na chave. 

Outra grande vantagem do conversor flyback e a utilização de múltiplas 

saídas, com diferentes tensões. 

 

1.3 METODOLOGIA 

Este trabalho possui cunho experimental, onde os cálculos utilizados no 

projeto dos circuitos eletrônicos foram validados mediante às simulações 

computacionais e protótipos em bancada. 
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Etapas: 

• Estudo das topologias de conversores de potência, ideal para 

aplicação. 

• Uso do software Psim®, como auxilio no modo de condução do 

conversor (descontínua ou continuar). 

• Obtenção dos parâmetros do controlador, em malha fechada 

(Compensador de erro tipo 3). 

• Aplicação prática, em bancada.  

• Obtenção de formas de ondas e resultados experimental. 

 

Figura 2 - Fluxograma da metodologia do projeto. 

Estudo do melhor 

conversor para 

aplicação 

Dimencionamento  

Simulação 

Desenvolvimento 

dos periféricos  

Malha aberta

Resultados obtidos

Malha fechada 

Plotagem de 

gráficos

Resultados obtidos

Parâmetros do

compensador

de erro

Conclusão 

Comparação 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No capítulo 2 uma breve revisão da literatura é apresentada. Nesta seção, 

são abordadas as principais características das redes de fibra ótica e suas 

particularidades. A partir destas definições, é possível compreender as principais 

necessidades e requisitos do projeto do conversor CA-CC. 

No capítulo 3 são apresentadas as equações de análise dos principais 

circuitos de potência sendo eles: retificador de entrada, filtro capacitivo de entrada, 

acoplador magnético, interruptor, diodo de saída e capacitor de filtragem de saída.   

No capítulo 4 são apontados os resultados obtidos em simulação e prática, 

como meio de comparação, através de gráficos, equações e mensuração.  

No capítulo 5 apresente uma breve conclusão do projeto como um todo, 

apresentando fatos sobre rendimento o conversor, circuito de aquisição, circuito 

gerador de PWM e trabalhos futuros. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.5 CONVERSORES CHAVEADO BÁSICO 

Uma alternativa eficiente para o regulador linear é o conversor chaveado 

ou comutado. Num circuito conversor chaveado, o transistor funciona como uma 

chave eletrônica sendo completamente ligado ou completamente desligado 

(saturação ou corte para um TBJ ou tríodo e regiões de corte para um MOSFET). 

Este circuito é conhecido também como um recortador CC (choppers) CC. 

Supondo a chave da Figura 3 ideal, a saída é a mesma da entrada quando a chave 

é fechada e a saída é zero quando a chave é aberta. O fechamento e abertura (ou 

comutação) periódico da chave resulta nos pulsos mostrado Figura 7. A 

componente media ou CC da tensão da saída é dada pela equação (1) (HART, 

2012): 

 

 
𝑉𝑜 =

1

𝑇
∫ 𝑣𝑜(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑉𝑠𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

𝑇

0

= 𝑉𝑠𝐷 
(1) 

 
Figura 3 -  Conversor CC-CC chaveado básico. 

 

Fonte: Adaptado (HART, 2012). 
 

 s   

S  
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Figura 4 - Aplicações dos dispositivos de potência (cortesia da 
Powerex,inc). 

 
Fonte: (RASHID, 1999). 

 

A Figura 5 exemplifica os blocos principais de um conversor de estático de 

potência, com realimentação. 

 

Figura 5- Diagrama de blocos de um conversor básico em malha fechada. 

Filtro e 

retificador
Fonte CA Chave Transformador

Filtro e 

retificador
Carga

PWM Feedback

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Os conversores estáticos de energia realizam essas funções de conversão 

de potência. Um conversor pode ser considerado uma matriz de chaveamentos 

circuitos de eletrônica de potência podem ser classificados em seis tipos 

(RASHID, 1999).  

 

1. Retificadores com diodos; 

2. Conversores CA-CC (retificadores controlados); 
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3. Conversores CA-CA (controladores de tensão CA); 

4. Conversores CC-CC (choppers); 

5. Conversores CC-CA (inversores); 

6. Chaves estáticas. 

 

1.6 CIRCUITO DE PWM 

Modulação por largura de pulso, do termo em inglês PWM (do inglês Pulse 

Width Mudulation), é uma técnica de controle de potência. Para entender com 

mais clareza o funcionamento dessa tecnologia, parte-se de um circuito formado 

por uma fonte de tensão, um interruptor de ação rápida e uma carga que deve ser 

controlada (MAKSIMOVIC e SANDERS, 2004). 

 

Os três métodos mais utilizado para modulação por largura de pulso 

enquadram-se no seguinte grupo (AHMED, 2000): 

 

1. Modulação por largura de pulso simples. 

2. Modulação por largura de pulso múltiplas. 

3. Modulação por largura de pulso senoidal (SPWM). 

A equação (2) abaixo, descreve o valor do ciclo de trabalho, onde soma de 

ton mais toff representa o período do sinal:  

 

 
𝐷 =

𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
=

𝑡𝑜𝑛

𝑇
 

 

(2) 

 

 𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑇(1 − 𝐷) (3) 

 

Sendo: 

ton - Tempo da chave fechada [s]; 

toff - Tempo da chave aberta [s]; 

T - Período do sinal [s]; 

 

O circuito ilustrado pela Figura 6, se caracteriza como um circuito gerador 

de PWM, o amplificador operacional funcionará no modo comparador, que 
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compara a entrada não inversora com a entrada inversora, para isso é necessária 

uma fonte dente de serra com tensão e frequência constante, como modo de 

referência na comparação.  

Quando a tensão na entrada não inversora e maior que a entrada 

inversora 𝑉𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎 > 𝑉𝑟𝑒𝑓 , o amplificador operacional satura, mandando 

a tensão Vcc para as saídas. 

 No momento que a tensão da fonte de referência Vref. for maior que a 

tensão da entrada não inversora 𝑉𝑟𝑒𝑓. > 𝑉𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑟𝑎, o amplificador 

operacional entra em corte mandando GND para a saída. 

Vale lembrar que a frequência do PWM de saída, não se deve alterar, 

mantendo se sempre constante está diretamente relacionada com a frequência da 

onda dente de serra, inserida na entrada não inversora. 

Para ajustar a razão cíclica na saída deve-se altera a amplitude da fonte de 

corrente continua como mostra a Figura 7. 

 

Figura 6 – Diagrama do circuito gerador de PWM. 

 
Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 7 – Gráficos do sinal PWM, onda dente de serra e tensão de 

referência. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.7 EVOLUÇÃO DAS CHAVES DE POTÊNCIAS DE COMUTAÇÃO RÁPIDA  

A direção de desenvolvimento dos dispositivos semicondutores de potência 

atuais e futuros é mostrada na Figura 8. Capacidade de operação de alta 

temperatura e baixa queda de tensão direta podem ser obtidas se o silício é 

substituído por material de carboneto de silício para a produção de dispositivos de 

energia. Assim, dispositivos de alta tensão de ruptura poderiam ser 

desenvolvidos. Dispositivos de carboneto de silício tem excelentes características 

de chaveamento e tensões de bloqueio estáveis em altas temperaturas. Os 

dispositivos de metal duro ainda estão nos primeiros estágios de desenvolvimento 

(HUANG, 1995).  
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Figura 8 - Direção de desenvolvimento de dispositivos semicondutores de 

potência atuais e futuras. 

 

Fonte: (HUANG, 1995). 
 

1.7.1 MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect) 

Ao contrário do transistor de junção bipolar (BJT), o MOSFET dispositivo 

pertence à família de dispositivos unipolares, porque usa a maioria dos portadores 

em condução. É o dispositivo de comutação de energia mais rápido, com 

comutação frequência>MHz, e com potências de tensão até 600 V e corrente 

nominal 40 A. Ao contrário dos dispositivos MOSFET do canal lateral usados em 

grande parte do Tecnologia IC em que os terminais de portão, fonte e dreno estão 

localizados na mesma superfície da bolacha de silício, MOSFETs usam a 

estrutura vertical do canal para aumentar a potência nominal do dispositivo 

(RASHID, 1999).  

Outro parâmetro importante que afeta a comutação MOSFET 

comportamento são as capacitâncias parasitas entre o dispositivo três terminais, 

ou seja, gate-to-source, Cgs, gate-dreno Cgd e capacitâncias dreno-para-source 

(Cds) como mostrado na Figura 9. Os valores dessas capacitâncias são não-

lineares e uma função da estrutura do dispositivo, da geometria e das tensões de 

polarização. Durante turnon, capacitores Cgd e Cgs devem ser carregados 

através do gate, portanto, o design do circuito de controle do gate deve levar em 

consideração a variação dessas capacitâncias. A maior variação ocorre na 

capacitância gate-dreno (RASHID, 2001). 
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Figura 9 - Representação equivalente do MOSFET, incluindo Capacitâncias 
de junção. 

 

Fonte: (RASHID, 2001).. 
 

1.7.2  IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

O IGBT possui as características de alta impedância de entrada e alta 

velocidade de um MOSFET com a característica de condutividade (baixa tensão 

de saturação) de um transistor bipolar. O IGBT é ligado aplicando uma tensão 

positiva entre o gate e o emissor e, como no MOSFET, ele é desligado fazendo 

com que o sinal do gate seja zero ou ligeiramente negativo. O IGBT tem uma 

queda de tensão muito menor do que um MOSFET de classificações semelhantes 

(HUANG, 1995).  

 

Figura 10 – Símbolo do transistor IGBT. 

 

Fonte: Adaptado (RASHID, 1999). 
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1.7.3 GTO (Gate Turn-Off Thyristor) 

O GTO é um dispositivo de comutação de energia que pode ser ligado por 

um pulso curto de corrente de porta e desligado por um pulso de porta reversa. 

Esta amplitude de corrente de porta reversa depende da corrente anódica a ser 

desligada. Portanto, não há necessidade de um circuito de comutação externo 

para desligá-lo. O símbolo GTO e as características de desligamento. Para 

confiável operação dos GTOs, os aspectos críticos são o projeto adequado do 

circuito de desligamento da porta e do circuito de amortecimento (HUANG, 1995).  

 

Figura 11 – Símbolo do transistor GTO. 

 

Fonte: Adaptado (RASHID, 1999). 
 

1.8 CIRCUITO DE COMPENSAÇÃO DE ERRO 

 No chaveamento dos conversores CC-CC, a tensão na saída é uma função 

de tensão de entrada e da taxa de trabalho. Nos circuitos reais com componentes 

não ideais, a saída também é uma função da corrente na carga por causa das 

resistências dos componentes. A saída de uma fonte de alimentação é regulada 

pela modulação da taxa de trabalho para compensar as variações na entrada ou 

na carga. Um sistema de controle com realimentação para um ajuste da fonte de 

alimentação compara uma tensão na saída com uma referência e converte o erro 

para uma taxa de trabalho como mostra a Figura 12 (HART, 2012). 

 

1.8.1 Estabilidade da malha de controle 

A atuação e estabilidade da malha de controle para a regulação da tensão 

na saída para um conversor é determinada pelas características de malha aberta. 

 

• O ganho em baixas frequências deve ser alto de modo que o erro no 

estado estável entre o sinal de saída e a referência seja b/aixo. 
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• O ganho na frequência de chaveamento do conversor deve ser 

baixo. 

• O deslocamento de fase em malha aberta na frequência de 

cruzamento ou frequência de crossover (frequência onde o ganho 

em malha aberta é unitário) deve ser atrasada por menos de 180°. 

Um ganho de valor 1 e uma fase de 360° em torno de uma malha 

faz com que a malha fique instável. Uma margem de fase de pelo 

menos 45 é um critério normalmente usados para a estabilidade 

(HART, 2012).  

•  

Figura 12 -Diagrama de bloco do compensador de erro. 

Amplificador 

de erro 

compensado

PWM Chave
Filtro e 

carga

Vc d Vsd Vo
+

-
Vref.

Vs

 

Fonte: Adaptado (HART, 2012). 
 

1.9 CONVERSORES ESTÁTICOS CC-CC 

1.9.1 CONVERSOR BUCK  

Controlando a componente CC com uma tensão pulsada na saída, como 

mostrada na Figura 13, pode ser suficiente para algumas aplicações como o 

controle da rotação de um motor CC, mas o objetivo sempre é de produzir uma 

saída que é puramente CC (HART, 2012). 

Figura 13 -Conversor CC-CC, chaveamento básico.  

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 s   

S  
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Se o filtro passa baixa é ideal, a tensão na saída é a média da tensão de 

entrada para filtro. A entrada para o filtro, Vx a Figura 14, é Vs quando a chave é 

fechada e é zero quando está aberta, desde que a corrente no indutor permaneça 

positiva, mantendo o diodo ligado. Se a chave é fechada periodicamente numa 

taxa de trabalho D, a tensão média na entrada do filtro é VxD, como mostra a 

equação (6) (HART, 2012). 

 

Figura 14 - Circuito do conversor DC-DC, tipo buck. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

• Analise com a chave fechada 

De acordo com (HART, 2012), quando a chave SW1 e fechada o diodo D1, 

ficara polarizado reversamente. A tensão da fonte Vs e dividida entre o indutor L1 

com a carga de saída Ro, como mostra a análise de malha, equação (4): 

 

 𝑣𝐿 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑜 (4) 

S  

 s D 

  

Ro  
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Figura 15 – Circuito equivalente para chave fechada(Buck). 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

• Analise com a chave aberta 

Segundo (HART, 2012), no momento que a chave SW1 é aberta, o diodo 

D1 fica polarizado diretamente, com isso a tensão sobre o indutor inverte, como 

mostra a equação (5), forçando a passagem de corrente para a carga Ro. 

 

 
𝑣𝐿 = −𝑉𝑜 = 𝐿 𝑥

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
 

(5) 

 

Figura 16 - Circuito equivalente para chave aberta (Buck). 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A ganho estático do conversor é determinado pela expressão (6): 

 𝑉𝑜 = 𝑉𝑠𝐷. (6) 

 

 s Ro  

S  

D 

        

     
  

  

 s

  

Ro  

S  

D 
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1.9.2 CONVERSOR BUCK-BOOST  

O circuito chopper  buck-boost DC para DC combina os conceitos dos 

choppers step-up e step-down. A tensão de saída pode ser mais alta, igual ou 

menos do que a tensão de entrada. Uma inversão da polaridade na tensão de 

saída também pode ocorrer.  A configuração do circuito é mostrada na Figura 17. 

A chave pode ser qualquer dispositivo de chaveamento controlado, como 

transistor de potência um tiristor GTO ou um IGBT (AHMED, 2000). 

 

Figura 17 - Circuito do conversor DC-DC, tipo buck-boost. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A função de transferência do conversor buck-boost pode ser expressada 

pela que equação (7). Pode-se notar que se a razão cíclica for menor do que 50%, 

o conversor opera no modo rebaixador de tensão, caso a razão cíclica passe de 

50% o conversor opera no modo elevador de tensão. 

 

 
𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 𝑥

𝐷

(1 − 𝐷)
 

(7) 

Sendo: 

Vi - Tensão de entrada da fonte [V]; 

Vo - Tensão de saída do conversor [V]; 

D - Ciclo de trabalho [%]. 

 

A equação (8), determina a indutância mínima para que o conversor opere 

no modo de condução continua não deixando a corrente passar pelo zero. 

  

D  

  

S  

  RoRo  

  

   s
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𝐿 =

𝑅𝑇𝐷(1 − 𝐷)2

2
 

(8) 

 

Portanto a corrente de pico de entrada (Ispico), pode ser representada pela 

variação de corrente do indutor L, equação (9). 

 

 
𝐼𝑠𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑚á𝑥 − 𝑖𝑚í𝑛 =

𝑉𝑇𝑑

𝐿
 

(9) 

 

• Análise com a chave fechada 

Segundo (AHMED, 2000), quando a chave SW1 é fechada no tempo (ton), 

surge um fluxo magnético sobre o indutor L1, portanto a tensão da fonte Vs e igual 

a queda de tensão sobre o indutor L1. Com isso o diodo D1 entrando na região 

de corte, deixando de circular corrente iR sobre a carga. Nesse momento a 

corrente aumenta de forma linear sobre o indutor. 

 

Figura 18 - Circuito equivalente para chave fechada (Buck-Boost). 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

• Análise com a chave aberta 

De acordo com (AHMED, 2000), quando a chave SW1 estiver desligada 

(toff), a fonte será desconectada. A corrente no indutor não poderá variar de 

imediato, logo o diodo D1 será polarizado diretamente, com isso fornecerá a 

energia que estará armazenada no indutor passara para o capacitor. Como o 

capacitor C1 está em paralelo coma carga, logo apresentarão a mesma tensão. 

Essa transferência de energia acontece ciclicamente.  

S  

    

D  

  Ro s      
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Figura 19 - Circuito equivalente para chave aberta (Buck-Boost). 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.9.3 CONVESOR TOPOLOGIA FLYBACK 

Um conversor CC-CC com isolamento entre a entrada e a saída é o circuito 

flyback da Figura 20. Os efeitos das perdas e indutância de fuga são importantes 

quando se considera a proteção e o funcionamento da chave, mas o 

funcionamento global do circuito é melhor entendido com este modelo simplificado 

do transformador (HART, 2012).  

 

Figura 20 – Diagrama do conversor flyback. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

• Análise com a chave fechada 

Segundo Hart (2012), no momento que a chave SW1 é acionada, surge um 

fluxo magnético no enrolamento de magnetização, com uma corrente que se 

comportando da  forma linear não havendo corrente sobre o enrolamento primário 

(modelo ideal), desconsiderando a queda de tensão na chave, toda a tensão da 

fonte Vs, fica sobre indutância de magnetização. 

S  

    

D  
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Figura 21 – Diagrama do conversor flyback (chave fechada). 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A tensão sobre os enrolamentos de magnetização, pode ser expressa pela 

equação da tensão do indutor, vista pela equação (10), que por fim foi encontrado 

a variação de corrente no indutor de magnetização equação (11). 

 

 
𝑣1 = 𝑉𝑠 = 𝐿𝑚 𝑥 

𝑑𝑖𝐿𝑚

𝑑𝑡
 

(10) 

 

 𝑑𝑖𝐿𝑚

𝑑𝑡
=

∆𝑖𝐿𝑚

∆𝑡
=

∆𝑖𝐿𝑚

𝐷𝑇
=

𝑉𝑠

𝐿𝑚
 

 

 

 
∆𝑖𝐿𝑚 =

𝑉𝑠 𝑥 𝐷𝑇

𝐿𝑚
 

(11) 

 

Lembrando que no transformador real, isto significa que uma corrente está 

aumentando linearmente no bobinado primário e que não existe corrente física no 

bobinado secundário (HART, 2012).  

A tensão no enrolamento secundário pode ser determinada pela equação 

(12), desta maneira ocorrerá a transferência de energia enrolamento primário para 

o enrolamento secundário, porém com a fase invertida. N1 e N2 e relação de 

transformação entre os dois enrolamentos. 

 

 
𝑣2 = 𝑣1 𝑥 (

𝑁1

𝑁2
) = 𝑉𝑠 𝑥 (

𝑁2

𝑁1
) 

(12) 

 

 
𝑣𝐷 = −𝑉𝑜 − 𝑉𝑠 (

𝑁1

𝑁2
) < 0 

(13) 
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A corrente no diodo D1 será Id1=0A, pois não existe fluxo magnético no 

enrolamento secundário consequentemente não ocorrerá o carregamento do 

capacitor C1. 

 

• Análise com a chave aberta  

Quando a chave é aberta, Figura 22, a corrente não pode mudar 

instantaneamente na indutância Lm, logo o caminho de condução deve ser pelas 

espiras da bobina do primário do transformador ideal. A corrente 𝑖𝐿𝑚 entra pelo 

terminal do primário sem o ponto e deve sair pelo terminal do secundário da 

mesma maneira que entrou. Isto é admissível visto que a corrente no diodo e 

positiva. Supondo que a tensão sida permanece constante em Vo, a tensão 

secundário do transformador V2 torna-se –Vo, a tensão no secundário transforma 

de volta para o primário, estabelecendo a tensão em Lm. 

 

Figura 22 – Diagrama do conversor flyback (chave aberta). 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

A função de transferência do conversor flyback pode ser expressa pela 

equação (14), dessa formaD é o ciclo de trabalho do conversor juntamente com 

relação de transformação do acoplador indutivo.  

 

 
𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 𝑥 (

𝐷

1 − 𝐷
)  𝑥 (

𝑁1

𝑁2
) 

(14) 

 s

   2

      

              

             

ID
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Figura 23 – (a) Corrente de magnetização; (b) Corrente da fonte; (c) 
corrente no diodo; (d) corrente no capacitor; (e) tensão no indutor. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A indutância crítica 𝐿𝑚  deve ser maior que 𝐿𝑚𝑚í𝑛, para que o conversor 

opere no modo de condução continua, a equação determinada Lm: 

 
 

𝐿𝑚𝑚í𝑛 =
(1 − 𝐷)2𝑅

2𝑓
𝑥 (

𝑁1

𝑁2
)

2

. 
(15) 
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DESENVOLVIMENTO  

1.10 DIMENSIONAMENTO DO FILTRO CAPACITIVO DE ENTRADA  

Nesta seção foram apresentadas as equações matemáticas frutos de 

análises dos principais circuitos contidos neste projeto. Forma dimensionados os 

componentes passivos (resistores, indutores e capacitores) assim como também 

foram especificadas as chaves (diodos e transistores). 

O sistema de distribuição e as instalações de geração conectadas ao 

mesmo devem em condições normais de operação e em regime permanente, 

operar dentro dos limites de frequência situados entre 59,9 Hz e 60,1 Hz. Quando 

da ocorrência de distúrbios no sistema de distribuição, as instalações de geração 

devem garantir que a frequência retorne, no intervalo de tempo de 30 (trinta) 

segundos após a transgressão, para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, para permitir a 

recuperação do equilíbrio carga-geração. A frequência não pode exceder 66 Hz 

ou ser inferior a 56,5 Hz em condições extremas (ANEEL, 2018). 

A flutuação de tensão é um fenômeno caracterizado pela variação 

aleatória, repetitiva ou esporádica do valor eficaz ou de pico da tensão 

instantânea. Determinação da qualidade da tensão do sistema de distribuição 

(ANEEL, 2018). 

Pode se notar no texto acima que a flutuação de tensão na rede elétrica e 

um fenômeno comum, o conversor projetado a seguir tem como finalidade 

controlar a tensão de saída para um nível aceitável, sem sofrer alterações de 

frequência e tensão da rede elétrica. 
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Figura 24 - Diagrama esquemático do retificador de entrada. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A figura Figura 24 demostra o esquema elétrico do conversor, sendo 

somente a parte de retificação, a Tabela 1 determinou-se os parâmetros de 

entrada, na fase inicial do projeto. 

 

Tabela 1- Dados para o dimensionamento do filtro de entrada. 

Parâmetros: 

Vac = 127 V Tensão Eficaz de entrada da rede 
elétrica  

Vacmin = 100 V Tensão Eficaz mínima da rede 
elétrica 

Vacmáx = 133 V Tensão Eficaz máxima da rede 
elétrica  

ηret.   0,9 Rendimento do retificador 

Pout = 60 W Potência de saída do retificador  

Pin = 66,66 W Potência de entrada do retificador  

f = 60Hz Frequência da rede elétrica  

Vd=1 V Queda de tensão sobre o diodo 

∆Vcret = 5 % Variação de tensão sobre o 
capacitor de retificação  

Fonte: O Autor, 2018. 
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Primeiramente determinou-se média entre as tensões RMS da rede, que 

alimentará o retificador, sendo a média entre tensão máxima Vacmáx e a tensão 

mínima Vacmin, deste modo obteve um valor médio de 116,5V, tem-se (BARBI, 

2000): 

 

 
𝑉𝑎𝑐 =

𝑉𝑎𝑐𝑚á𝑥 − 𝑉𝑎𝑐𝑚í𝑛

2
+ 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 =

133 − 100

2
+ 100 = 116,5 𝑉. 

 

(16) 

 

A expressão (17) descreve o valor de pico do sinal alternado, sendo ela de 

164,75V: 

 

 𝑉𝑎𝑐. 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑉𝑎𝑐 𝑥 √2 = 116,5 𝑥 √2 = 164,75 𝑉. (17) 

 

A tensão mínima sobre o capacitor de filtragem pode ser dada pela 

equação (18), onde considerou-se um valor de variação na tensão sobre o 

capacitor de 5%, somado a queda de tensão dos dois diodos. Desta forma, tem-

se: 

 

 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 = (√2 𝑥 𝑉𝑎𝑐 − 2 𝑥 𝑉𝑑) 𝑥 (1 − ∆𝑉𝑐𝑟𝑒𝑡), (18) 

 

𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 = (√2 𝑥 116,5 − 2 𝑥 1) 𝑥 (1 − 0,05) = 154,61 𝑉 

 

A equação (19) determina a potência de entrada do retificador, onde 

considerou-se um rendimento de 90%: 

 

 
𝑃𝑖𝑛 =

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜂
=

60

0,9
= 66,66 𝑊. 

(19) 

 

Em seguida calculou-se o valor da capacitância, visto pela a equação (20), 

esse resultado foi arredondado para um valor comercial de 470µF. 

 

 
𝐶𝑟𝑒𝑡 =

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑓 𝑥 (𝑉𝑝𝑘2 − 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛2)
=

60

60 𝑥 (164,752 − 154,62)
 

(20) 
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𝐶𝑟𝑒𝑡 = 308,50𝑥10−6 𝐹 

 

O tempo de comutação dos diodos é dado pela equação (21) : 

 

𝑡𝑐 =
cos−1(

𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑝𝑘

)

2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑓
=

cos−1(
154,61
162,75

)

2 𝑥 𝜋 𝑥 60
= 842,48 𝜇𝑠 

(21) 

 

A equação (22) estabelece o valor da corrente de pico do retificador. 

 

 
𝐼𝑝. 𝑟𝑒𝑡 =

𝐶𝑟𝑒𝑡 𝑥 𝛥𝑉

𝑡𝑐
=

447𝑥10−6 𝑥 8,14

842,48
= 4,31 𝐴 

(22) 

 

Corrente eficaz no retificador é dada pela expressão (23)(24):  

 

 𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑝. 𝑟𝑒𝑡 𝑥√(2 𝑥 𝑡𝑐 𝑥 𝑓) − (2 𝑥 𝑡𝑐 𝑥 𝑓)2 (23) 

 

 𝐼𝑒𝑓 = 4,31 𝑥 √(2 𝑥 842,48𝜇 𝑥 60) − (2 𝑥 842,48𝜇 𝑥 60)2 = 1,299 𝐴 (24) 

 

Corrente média pode, então, ser calculada pela equação (25) 

 

 
𝐼𝑚𝑑. 𝑟𝑒𝑡 =

𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛
=

66,66

154,61
= 0,4311 𝐴 

(25) 

 

A corrente que circula sobre o capacitor foi determinada através da 

expressão (26) 

 

 𝐼𝑐𝑒𝑓 = √𝐼𝑒𝑓2 + 𝐼𝑚𝑑. 𝑟𝑒𝑡2 = √1,2992 + 0,43112 = 1,3686 𝐴 (26) 

 

Os parâmetros para dimensionamento do diodo ideal para aplicação, foram 

baseados nos dados obtido a seguir. 

Primeiramente deve-se ter o tempo de comutação do diodo, descoberto 

anteriormente, juntamente com a frequência da rede elétrica, esse valor e visto 

pela equação (27). 

 

 𝐼𝑑𝑒𝑓 = 𝐼𝑝. 𝑟𝑒𝑡 𝑥 √𝑡𝑐 𝑥 𝑓 = 4,31 𝑥 √842,48𝑥10−6 𝑥 60 = 0,969 𝐴 (27) 
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A corrente média sobre o diodo é dada pela expressão (28). 

 
𝐼𝑚𝑑. 𝑑 =

𝑃𝑖𝑛

2 𝑥 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛
=

66,66

2 𝑥 154,61
= 0,2155 𝐴 

(28) 

 

A tensão de pico sobre o diodo é 188,09V, onde foi considerando o pior 

caso possível, visto pela equação (29). 

 

 𝑉𝑑𝑚á𝑥 = √2 𝑥 𝑉𝑎𝑐𝑚á𝑥 = √2  𝑥 133 = 188,09 𝑉 (29) 

 

O diodo escolhido para aplicação foi 1N5404 visto pela Tabela 2 - 

Parâmetros do diodo 1N5404,desta forma suportará uma tensão e corrente de 

pico alta. O diodo foi dimensionado para operar com uma tolerância, com isso, 

evitando-se que o componente se danifique. 

 

Tabela 2 - Parâmetros do diodo 1N5404 

VRRM 500V Tensão reversa máxima de pico repetitivo 

TJ máx. 150°C Temperatura da junção  

IF(AV) 3 A Máxima corrente média  

IFSM 200 A Corrente de pico para um tempo 8,3 ms  
em meia onda senoidal 

VRMS 280 V Tensão máxima RMS 

VF 1,2 V Máxima queda de tensão para 3A 

RtJA 20°C/W Resistência térmica da junção ao 
ambiente com comprimento de fio de 975 
mm 

Rt 90 mΩ Resistencia serie  

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2013). 
 

Em seguida, determinou-se a potência elétrica dissipada sobre o diodo, 

diante disso foi adotado uma resistência interna sobre o diodo de 90 mΩ. 

 

 𝑃𝑑 = 𝑉𝑡𝑜 𝑥 𝐼𝑚𝑑. 𝑑 + 𝑟𝑡 𝑥 𝑖𝑑𝑒𝑓2. (30) 

 

𝑃𝑑 = 1,2 𝑥 0,2155 + 90𝑋10−3𝑥 0,9692 = 0,343 𝑊 

 

A resistência da junção calculado pela equação (31), por isso foi 

considerado uma temperatura máxima do ambiente de 50°C. 
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𝑅𝑗 =

𝑇𝑗 − 𝑇𝑎

𝑃𝑑
=

150 − 50

0,343
= 291,54° C/W 

(31) 

Devido ao fato da resistência temperatura da junção calculada, ser maior 

que temperatura de junção especificada pelo datasheet, não foi necessário 

empregar dissipador térmico sobre o mesmo. 

 

1.11 PROJETO DO ACOPLADOR INDUTIVO  

Todo o processo de dimensionamento do indutor de acoplamento é baseado 

na literatura de (BARBI, 1997) (BARBI, 2007), como forma de auxilio no projeto. 

Primeiramente, deve se escolher os parâmetros de entrada para os devidos 

cálculos, esses dados são constantes que auxiliam o dimensionamento do 

acoplador.  

 

Tabela 3 - Dados para o dimensionamento do acoplador indutivo. 

Parâmetros  

Fsw = 40KHz Frequência de chaveamento 

Kp = 0,5 Fator de utilização do primário 

Kw = 0,4 Fator de utilização da área do enrolamento 

J = 300 A/ cm² Densidade de corrente nos condutores 

Jmáx= 350 A / cm² Densidade máxima de corrente nos condutores 

Vd =1V Queda de tensão nos diodos 

∆𝐵 = B = 0,25T  Densidade de fluxo magnético 

Pout = 60W Potência de saída do conversor 

Dmáx = 0,45 Razão Cíclica 

Tsw = 25µs Período do sinal de chaveamento  

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Calcula-se o valor da secção transversal do transformador dado pelo 

produto da área efetiva (Ae), pela área da janela do núcleo (Aw). 

Depois de obtido (AeAw), observa-se algum fabricante com valor de 

medida maior o igual o calculado na equação (32), deve se usar um valor inferior 

devido à dificuldade de espaço entre as espiras. Usou-se o fabricante Thornton 

para núcleo de ferrite devido à alta qualidade do material e fácil acesso do 

datasheet. Sugere o valor de 0,5 para 𝑘𝑝 e de 0,4 para 𝑘𝑤 (BARBI, 2007). 
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𝐴𝑒𝐴𝑤 =

1,1 𝑥 𝑃𝑜 𝑥 104

𝐾𝑝 𝑥 𝐾𝑤 𝑥 𝑗 𝑥 𝑓𝑠𝑤 𝑥 ∆𝑏
=

1,1 𝑥 60 𝑥 104

0,5 𝑥 0,4 𝑥 300 𝑥 400000 𝑥 0,18
 

(32) 

 

𝐴𝑒𝐴𝑤 = 1,52 𝑐𝑚4 

 

Nota-se que o produto AeAw está ligado diretamente com a potência e a 

frequência do conversor. 

 

Figura 25 - Dados técnico do núcleo NER34/17/11. 

 

Fonte: (THORNTON, 2018). 
 

O datasheet do núcleo não apresentou o valor da área da janela do núcleo 

(Aw) Figura 25, nitidamente calculou-se através do desenho técnico 

disponibilizado pelo fabricante, em seguida comparou com os valores de medida 

do núcleo real com auxílio do paquímetro.  



31 
 

➢ Valor obtido pelo desenho técnico do catálogo da Thornton 

 
𝐴𝑤 = (11,8 𝑥 2) 𝑥 (

25,6

2
−

11,1

2
) = (23,6 𝑥 7,25) = 171,1 𝑚𝑚2 

(33) 

➢ Valor medido com paquímetro  

 𝐴𝑤 = (12 𝑥 2) 𝑥 7,0 = (24 𝑥 7,0) = 168 𝑚𝑚2 (34) 

 

 Os dois valores ficaram bem próximos, comprovando veracidade nas 

medidas, uso se o maior valor, sendo que o valor da área da secção transversal 

do núcleo (Ae) de 97,1mm², foi obtido pela tabela de dados técnicos do catálogo. 

Obteve-se o valor de  16312,8 mm4, o núcleo mais próximo para a potência 

demandada do conversor é o núcleo NER 34/17/11 cujo o produto AeAw foi obtido 

pela equação (35). 

 𝐴𝑒𝐴𝑤 = 168 𝑥 97,1 = 16312,8 𝑚𝑚4 (35) 

 

𝐴𝑒𝐴𝑤𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 > 𝐴𝑒𝐴𝑤𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

 

𝐴𝑒 = 0,971 𝑐𝑚2       𝐴𝑤 = 1,68 𝑐𝑚2        𝐴𝑒𝐴𝑤 = 1,63 𝑐𝑚4 

 

A equação (37) determina a distância do entreferro (GAP) do núcleo de 

ferrite, esse valor pode ser ajustado em pratica para obter a indutância crítica 

exata do conversor. Assim um (GAP) de 4,4353𝑥10−6 𝑚𝑚 de distância. 

 

 
𝛥𝑊 =

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑣. 𝑥 𝐹𝑠𝑤
=

60

0,7 𝑥 40000
= 2,142𝑥10−3𝐽 

 

 

(36) 

 

 
𝛿 =

2 𝑥 µ𝑜 𝑥 ∆𝑊

∆𝐵 𝑥 𝐴𝑒 𝑥 10−4
=

2 𝑥 4𝜋𝑥10−7𝑥 2,142𝑥10−3

(0,25)2 𝑥 0,971 𝑥 10−4
= 887,07𝑥10−6 𝑚𝑚 

(37) 

 

 
𝑙𝑔 =

𝛿

2
=

887,07𝑥10−6

2
= 4,4353𝑥10−6 𝑚𝑚 

(38) 

 

 

Em seguida calculou-se a corrente máxima do enrolamento primário do 

acoplador, dada pela equação (40), sendo o pior caso, onde o conversor dissipa 

sua máxima potência na saída. Adotou-se um duty cycle máximo de 0,45 na 
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equação (40), esse valor não pode ser acima de 50%, pois ocorrerá a saturação 

do núcleo de ferrite, interferindo no rendimento do conversor. 

 
𝑉𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛. = (√2 𝑥 100 − 2𝑥1) 𝑥 (1 −

0,40

2
) = 111,53 𝑉 

(39) 

 

 
𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚_𝑝𝑘 =

2 𝑥 𝑃𝑜

𝜂 𝑥 𝑉𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛 𝑥 𝐷𝑚á𝑥 
=

2 𝑥 60

0,7 𝑥 111,53 𝑥 0,45 
= 3,41 𝐴 

(40) 

 
 

 
𝐼𝑠𝑒𝑐𝑝𝑘 = 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑥 

𝑁𝑝

𝑁𝑠
= 3,41 𝑥

52

30
= 5,910 𝐴 

(41) 

 

O próximo passo foi determinar o valor de indutância do enrolamento 

primário e secundário, a distância entre o entreferro do núcleo foi ajustado para 

obter exatamente a indutância calculada.  

Calculou-se a indutância magnetizante real do primário equação (42) e 

secundário da equação (43). 

 
 

𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚. =
1

2
 𝑥 

𝑉𝑖𝑛2 𝑥 𝐷𝑚á𝑥2 𝑥 𝜂

𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑥 𝑓𝑠𝑤
=

1

2
x

111,532𝑥0,452 𝑥 0,70

60 𝑥 40𝑥103
 

(42) 

 

𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚. = 367,33𝑥10−6 𝐻 

 

 
𝐿𝑠𝑒𝑐. = 𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚. 𝑥

𝑁𝑝

𝑁𝑠
= 367,94𝑥10−3 𝑥 (

52

30
) = 637,78 𝑚𝐻 

(43) 

 

 Para fins de simulação, foi dimensionado o valor de indutância de 

magnetização para obter um resultado mais real possível do conversor. 

Calcular a indutância magnetizante do primário equação (44) e secundário 

equação (45) para simulação. 

 
 

𝐿𝑚𝑝. 𝑠𝑖𝑚 =
𝑁𝑝 𝑥 𝛥𝐵 𝑥 𝐴𝑒

𝐼𝑝
=

50 𝑥 0,25 𝑥 0,971𝑥10−4

3,41
= 355,93 µ𝐻 

(44) 

 

 
 

𝐿𝑚𝑠. 𝑠𝑖𝑚 =
𝑁𝑠 𝑥 𝛥𝐵 𝑥 𝐴𝑒

𝐼𝑠
=

30 𝑥 0,25 𝑥 0,971𝑥10−4

5,910
= 123,22 µ𝐻 

(45) 
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De acordo com Hart (2012), a indutância de magnetização do conversor 

pode ser dada pela expressão (46), determinando o valor mínimo de Lms.sim, 

para que o conversor opere no modo de condução continua.  

  

𝐿𝑚𝑠. 𝑠𝑖𝑚 =
(1 − 𝐷𝑚á𝑥)2 𝑥 𝑅

2 𝑥 𝑓
 𝑥 (

𝑁𝑝

𝑁𝑠
)

2

=
(1 − 0,45)2 𝑥 38,4

2 𝑥 40000
 𝑥 (

52

30
)

2

 

 

(46) 

 

𝐿𝑚𝑠. 𝑠𝑖𝑚 =  431,70 µ𝐻 

 

A equação (47) descreve a corrente eficaz máxima no enrolamento 

primário, sendo necessário o valor de corrente de pico no enrolamento primário, 

já encontrado na equação (40). 

 
 

𝐼𝑒𝑓. 𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚_𝑝𝑘 𝑥  
√𝐷𝑚á𝑥

3
= 3,8 𝑥 

√0,45

3
= 0,8497 𝐴 

(47) 

 

Os cálculos realizados a seguir determinam os parâmetros físicos do 

acoplador como número de espiras, diâmetro dos condutores de cobre e 

possibilidade de execução. 

As equações adiante definem o número de voltas necessárias para que o 

conversor funcione corretamente. Obteve se um valor de 51,69 espiras no 

enrolamento primário equação (48) para facilitar a fabricação do enrolamento, 

esse valor foi arredondado para 52 espiras, com uma variação da densidade de 

fluxo magnético de 0,25 Tesla e distância do entreferro de 886,24 𝑥10−6𝑚𝑚. 

 
 

𝑁𝑝 =
𝛥𝐵 𝑥 𝛿

µ𝑜 𝑥 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚_𝑝𝑘
=

0,25 𝑥 886,24𝑥10−6

4𝜋𝑥10−7 𝑥 3,41
= 51,69 ≅ 52 𝑒𝑠𝑝 

(48) 

 

Já para o enrolamento secundário foi usado a equação (49),para 

determinar o número de voltas no carretel, sendo ele no valor arredondado de 30 

espiras, note que alguns dados foram necessários para obtenção de valor como: 

Valor de tensão de saída (Vo=48V), tensão mínima na saída do retificador (Vin 

min=111,53V) e ciclo de trabalho máximo (Duty cycle) no valor de 45% 

 
 

𝑁𝑠 = 𝑁𝑝 𝑥 (
(𝑉𝑜 + 𝑉𝑑)

𝑉𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛
𝑥

(1 − 𝐷𝑚á𝑥)

𝐷𝑚á𝑥
) 

(49) 
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𝑁𝑠 = 52 𝑥 (
(48 + 3)

111,53
𝑥

(1 − 0,45)

0,45
) = 29,06 ≅ 30 𝑒𝑠𝑝 

 

A relação de transformação equação (50) está relacionado em número de 

espiraras do enrolamento primário, encontrado no equação (48) em conjunto com  

o número de espiras no secundário equação (49) ,sendo ela de 1,73, esse valor e 

adimensional.  

 
 

𝑛 =
𝑁𝑝

𝑁𝑠
=

52

30
= 1,73 

(50) 

 

A utilização de condutores em altas frequências deve levar em conta o 

efeito pelicular (skin efect). É sabido que, à medida que a frequência aumenta, a 

corrente no interior de um condutor tende se distribuir pela periferia, ou seja, existe 

maior densidade de corrente nas bordas e menor na região central. Esse efeito 

causa uma redução na área efetiva do condutor. Em outras palavras, o efeito 

pelicular atua de maneira a limitar a área máxima do condutor a ser empregado 

(BARBI, FONT e ALVES, 2002). 

O diâmetro máximo tanto para os condutores do enrolamento primário 

quanto para o enrolamento secundário, será de no máximo 0,75mm ou 20 AWG, 

mostrado pela equação (51), aonde é usado o valor da frequência de 

chaveamento (fsw). 

 
 

∆=
2 𝑥 7,5

√𝑓𝑠𝑤 
=

2 𝑥 7,5

√40𝑥103
= 0,075 𝑐𝑚 𝑜𝑢 0,75 𝑚𝑚 

(51) 

 

Tabela 4 - Dados técnicos do fio de cobre esmaltado AWG 20. 

Grandeza Descrição  

AWG 20 

Diâmetro cobre (cm) 0,081 

Área do cobre (cm²) 0,005176 

Diâmetro com isolamento (cm) 0,089 

Área com isolante (cm²) 0,006244 

Resistividade Ohms/cm 20ºC 0,000333 
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Resistividade Ohms/cm 100ºC 0,000445 

Fonte: (EDUFER, 2018). 
 

 A seguir, foi determinado o diâmetro do condutor primário equação (52), 

sendo ele no valor de 2,4277𝑥10−3𝑐𝑚2, junto com uma densidade de corrente 

máxima no condutor, de 350A/cm². Pode se observar que a secção do condutor 

está ligado diretamente com a corrente de pico do enrolamento, junto com a 

densidade de corrente que o condutor suporta. 

 
 

𝑆𝑒𝑐. 𝑝𝑟𝑖𝑚. =
𝐼𝑒𝑓. 𝑝𝑟𝑖𝑚

𝐽𝑚á𝑥
=

0,8497

350
= 0,0024277 𝑐𝑚2 

(52) 

 

 O valor da área do efeito skin (𝑆𝑠𝑘𝑖𝑛), é decorrente da Tabela 4, onde 

obteve-se o valor da área do cobre: 

 

𝑆𝑠𝑘𝑖𝑛 = 0,005176 𝑐𝑚2. 

 

 
𝑁º𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑝𝑟𝑖𝑚. =

𝑆𝑒𝑐. 𝑝𝑟𝑖𝑚

𝑆𝑠𝑘𝑖𝑛
=

2,4277x10−3

0,005176
= 0,468894 ≅ 1 

(53) 

 

Tabela 5 - Dados técnicos do fio cobre esmaltado AWG 23, para o 
enrolamento primário. 

Grandeza Descrição  

AWG 23 

Diâmetro cobre (cm) 0,057 

Área do cobre (cm²) 0,002582 

Diâmetro com isolamento (cm) 0,064 

Área com isolante (cm²) 0,003221 

Resistividade Ohms/cm 20ºC 0,000668 

Resistividade Ohms/cm 100ºC 0,000892 

Fonte: (EDUFER, 2018). 
 

Primeiramente determina-se a corrente eficaz do enrolamento secundário, 

visto pela expressão (54), juntamente com a corrente de pico do enrolamento 

secundário Ip.sec. = 5,910A. 
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𝐼𝑒𝑓. 𝑠𝑒𝑐 = 𝐼𝑝 𝑠𝑒𝑐. 𝑥√
(1 − 𝐷𝑚á𝑥)

3
  = 5,910 𝑥√

(1 − 0,45)

3
 

 
𝐼𝑒𝑓. 𝑠𝑒𝑐 = 2,53051 𝐴 

 
 

(54) 

 
𝑆𝑒𝑐. 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛. =

𝐼𝑒𝑓. 𝑠𝑒𝑐

𝐽𝑚á𝑥
=

2,53051

350
= 0,0072300 𝑐𝑚2 

(55) 

 

Tabela 6 - Dados técnicos do fio cobre esmaltado AWG 18, para o 
enrolamento secundário.  

Grandeza Descrição  

AWG 18 

Diâmetro cobre (cm) 0,102 

Área do cobre (cm²) 0,008231 

Diâmetro com isolamento (cm) 0,111 

Área com isolante (cm²) 0,009735 

Resistividade Ohms/cm 20ºC 0,000209 

Resistividade Ohms/cm 100ºC 0,000280 

Fonte: (EDUFER, 2018). 
 

 
𝑁º𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛. =

𝑆𝑒𝑐. 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛.

𝑆𝑠𝑘𝑖𝑛
=

0,008231

0,005176
=  1,59022 ≅ 2 

(56) 

 

Para diminuir o efeito pelicular sobre o condutor, foi utilizado dois fios de 

cobre trançados no enrolamento secundário do acoplador, como mostra a 

expressão (56). 

Posteriormente foi dimensionado o fator de ocupação dos dois 

enrolamentos sobre o carretel do acoplador, como mostra a equação (57). 

  

 
𝐴𝑤𝑛 =

(𝑁𝑝 𝑥 𝑆𝑝 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖. ) + (𝑁𝑠 𝑥 𝑆𝑠 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐. )

0,7
 

(57) 

 

 
𝐴𝑤𝑛 =

(52 𝑥 0,003221 𝑥 1) + (30 𝑥 0,009735 𝑥 2)

0,7
= 1,0737 𝑐𝑚2 

(58) 

 

 
𝐸𝑥𝑒𝑐 =

𝐴𝑤𝑛

𝐴𝑤
=

1,0737

1,68
= 0,63 

(59) 

 



37 
 

Como pode ser visto pela equação (59), o valor da área ocupado sobre o 

carretel, foi de 63%, esse valor não pode exceder 100% do valor nominal, com 

isso o acoplador pode ser executado. 

Caso o valor Awn exceder 100%, deve-se alterar as dimensões do núcleo 

de ferrite, adotando um novo núcleo. 

 

Tabela 7 – Dados gerais do acoplador 

 Enrolamento primário Enrolamento secundário 

Números de espiras 52 30 

Números de condutores 1 2 

AWG 23 18 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

 

1.11.1 Cálculo de perdas no núcleo 

Este fato tem como consequências imediatas aumento da perda no núcleo 

e provável comprometimento da curva de histerese, verifica-se um aumento da 

perda no núcleo em função do aumento da componente DC da corrente de 

excitação, com tendência à saturação (L. R. LISITA, 2004).  

 

Sendo: 

𝛥𝐵 - Densidade de fluxo magnético; 

Kh - Coeficiente de perdas por histerese; 

Kf - Coeficiente de perdas por correntes parasitas; 

Ve - Volume do núcleo; 

 

As consequências destas cargas não-lineares no núcleo de 

transformadores são as perdas adicionais que provocam aquecimento, aumento 

do ruído sonoro, alteração do ponto de operação da curva de histerese e 

provavelmente aumento definitivo da perda no núcleo (L. R. LISITA, 2004).  

Segundo BARBI, FONT e ALVES (2002), o valor da perda no núcleo do 

acoplador, pode ser expressa através da equação (60). 

 

 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎. 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = (𝛥𝐵)2,4 𝑥 [𝐾ℎ 𝑥 𝑓𝑠𝑤 + 𝐾𝑒 𝑥 𝑓𝑠𝑤2] 𝑥 𝑉𝑒 (60) 
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎. 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = (0,25)2,4 𝑥 [4𝑥10−5𝑥 40000 + 4𝑥10−10 𝑥 400002] 𝑥 7,64 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎. 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 = 0,6143 𝑊 

 

1.11.2  Cálculo de perdas no cobre  

Primeiramente foi determinado o comprimento médio de uma espira sobre 

o carretel, assim obteve-se um valor de 6cm por espira.  

 

 𝐿. 𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 6 𝑐𝑚 (61) 

 

De acordo com a equação (62), a resistência obtida foi de 0,2084𝛺. 

 

 
𝑅𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑝𝑟𝑖𝑚. =

𝜌𝑓𝑖𝑜20°𝐶 𝑥 𝐿.𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑥 𝑁𝑝

𝑁. 𝑐𝑜𝑛𝑑. 𝑝𝑟𝑖𝑚
=

0,000668𝑥6𝑥52

1
= 0,2084 𝛺 

 
 

(62) 

Pode notar que devido ao fato de usar dois fios esmaltados em paralelo a 

resistência do enrolamento o secundário será menor. 

A resistência do enrolamento secundário pode ser estipulada: 

 

 
𝑅𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑠𝑒𝑐. =

𝜌𝑓𝑖𝑜20°𝐶 𝑥 𝐿.𝑚é𝑑𝑖𝑜𝑥𝑁𝑠

𝑁. 𝑐𝑜𝑛𝑑. 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛
=

0,000209𝑥6𝑥30

2
= 0,1881 𝛺 

 

(63) 

 

Por fim, foi determinado a potência elétrica  dissipada em cada um dos 

enrolamentos, visto pela equação (64) e (65). 

 

 𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑝𝑟𝑖𝑚. = 𝑅𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑝𝑟𝑖𝑚.  𝑥 𝐼𝑒𝑓. 𝑝𝑟𝑖𝑚 = 0,2084 𝑥 0,8497 
 

(64) 

𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑝𝑟𝑖𝑚. = 0,177 𝑊 

 

 𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑠𝑒𝑐 = 𝑅𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑠𝑒𝑐. 𝑥 𝐼𝑒𝑓. 𝑠𝑒𝑐 = 0,1881 𝑥 2,5793 
 

(65) 

𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒. 𝑠𝑒𝑐 = 0,4851 𝑊 

Somando as duas potências encontrada a cima, equação (64) e (65), a 

potência total será: 
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 𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,1770 + 0,4851 = 0,662 𝑊 
 

(66) 

 

1.12 DIMENSIONAMENTO DO INTERRUPTOR 

Como mostra o capítulo 2.5, o melhor interruptor para aplicação foi 

MOSFET, pois apresenta um comportamento em alta frequência considerável e 

facilidade de acionamento, comparado com o IGBT. 

As equações citadas abaixo foram retiradas de (BARBI, 2007). A expressão 

(67), descreve o valor eficaz máximo de tensão entre dreno e source, sendo ele 

no valor de 241,81V, com o duty cycle máximo de 45%, pior caso.  

 

 
𝑉𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑉𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑥 

1

1 − 𝐷𝑚á𝑥
= 133 𝑥 

1

1 − 0,45
= 241,81 𝑉 

(67) 

 

A expressão (68), determina a corrente média sobre a chave, sendo ela no 

valor de 0,7153A: 

 
𝐼𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ. 𝑚𝑒𝑑 =

𝑁𝑠

𝑁𝑝
𝑥 𝐼𝑜 =

30

52
 𝑥 1,24 = 0,7153 𝐴. 

(68) 

 

 

A corrente eficaz máxima que o MOSFET drenara, é de 1,75A, visto na 

equação (69):  

 

𝐼𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑒𝑓. =
𝑉𝐴𝐶𝑚á𝑥 𝑥 𝐼𝑝

𝑉𝐴𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑥 𝐷𝑚á𝑥
𝑥√

𝐷𝑚á𝑥3

3
=

133 𝑥 3,41

100 𝑥 0,45
 𝑥√

0,453

3
 

(69) 

 

𝐼𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ 𝑒𝑓. = 1,75 𝐴 

 

Como visto nas equações (67) e (69) acima, a chave deve suportar uma 

tensão 241,81V com uma corrente eficaz de 1,75A, foi escolhido o MOSFET IRF 

740, pois seus parâmetros são compatíveis com o projeto, visto na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Característica do MOSFET IRF 740. 

VDS 400V Tensão entre dreno e source  

ID 10ª Corrente continua no dreno 

RDS(on) 0,55Ω Resistencia entre dreno-source, estado 
ligado  
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Tr 27ns Tempo de subida  

Tf 24ns Tempos de descida 

Qg 69nC Carga total no gate 

Ciss 1400nF Capacitância de entrada  

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2017) 
 

1.12.1 Cálculo de perdas no interruptor  

Perdas de condução:  

Quando o transistor estiver desligado, por ele passará uma corrente de 

fuga 𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘. A perda de potência associada a essa corrente de fuga é 𝑃𝑂𝐹𝐹 . = 𝑉𝑠 ∗

𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘. Entretanto, uma vez que a corrente de fuga é muito pequena e não varia 

de maneira significativa com a tensão, costuma ser desprezada. Quando o 

transistor estiver ligado, ocorre uma pequena queda de tensão sobre ele. Essa 

tensão é chamada de tensão de saturação (AHMED, 2000). 

 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑛𝑑. = 𝑅𝐷𝑆 𝑥 𝐼𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ. 𝑒𝑓2 = 0,55 𝑥 1,72 = 1,589 𝑊 (70) 

 

Perda de comutação:  

Além da perda na condução, uma chave não ideal também tem perdas em 

virtude do chaveamento porque não pode passar de um estado para outro, de 

ligado para desligado (ou vice-versa), de modo instantâneo (AHMED, 2000). 

 
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑚. =

𝑓𝑠𝑤

2
 𝑥 (𝑡𝑟 + 𝑡𝑓) 𝑥 𝐼𝑝 𝑥 𝑉𝑠𝑚á𝑥 

(71) 

 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑚. =
40000

2
 𝑥 (27𝑥10−9 + 24𝑥10−9) 𝑥 3,41 𝑥 241,81 = 0,8410 𝑊 

 

 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑚. +𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑. 𝑐𝑜𝑛𝑑. (72) 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1,589 + 0,841 = 2,430 𝑊 
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1.13 CÁLCULO DO FILTRO CAPACITIVO DE SAÍDA  

Os passos seguidos a baixo foram baseados em (BARBI, 2000). 

Primeiramente, determinou-se a corrente máxima na saída do conversor em plena 

carga, com a tensão de saída constante em 48V, visto pela equação (73). 

 

 
𝑖𝑜 =

𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑚á𝑥

𝑉𝑜
=

60

48
= 1,25 𝐴 

(73) 

 

Depois foi definido a máxima variação de tensão na saída do capacitor de 

filtragem, sendo ela no valor de 1% de ondulação (Ripple), em seguida realizou-

se o produto pela tensão da  saída equação (74) e (75), obtendo uma variação de 

0,48V . 

 

  ∆𝑉𝑜 = 𝑉𝑜 𝑥 ∆𝑉𝑐𝑜 (74) 

 

 ∆𝑉𝑜 = 48 𝑥 0,01 = 0,48 𝑉 (75) 

 

O valor da capacitância obtido pela equação (76) foi de 29,29µF, foi 

adotado um capacitor eletrolítico de valor comercial no valor de 47 µF por 100V. 

 

 
𝐶𝑜𝑢𝑡 =

𝐼𝑜 𝑥 𝐷𝑚á𝑥

𝑓𝑠𝑤 𝑥 ∆𝑉𝑜
=

1,25 𝑥 0,45

40000 𝑥 0,48
= 29,29 𝜇𝐹 

(76) 

 

𝐶𝑜𝑢𝑡 ≅ 47 𝜇𝐹 

A tensão de ondulação na saída é baseada em um capacitor ideal. Um 

capacitor real pode ser modelado como uma capacitância com um a resistência 

equivalente em série (RES) e uma indutância equivalente em série (LES). A (RES) 

pode ter efeito significativo na tensão de ondulação na saída, produzindo sempre 

um tensão de ondulação maior que a da capacitância ideal (HART, 2012).  
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Figura 26 - Representação da resistência intrínseca do capacitor. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Posteriormente demostrou pela equação (77) e (78), a resistência 

intrínseca do capacitor eletrolítico no valor de 8,460𝑚𝛺, sendo fundamenta nesse 

cálculo o valor de pico da corrente do enrolamento secundário visto anteriormente 

na equação (41). 

 

 
𝑅𝐸𝑆 ≤

∆𝑉𝑐𝑜

𝐼𝑠
 

(77) 

 

 
𝑅𝐸𝑆 ≤

0,05

5,910
≤ 8,460 𝑚𝛺 

(78) 

 

A (RES) do capacitor é inversamente proporcional ao valor da capacitância 

– uma capacitância maior resulta em uma (RES) menor. Os fabricantes fornecem 

o que são conhecidos como capacitores de baixo valores para aplicações em fonte 

de alimentação (HART, 2012). 

 

1.14 DIMENSIONAMENTO DIODO DE SAÍDA  

Segundo Unicamp (2018) os diodos schottky são muito mais rápidos do 

que o dos diodos bipolares, uma vez que não existe carga espacial armazenada 

no material tipo N, sendo necessário apenas refazer a barreira de potencial 

(tipicamente de 0,3 V). A região N tem uma dopagem relativamente alta, a fim de 

reduzir as perdas de condução, com isso, a máxima tensão suportável por estes 

diodos é de cerca de 100 V.  

Conversor de potência que operam em alta frequência, devem utilizar 

diodos de comutação rápida como foi mostrado no texto anterior. 
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Escolha o diodo de saída de forma que sua VRRM (voltagem reversa 

máxima) seja pelo menos 30% maior que VRVdiode e IF (avante corrente direta) 

é pelo menos 50% maior que o IsecRMS. Use o diodo schottky no secundário 

principal saída para menores perdas de condução. Para o modo DCM, a corrente 

de pico do Flyback é alta e manter a tensão direta baixa pode exigir o uso de um 

diodo de corrente relativamente alto, dependendo do objetivo de eficiência (IFNA, 

2013). 

A tensão máxima da rede foi determinada através da equação (79): 

 

 𝑉𝑐𝑚á𝑥 = (√2 𝑥 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 − 2 𝑥 𝑉𝑑) 𝑥 (1 − ∆𝑉𝑐𝑟𝑒𝑡) (79) 

 

𝑉𝑐𝑚á𝑥 = (√2 𝑥 133 − 2 𝑥 1) 𝑥 (1 − 0,05) = 176,78 𝑉. 

 

Segundo IFNA (2013) a tensão sobre o diodo pode ser calculada através 

da expressão (80), onde considera-se a tensão máxima da rede elétrica 𝑉𝑐𝑚á𝑥 =

176,78, adicionado a tensão RMS da saída do conversor de 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 48𝑉. 

 

 
𝑉𝑅𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑐𝑚á𝑥 𝑥 

𝑁𝑠

𝑁𝑝
= 48 + 176,78 𝑥

30

52
= 149,98 𝑉 

(80) 

 

A Corrente de pico que o diodo de saída deve suporta, foi calculada 

anteriormente através da equação (41), obtendo-se um valor 𝐼𝑠𝑒𝑐𝑝𝑘 = 2,5305𝐴, o 

diodo escolhido para aplicação foi MUR 1620, logo suporta uma corrente direta 

de pico de 16A, com isso diminui esforços sobre o mesmo. 

 

Tabela 9 - Parâmetros do diodo MUR1620CT 

VRRM 200V Tensão reversa de pico 

IF(AV) 8ª Corrente media direta  

IFM 16ª Corrente direta de pico 

TR 35 a 60ns Tempos de Recuperação Ultrafast 

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2015). 

 

1.15 DIMENSIONAMENTO DO SNUBBER  

Os snubbers são usados largamente em dispositivos de comutação, com a 

finalidade de amortecer oscilação decorrente a pico elevados de tensão sobre os 
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mosfet e diodos, esse pico podem influencia no rendimento do conversor ou até 

mesmo danificar as chaves. Um dos motivos é a ressonância entre a indutância 

de magnetização do acoplador (Lm), em conjunto com a capacitância total do 

Mosfet (Coss). 

Podem ser divididos em duas classes: snubber dissipativo, cujo parte da 

potência gerada pelo pico de tensão sobre os dispositivos, e dissipada em forma 

de efeito Joule no resistor, a outra forma é o snubber regenerativo, com isso a  

parte da energia é revertida para o próprio uso no conversor. 

Decidiu usar o modo dissipativo devido à baixa complexibilidade e custo do 

projeto e questão. Dentro das topologias estudadas foi usada a forma Snubber 

RCD, logo é composto por três elementos: capacitor, resistor e diodo, visto na 

Figura 26. 

 

Figura 27 - Circuito equivalente de ressonância sobre o snubber.  

 

Fonte: O Autor, 2018. 

De acordo com TREVISO (1999), os snubbers dissipativos servem também 

para evitar picos elevados de tensão nos semicondutores protegendo-os. A forma 

de se evitar este problema é a utilização do snubber, podendo ser associado em 

série ou paralelo com o componente a ser protegido, mantendo a chave numa 

faixa de operação segura. 

Segundo TREVISO (1999), o snubber é capaz de fornecer um caminho 

alternativo para a corrente, tendo sua atuação maximizada quanto sua posição na 
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placa de circuito impresso for mais próxima do semicondutor. A Figura 28 mostra 

os esquemas mais comuns dos snubbers dissipativos. 

 

Figura 28 – Snubber dissipativo convencionais para o MOSFET e diodo. 

 

Fonte: (TREVISO, 1999) 

 

Utiliza-se os seguintes critérios (TREVISO, 1999): 

- Verifica-se qual a tensão máxima que o semicondutor vai operar;  

- Dimensiona-se o resistor para que dissipe uma potência a escolher desta 

tensão. 

- Com o valor da resistência, dimensiona-se o capacitor que segundo deve 

ser preferencialmente cerâmico, de modo que a tensão caia para 90% da tensão 

máxima. 

 

Adotou-se a potência 1W sobre o resistor (Rs), visto na equação (82), 

aonde obteve-se o valor ideal da resistência, junto com uma tensão máxima de 

entrada Vmáx de 148,87V. A equação (83) descreve o valor da capacitância (Cs), 

cuja (Ts) é valor do período de chaveamento, para a frequência de 40kHz, junto 

com relação Vc1, Vc0 no valor de 90%. 

 

 
𝑉𝑖𝑛 𝑚á𝑥. = (√2 𝑥 133 − 2 𝑥 1) 𝑥 (1 −

0,40

2
) = 148,87 𝑉 

(81) 

 

 
𝑅𝑠 =

𝑉𝑚á𝑥2

𝑃𝑟
=

148,872

1
= 22162,27 𝛺 

(82) 
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𝐶𝑠 =

−𝑇𝑠

𝑅𝑠 x 𝑙𝑛
𝑉𝑐1
𝑉𝑐0

=
−25𝑥10−6

22𝑥103 𝑥 ln (0,9)
= 10,78 𝑛𝐹 

(83) 

 

O valor adotado na resistência (Rs), é de 22kΩ x 1W, e da capacitância 

(Cs) 10nF x 600V, valores comerciais. O diodo empregado no snubber dissipativo 

RCD, foi o UF 4007 visto que suporta uma tensão reversa de 1000V, junto com 

uma ótima recuperação reversa entre 50 ns a 75 ns, e Tensão máxima RMS de 

700V (SEMICONDUCTOR, 2017).  

 

1.16 PROJETO DO CIRCUITO DE PWM  

Escolheu-se para o projeto do PWM o circuito integrado dedicado (CI) 

SG3525, onde apresenta uma boa estabilidade na saída, sem variar muito a 

frequência. O circuito também proporciona outros parâmetros positivo para o 

projeto como: compensador de erro interno, bloco de sincronismo, controle de 

partida suave (soft starter), oscilador de saída e pino de shutdown. 

O rápido desenvolvimento das fontes chaveadas levou os fabricantes de 

componentes eletrônicos a produzirem circuitos integrados, com múltiplas funções 

capazes de realizar o controle, o comando e a proteção dessas fontes, com a 

adição de alguns componentes externos. O mais popular e de maior 

disponibilidade no nosso mercado é o 3525 PWM Control Circuit, produzido por 

vários fabricantes (OLIVEIRA, 2014). 

 

Figura 29 - Pinos de conexão do CI SG3525 

 

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2005) 
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Características do CI SG3525: 

• Operação de 8,0   a 35   •  

• Referência de Aparamento 5.1 V 1.0%  

• Faixa do Oscilador de 100 Hz a 400 kHz  

• Pino de Sincronização do Oscilador Separado  

•  ontrole de Deadtime  justável • Bloqueio de Subtensão de  ntrada  

• Travando PWM para impedir vários pulsos 

• Desligamento por Pulso-a-Pulso 

• Saídas Duplas de Fonte / Dissipador: Pico de 400 mA Pacotes Pb-Free 

estão disponíveis. 

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2005) 

Figura 30 - Diagrama de bloco do CI SG3525 

 

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2005). 
 

1.16.1 Oscilador de entrada 

Segundo (SEMICONDUCTOR, 2005), o resistor (RD) fica responsável pela 

descarregar do capacitor (CT), como mostra o esquemático apresentado na 

Figura 31 (a) (lateral direita inferior). O valor da resistência de descarga (RD) é 

determinado através da Figura 31 (b), sendo que o valor de (CT) é pré-

estabelecido na fase inicial do projeto.  
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𝑅𝑇 =

(1 − 𝐶𝑇 𝑥 3 𝑥 𝑅𝐷 𝑥 𝑓𝑜𝑠𝑐)

𝑓𝑜𝑠𝑐 𝑥 0,7 𝑥 𝐶𝑇
=

1 − (10𝑥10−9 𝑥 3 𝑥 200 𝑥 40𝑥103)

40𝑥103 𝑥 0,7 𝑥 10𝑥10−9
 

(84) 

 

𝑅𝑇 = 2542,85𝛺 ≅ 2,5 𝑘𝛺 

Figura 31 - (a)Tempo de Carga do Oscilador versus RT, (b)Tempo de 
Descarga do Oscilador versus RD. 

Fonte: (SEMICONDUCTOR, 2005). 
 

O trimpot (POT-2) forma um divisor de tensão, determinando o nível de 

tensão ideal na entrada não inversora do amplificador de erro, sendo ajustado 

para 2,5V, pois irá comparar com a tensão de erro oscilante, em função da carga. 

 Foi inserido também um trimpot (POT-1) de 1K, somado o resistor (R9) de 

  Ω, como forma de ajuste preciso na frequência de saída. Se trimpot (POT-1) 

estiver em 50% do seu valor, a resistência equivalente será 1,5K𝛺 como mostra 

a equação (85), com isso obteve-se um range de resistência de 1K𝛺 á 2K𝛺. 

 

 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖.  𝐹𝑟𝑒𝑞. = 𝑃𝑂𝑇1 + 𝑅9 = 500 + 1𝐾 = 1,5 𝑘𝛺 (85) 

 

O circuito integrado HCPL 7800 envia uma tensão a cima da tensão de 

projeto, para isso foi inserido o trimpot (POT-3), que determina a tensão de 

entrada, para o compensador de erro, sendo ajustado em um nível de 2,5V. 

 
1.16.2 Circuito de partida suave (soft starter) 

Quando se energiza uma fonte chaveada, é importante que a razão, cíclica 

progrida lentamente, desde o valor nulo até o necessário para suprir a potência 

de carga. Caso contrário háverá o risco de destruição do transistor, saturação do 

transformador e "overshoot" na saída (ABREU, 1992, p. 95). 
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No momento que conversor é ligado na rede elétrica os capacitores de 

filtragem da saída do conversor se comporta como curto circuito gerando 

correntes altas no acoplador e principalmente dos diodos retificadores de entrada 

e no interruptor, para solucionar essa problemática foi adicionado o recurso de 

soft starter interno do CI SG3525, cujo o PWM inicia de forma progressiva 

mostrado na Figura 32.   

 

Figura 32 – Diagrama do circuito de soft starter. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

O valor da capacitância do capacitor (C4) foi de 4,7µF, sendo determinado 

empiricamente. Foi adicionado capacitores de diferentes valores até achar no 

tempo necessário sem prejudicar o circuito, obtendo-se um tempo 

aproximadamente de 1ms até chegar do ciclo de trabalho ideal para a carga. 

O pino 10 não deve ser deixado flutuando, pois, a captação de ruído 

concebivelmente interromper a operação normal (SEMICONDUCTOR, 2005). 

 

1.16.3 Projeto do drive do MOSFET 

O projeto do drive, foi utilizado um optoacoplador da família HCPL, pois o 

circuito de geração de PWM trabalho em alta frequência na casa dos 40KHz, os 

optoacopladores simples, que existem no mercado (4N25,4N35, PC817), não 
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atende a frequência de trabalho do conversor, distorcendo o sinal em frequências 

acima de 1KHz.  

Segundo (TECHNOLOGIES, 2008), os optoacopladores HCPL3120 são 

ideais para ao acionamento de IGBTs de potência motriz e MOSFETs, usados em 

controle de motor em aplicações de inversores. A alta faixa de tensão de operação 

do estágio de saída fornece tensão necessárias para que os dispositivos acionem 

o gate. 

Foi inserido um resistor (R3), como pull down, no valor de 10K𝛺 no gate do 

MOSFET, para garantir que a tensão no gate vá a 0V no intervalo toff. 

 

Figura 33 – Diagrama elétrico do drive do MOSFET. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 
 

Primeiramente foi determinado a tensão e corrente ideal, para o 

funcionamento do led (do inglês Light Emitting Diode) no HCPL3120, sendo ela 

no valor de 10mA com uma queda de tensão de 1,5V no período on. Foi adotado 

um resistor comercial de 1K5 Ω 

 
 

𝑅1 =
𝑉𝑐𝑐2 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
=

15 − 1,5

10𝑥10−3
= 1,35 𝑘𝛺 ≅ 1𝑘5 𝛺 

(86) 

 

O retardo na entrada em condução (do inglês turn-on delay-td(on)) é o 

tempo necessário para carregar a capacitância de entrada até o nível da tensão 

de limiar. O tempo de subida (do inglês rise time – Ir) é o tempo de carga da porta 
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a partir do nível de limiar para a tensão total Vgps, que é necessária para colocar 

o transistor na região linear. 

 

Figura 34 – Formas de onda e tempos de chaveamento. 

 

Fonte: (RASHID, 1999) 
 

O tempo de atraso no desligamento (do inglês turn-off delay time – td(off)) 

é o tempo necessário para a capacitância de entrada descarregar a partir da 

tensão de porta de sobre-excitação V1 para região pinch-off (RASHID, 1999). 

 
Figura 35 – Representação do MOSFET. 

 

Fonte: Adaptado de (BARBI, 2007) 
 

A corrente que é drenada pelo Gate do MOSFET, pode ser determinada 

através da expressão (87), aonde o valor de Ciss foi adquerido pelo datasheet. 

 

 
𝐼𝑔 = 𝐶𝑖𝑠𝑠 𝑥

𝛥𝑉

𝛥𝑡
= 1400𝑥10−12 𝑥 

15

40𝑥10−9
= 0,525 𝐴 

(87) 
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Segundo Barbi (2007) o tempo de tf (Fall Time) ou tr (rise time) do MOSFET 

pode ser obtido com boa aproximação pela expressão (88). 

 

 𝑡𝑓 = 𝑡𝑟 = 2,2 𝑥 𝑅2 𝑥 𝐶𝑖𝑠𝑠 (88) 

 

Em seguida foi isolado R2 da equação (89). Deseja-se elevar a tensão de 

entrada de 15V, em tempo de subida 40ns, portanto foi determinado um valor de 

40ns para tf. Foi adotado um resistor de valor comercial, de 15 𝛺 / 1W. 

 

 
𝑅2 =

𝑡𝑓

2,2 𝑥 𝐶𝑖𝑠𝑠
=

40𝑥10−9

2,2 𝑥 1400𝑥10−12
= 12,98𝛺 ≅ 15 𝛺 

(89) 

 

Vale lembrar que a referência (GND2), do lado direito do HCPL deve ser o 

mesmo do GND do retificador de potência.  

 

1.16.4 Projeto do sensor de tensão isolado da saída  

Projetado especificamente para detecção de alta voltagem, uma nova 

geração de amplificadores opticamente isolados torna os circuitos de 

monitoramento e proteção do sistema mais precisos e fáceis de projetar. Esses 

iso-amplificadores também podem fornecer detecção isolada de temperatura e 

corrente (HONG LEI CHEN, 2013). 

Primeiro, o amplificador de isolamento detecta a tensão de entrada (sinal 

analógico de terminação única) e o converte em um fluxo de bits digital. O fluxo 

de bits é então transmitido através do par de acoplamento óptico que consiste em 

um LED e um fotodetector. Este caminho de sinal óptico fornece a barreira de 

isolamento elétrico. Como o sinal transmitido é óptico e não elétrico, ele é imune 

a campos magnéticos e a ruídos elétricos. O fotodetector recupera o sinal óptico 

e o converte de volta para um sinal elétrico, que é decodificado e filtrado para 

reproduzir um sinal de saída analógica. A tensão de saída, fornecida no modo 

diferencial para melhor rejeição de ruído em modo comum, é proporcional à 

tensão de entrada com ganho unitário (HONG LEI CHEN, 2013). 

Os resistores R11 e R12 formam um divisor de tensão, garantindo uma 

tensão de aproximadamente 0,316V na saída do iso-amp, com uma tensão de 

entrada de 70V como mostra a equação (90), esse valor alto de tensão e usado 
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como margem de segurança, caso aconteça um "overshoot” na saída, evitando 

que o LED queime. 

A expressão (90), determina o valor de resistência R11, a tensão sobre o 

LED é de aproximadamente 300mV, como sugere o fabricante. O valor do resistor 

R12 foi pré-estabelecido no projeto, sendo ele no valor de  0 Ω. 

 

 
𝑅11 =

𝑉𝑜 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝑉𝐿𝐸𝐷
 𝑥 𝑅12 =

70 − 300𝑥10−3

300𝑥10−3
 𝑥 10𝑥103 = 2,32 𝑀𝛺 

(90) 

 

𝑅11 ≅ 2,2 𝑀𝛺 

 

A equação (91), comprova que a tensão de projeto sobre o LED é 

aproximadamente 300mV, com uma tensão máxima de 70V na saída.  

 

 
𝑉𝐿𝐸𝐷 =

𝑉𝑜

(
𝑅11
𝑅12) + 1

=
70

(
2,2𝑥106

10𝑥103 ) + 1
= 316,74 𝑚𝑉 

(91) 

 

O circuito HCPL7800 apresenta uma saída diferencial, tendo a necessidade 

de implementar um circuito amplificador diferenciador como mostra a Figura 36, o 

ganho foi ajustado para G=1, pois o circuito explicado a seguir fica responsável 

pela elevação de tensão. 

Inseriu-se um amplificador operacional topologia não inversora, com a 

função de elevar a tensão de saída, pois o ganho do HCPL7800 é igual a 1. A 

equação (92)  apresenta a função de transferência do amplificador não inversor, 

com um ganho estático no valor de G=11. O trimpot (POT-4) tem como objetivo, 

o ajuste do nível de tensão de erro ideal na saída. 

 

 
𝑉. 𝑒𝑟𝑟𝑜 = (1 +

𝑃𝑂𝑇4

𝑅18
) 𝑥 𝑉𝐿𝐸𝐷 = (1 +

10𝑥10−3

1𝑥103
)  𝑥 0,316 

(92) 

 

𝑉. 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 3,476 𝑉 
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Figura 36 – Diagrama elétrico do condicionador de sinal de tensão.  

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.17 PROJETO DA FONTE AUXILIAR  

A fonte auxiliar tem como objetivo, alimentar todos os circuitos integrados 

do projeto, com o foco de isolar sinal de controle do CI SG3525 em relação ao 

sinal de disparo do MOSFET, com isso diminuir a nível de ruído e interferência no 

condicionamento de sinal. Realizou-se o projeto de duas fontes lineares com terra 

isolados, operando em 60Hz. 

O filtro de entrada com capacitor produz uma tensão CC de saída igual ao 

valor de pico da tensão retificada. Esse tipo de filtro é muito mais usado nas fontes 

de alimentação (MALVINO e BATES, 2007). 

 

Tabela 10 – Dados da fonte auxiliar de 15V   

Grandeza  Descrição  

Vac.sec.pico= 16,97V Tensão de pico do enrolamento secundário  

Vd= 0,7V Queda de tensão sobre os diodos 

Vac.sec. =12V Tensão do enrolamento secundário  

Icarga= 300mA  Corrente elétrica na carga 

f= 60Hz Frequência da rede elétrica  

Vond= 10% Variação de tensão no capacitor  

Vo.aux=15V Tensão na saída da fonte auxiliar  

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Primeiramente foi calculado o valor de da tensão de pico no enrolamento 

secundário do transformador visto pela equação (93). 
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 𝑉𝑎𝑐. 𝑠𝑒𝑐. 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑉𝑎𝑐. 𝑠𝑒𝑐.  𝑥 √2 = 12 𝑥√2 = 16,97 𝑉 (93) 

 

O valor da tensão reversa de pico sobre o diodo retificador foi de 16,97V. 
 
 
 𝑃𝐼𝑉 = 16,97 𝑉 (94) 

 

Em seguida estabeleceu o valor de pico sobre o capacitor de filtragem, 

descontando o valor da queda de tensão do diodo 0,7V + 0,7V=1,4V. 

 

 𝑉𝑑𝑐 = 𝑉𝑎𝑐. 𝑠𝑒𝑐. 𝑝𝑖𝑐𝑜 − (2 𝑥 𝑉𝑑) = 16,97 − (2 𝑥 0,7) = 15,57 𝑉 (95) 

 

Foi adotado uma ondulação de 10% na tensão de filtragem correspondendo 

em um valor final de 1,557V.  

  

 𝑉𝑜𝑛𝑑 = 0,1 𝑥 15,57 = 1,557 𝑉 (96) 

 

A equação (97) determina o valor de capacitância ideal, com um nível DC 

aceitável. Foi empegado um valor de capacitância comercia de 2200µF por 50V. 

 

 
𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑎𝑢𝑥 =

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝛥𝑉 𝑥 𝑓
=

400𝑥10−3

1,55 𝑥 2 𝑥 60
= 2150,53 µ𝐹 

(97) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑎𝑢𝑥 = 2200 µ𝐹 

 

1.18 PROJETO DO COMPENSADOR  

O dimensionamento do compensador de erro é um dos itens mais 

importantes quando se fala em conversor flyback, pois realizará a regulação de 

uma tensão constante na saída a partir da manipulação da razão cíclica do sinal 

PWM que é entregue às chaves. Esse controle tem a função de reduzir a próximo 

de zero o erro entre o valor medido pelo e um valor de referência e ao mesmo 

tempo atual com uma resposta rápida aos degraus de carga. 

A realimentação pode ser por tensão ou corrente, visto que a comparação 

é feita a partir do amplificador operacional interno do CI Lm3525, que compara a 

tensão de referência com a tensão de realimentação. 
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A topologia escolhida foi a do compensador tipo 3. Este modelo de 

compensador fornece um ângulo de fase adicional comparado ao circuito tipo 2 e 

é usado quando uma margem de fase adequada não é alcançável usando tipo 2 

(HART, 2012).  

Este circuito é mostrado na Figura 37 e apresenta 2 zeros e 3 polos (sendo 

um deles na origem). Isto cria uma região em que o ganho aumenta (o que pode 

melhorar a resposta dinâmica), havendo ainda um avanço de fase (POMILIO, 

1995). 

Todos os parâmetros do compensador foram determinados através de 

recurso computacional, portanto foi utilizado o software Psim® como ferramenta 

de estudo e dimensionamento. 

 

Figura 37 – Compensador de erro tipo 3 

 

Fonte: Adaptado (POMILIO, 1995). 
 

A etapa de projeto de controle necessita de uma função de transferência 

no plano s da planta estudada que, neste trabalho, é o conversor Flyback. 

Segundo Eletronics (2016), uma das formas de obter se a função de transferência 

do conversor é através de uma varredura AC de frequência, incluindo rampa de 

compensação e oscilação de harmônicas. A partir deste procedimento, tem-se a 

resposta em frequência do conversor.  

Na Figura 38 é apresentado o ambiente de simulação, onde é feita a 

varredura de frequência iniciando em 100Hz, juntamente com uma frequência final 

de 100KHz. A amplitude de start foi de 0,1V e amplitude final de 0,1V, com 51 

pontos no diagrama de Bode. 
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Figura 38 - Bloco de varredura (AC Sweep). 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Os principais parâmetros utilizados nesta etapa estão descritos a seguir: 

• Start Frequency - Frequência de partida da varredura de corrente 

alternada, em Hz. 

• End Frequency - Frequência final da varredura de corrente 

alternada, em Hz. 

• No.of Points – Número de pontos de dados . 

• Flag for Points – Flag para definir como os pontos de dados são 

gerados. 

• Source Name – Nome da fonte de excitação.  

• Start Amplitude – Amplitude da fonte de excitação na frequência 

inicial.  

• End Amplitude - Amplitude da fonte de excitação na frequência 

final. 
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Figura 39 – Ponta de prova da varredura AC. 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 
Deve-se adicionar uma fonte alternada, somando o sinal de referência, 

onde realizará uma varredura de frequência, com uma largura de banda de 

99,900.  

 

Figura 40 – Soma do sinal de referência em conjunto com sinal de 
varredura. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Em seguida foi utilizado o software SmartCtrl®, com objetivo de alocar os 

novos polos e zeros do controlador, tendo vista a resposta em frequência do 

sistema como um todo, também foi determinado outros parâmetros como: tipo de 

medição, ganho do controlado, tensão de referência, margem de fase e frequência 

de cruzamento. 

A escolha da margem de fase desejada deve estar: entre 30° e 90°. Com 

60° tem-se um bom compromisso entre velocidade e reduzida oscilação transitória 

(POMILIO, 1995). Seguindo o autor citado, foi adotado uma margem de fase de 

60°. 
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Figura 41 -  Diagrama de Bode do ganho do sistema, em (verde) função de 
transferência da planta em (roxo) função de transferência em malha aberta. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Visto que a função de transferência em malha aberta obteve-se um ganho 

unitário de 0db na frequência de cruzamento de 500Hz. 

 

Figura 42 – Diagrama de Bode da fase do sistema, em (verde) função de 
transferência da planta em (roxo) função de transferência em malha aberta. 

 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

De acordo com Pomilio (1995), quanto maior a frequência de cruzamento 

menor será a resposta do controlador, para fins de segurança, deve-se escolher 

um frequência 5 vezes menor que  frequência do chaveamento dos MOSFET, 
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evitando que sistema altera a própria frequência, portanto foi escolhido uma 

frequência de 1/8 da frequência de chaveamento visto pela equação (98). 

 

 
𝐹𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =

4000

8
= 500 𝐻𝑧  

(98) 

 

Tabela 11 – Parâmetros do sistema de compensação. 

Parâmetros: Resultado  

Frequência da fase PhF ( Hz )  1.06139 K 

Ganha da malha  8.84771 

Atenuação da malha Atte( dB )  -79.6642 

Frequency range (Hz) 100, 100 K 

Frequência de cruzamento (Hz) 500 

Margem de fase ( º ) 60 

Fator K 1,76 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Figura 43 – Compensador de erro tipo 3, no software Psim®.  

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Tabela 12 – Especificação dos componentes do compensador.  

Componente Valor 

R1 2.5 2 Ω 

R2  .022 Ω 

R3  0 Ω 

C1 37.4951nF 

C2 460.902nF 

C3 118.118nF 

Vref 2,5V 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Outra forma de obter os parâmetros do compensador, e por meio das 

equações descritas abaixo, juntamente com o diagrama de Bode do compensador 

e do conversor, esse método não foi adotado nesse trabalho.  

 

 
𝐴𝑉1 =

𝑅1

𝑅2
 

 

(99) 

 

 
𝐴𝑉2 =

𝑅2 𝑥 (𝑅1 + 𝑅3)

𝑅1 𝑥 𝑅3
≅

𝑅2

𝑅3
    𝑅1 ≫ 𝑅3 

 

(100) 

 

 
𝑓1 =

1

(2𝜋 𝑥 𝑅2 𝑥 𝐶1)
 

(101) 

 

 
𝑓2 =

1

2𝜋 𝑥 𝐶3 𝑥 (𝑅1 + 𝑅3)
 

(102) 

 

 
𝑓3 =

1

2𝜋 𝑥 𝐶3 𝑥 𝑅3
 

(103) 

 

 
𝑓4 =

𝐶1 + 𝐶2

2𝜋 𝑥 𝐶1 𝑥 𝐶2 𝑥 𝑅2
≅

1

2𝜋 𝑥 𝐶2 𝑥 𝑅2
  𝐶1 ≫ 𝐶2 

(104) 

 

Figura 44 – Diagrama de Bode do compensador tipo 3. 

 

Fonte: (POMILIO, 1995). 
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RESULTADOS 

Primeiramente foi realizado uma simulação em malha aberta e malha 

fechada no software Psim®, com forma de auxílio, nas formas de ondas, modo de 

condução do conversor, e parâmetros do controlador tipo 3. 

Em bancada foi realizado dois tipos de teste, como forma de comparação, 

sendo o primeiro em malha aberta, onde obteve-se diferente valores de tensão na 

saída, com forme a variação de resistência de carga na saída se alterava, tendo 

a necessidade de ajustar o ciclo de trabalho (D) manualmente. Esse tipo de 

controle em malha aberta, não deve ser empregado em conversores DC-DC, pois 

não possui confiabilidade suficiente para sistema de telecomunicações. 

Em um segundo momento, foi realizado o teste em malha fechada, onde 

conseguiu-se uma resposta plana e suave na tensão e corrente de saída. O 

conversor também apresentou variação no PWM, quando a tensão da rede 

elétrica oscilava entre 100V~132V, com foco de manter a tensão de saída 

constante em -48V.  

 

Figura 45 – Diagrama de bloco do circuito eletrônico completo. 

DRIVE 
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ISOLADOR

15VCC
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FILTRAGEM DE 

SAÍDA

TRANSFORMADOR

DE POTÊNCIA

SENSOR DE 

TENSÃO 

REDE 

ELÉTRICA

127 VCA 180 VCC - 48VCC

2.5VCC

2.5VCC

CHAVE

CONTROLEV.REF

FONTES

5 VCC

0,300mV

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 46 – Diagrama elétrico do conversor flyback, no software PSIM®. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.19 EQUIPAMENTOS USADOS NA GERAÇÃO DE SINAIS E MEDIÇÕES  

Tabela 13 – Descrição dos instrumentos de mediações e geração de sinais. 

Equipamento  Marca Modelo  

Osciloscópio Tektronix TBS 1052B 

Multímetro digital portátil Minipa ET-2082C 

Multímetro digital portátil Instrutherm MDR-400 

Multímetro digital de bancada Agilent 34401A 6 1/2 dígitos 

Gerador de função Minipa MFG4221 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.20 RESULTADOS SIMULADOS EM MALHA ABERTA 

Como mostra a Tabela 14, o valor do ciclo de tarefa (D), foi ajustado 

manualmente, visualizando o nível de tensão RMS na saída desejado, juntamente 

com a ondulação (Ripple), esse método é inviável para conversores de 

telecomunicações. 

 

Tabela 14 -  Parâmetros do conversor em malha aberta. 

Resistencia 
de carga 
(Ro) 

Corrente RMS 
de saída (Io) 

Tensão RMS 
de saída (Vo) 

Ciclo de 
trabalho (D) 

20Ω 2,42ª -48,48V 45% 

25Ω 1,93ª -48,41V 42,5% 

33Ω 1,46ª -48,28V 40% 

56Ω 0,859ª -48,13V 34% 
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100Ω 0,4864ª -48,64V 26% 

200Ω 243,5Ma -48,65V 19% 

400Ω 119,2mA -47,69V 14% 

600Ω 79,19mA -47,51V 12% 

800Ω 60,01mA -48,03V  11% 

1KΩ 49,07mA -49,07 10,5% 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.21 RESULTADOS PRÁTICOS EM MALHA ABERTA 

Pode-se notar na Tabela 3, para cada valor de resistência, o ciclo de 

trabalho precisou ser ajustado, para manter a tensão constante na saída do 

conversor. Quanto menor for resistência na carga, maior será o ciclo de trabalho.  

 

Tabela 15 -  Parâmetros do conversor em malha aberta. 

Resistencia 
de carga 
(Ro) 

Corrente RMS 
de saída (Io) 

Tensão RMS 
de saída (Vo) 

Ciclo de 
trabalho (D) 

20Ω 2,46ª -48,9V 32% 

25Ω 1,945ª -47,7V 31% 

33Ω 1,45ª -47,6V 29% 

56Ω 0,901ª -48,4V 23,3% 

100Ω 0,489ª -47,2V 16,1% 

200Ω 275,6mA -48,1V 12,2% 

400Ω 137,5mA -48,3V 8,1% 

600Ω 82,2mA -47,2V 6,2% 

800Ω 54,8mA -47,3V  5,1% 

1KΩ 45mA -44,5V 4,3% 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Conversores de DC-DC de potências, necessitam de malha de controle, 

pois ficam quase impossíveis manter a tensão fixa e controlada na saída, 

principalmente se a carga tiver variações bruscas de potências.  

 

Utilizou-se uma carga resistiva na saída, no valor de 38Ω, com a tensão da 

rede em 127V RMS, obtendo-se os valores na Tabela 16. 

Tabela 16 - Dados calculado e simulado, carga de 38 Ω. 
Grandeza Valor 

calculado 

Valor 

simulado 

Descrição 

Ip.ret 4,31 7,811 Corrente de pico na saída do 

retificador [A] 

Icef 1,299 1,54 Corrente eficaz total na saída do 

retificador [A] 
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Imed.ret 0,4311 0,732 Corrente média na saída do filtro 

capacitivo [A] 

Icef 1,3506 1,42 Corrente total fornecida pelo capacitor 

[A] 

Idef 0,95 1,07 Corrente eficaz no diodo retificador [A] 

Vcmin 154,61 156,11 Tensão mínima no capacitor [V] 

Vpk 162,75 162,74 Tensão de pico na saída do retificador 

[V] 

Tc 842,05 790 Tempo de condução dos diodos [µs] 

ΔV 8,14 7,14 Variação de tensão na saída do filtro [V] 

Imed.d 0,2155 0,2201 Corrente média no diodo [A] 

Iac 2,657 2,777 Corrente ac de entrada [A] 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

O valor de ondulação de tensão na saída do retificador, calculado pela 

equação (105), foi de 8,14V, essa variação também pode ser vista pela Figura 47.  

 

 ∆𝑉 = 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 = 163,52 − 155,64 = 7,86 𝑉 (105) 

 

Figura 47 - Variação na tensão sobre o capacitor de filtragem. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

1.22 RESULTADOS SIMULADO E MALHA FECHADA  

Este capitulo foi dedicado a simulação do conversor juntamente com a 

malha de controle, auxiliando nos resultados obtidos durante o projeto. 

Pode-se observar na Figura 48, a corrente de pico que circula pelo 

acoplador magnético é de 3,44A, com uma corrente eficaz de 1,64A. Conquanto 

 cmin  d2
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ao verificar que corrente no conversor se comporto no modo de condução 

continua. 

 

Figura 48 – Forma de onda da corrente de entrada.  

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Conforme a Figura 49, observa-se um valor de tensão de pico sobre o 

acoplador de 174,51V, quando o interruptor está no estado ligado, e apresenta 

uma tensão de 585,99V na transição de ton para toff, devido a corrente de 

magnetização. 

 

Figura 49 – Forma de onda da tensão sobre o acoplador. 
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Fonte: O Autor, 2018. 
 

A equação (106), demostra a ondulação de tensão (ripple) na saída do 

conversor, sendo ela no valor de ΔV=2,17V, porem a tensão Vo de saída, se 

manteve constante em aproximadamente 48,010V. 

A carga aplicada na saída do conversor foi de 38,5Ω, com isso opera com 

sua máxima potência de projeto, sendo ela no valor de 60W. 

 

 ∆𝑉 = 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 = 49,8 − 46,20 = 3,8 𝑉 (106) 

 

A corrente se comporto de mesmo modo da tensão, apresentando uma 

ondulação na saída. Pode-se notar um valor de pico elevado de corrente e tensão 

na saída durante o regime transitório do conversor, esse valor será corrigido em 

prática aplicado um circuito de soft-starter no CI LM 3525.  
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Figura 50 – Forma de onda da tensão de saída. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Figura 51 – Sinal de tensão entre dreno e source, do interruptor. 

 
Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 52 – Sinal de corrente no diodo de saída. 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 
Figura 53 – Forma de onda triangular do SG3525 (VERDE), forma de onda 

do PWM de saída (Azul) e tensão de referência(Vermelho). 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 54- Sinal de corrente do capacitor de saída. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Um dos grandes problemas de retificadores monofásicos em ponte 

completa, e a geração de correntes não senoidais que circulam pelo capacitor de 

filtragem, com isso resulta em um nível de conteúdo harmônico na rede, 

interferindo na qualidade de energia. 

Uma das soluções para esse problema, é a implementação de filtros de 

supressão de interferência radioelétrica (RFI). Pode se observar Figura 55, que a 

harmônica 13º, corresponde 41% da amplitude da frequência fundamental, com 

isso apresenta um alto índice de THD do inglês (total harmonic distortion). 

 
Figura 55 - Espectro de frequência da corrente de entrada da rede elétrica. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 



71 
 

A equação (107), determina o nível de distorção harmônica total da corrente 

de entrada da rede elétrica, sendo ela do valor de 2,35%. 

 
 

𝐷𝐻𝑇 = √
𝐼2𝑟𝑚𝑠 − 𝐼12𝑟𝑚𝑠

𝐼12𝑟𝑚𝑠
= √

2,662 − 1,042

1,042
= 2,35 % 

 

(107) 

Figura 56 – Sinal de corrente da rede elétrica.  

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Verifica-se na Figura 57, o valor de tensão da rede elétrica, tendo um a 

tensão de pico de 179Vp, juntamente com uma frequência de 60Hz. 

 

Figura 57 - Forma de onda da tensão da rede elétrica. 

Fonte: O Autor, 2018. 
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1.23 RESULTADOS PRÁTICOS E MALHA FECHADA  

Tabela 17 – Parâmetros práticos do acoplador magnético. 

Indutância do primário  346,0µH 

Indutância do secundário 869,0µH 

Fator de qualidade do secundário Q=4,6x 

Fato de qualidade do primário  Q=5 

Resistencia do primário  0,6Ω 

Resistencia do secundário 0,4Ω 

Frequência de mediação  1KHz 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Utilizou-se uma carga resistiva na saída, no valor de 33Ω, com a tensão da 

rede em 130V RMS, obtendo-se os valores na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Dados calculado, simulado para carga de 33Ω 
Grandeza Valor 

calculado 

Valor 

simulado 

Valor 

mensurado 

Descrição 

Idef 0,95 1,07 0,576 Corrente eficaz no diodo 

retificador D1 [A] 

Vcmin 173,70 172,4 178V Tensão mínima no capacitor [V] 

Vpk 182,44 181 187 Tensão de pico na saída do 

retificador [V] 

Tc 842,05 790 858 Tempo de condução dos diodos 

[µs] 

ΔV 8,14 8,6 9 Variação de tensão na saída do 

filtro [V] 

Io 1,4605 1,4545 1,4601 Corrente ac de entrada [A] 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Através da expressão (108) calculou-se o rendimento total do conversor, 

aonde mediu-se a corrente e tensão da na saída do conversor, juntamente com 

tensão e corrente de entrada da rede elétrica, pois isso, realizou o quociente entre 

a potência de saída com a potência de entrada, obtendo um rendimento total de 

60,60%  

 

 
𝜂 =

𝑉𝑜 𝑥 𝐼𝑜

𝑉𝑖𝑛 𝑥 𝐼𝑠
=

47,46 𝑥 1,424

127 𝑥 0,878
=

67,583

111,506
= 60,60 % 

(108) 
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Tabela 19 – Dados da saida do conversor operando em malha fechada. 

Resistencia de 

carga (Ro) 

Corrente RMS de 

saída (Io) 

Tensão RMS 

de saída (Vo) 

Duty cicle 

(D) 

33Ω 1,4241ª 48,021V 27,2% 

56Ω 0,8727ª 48,029V 22,4% 

100Ω 0,4959ª 47,948V 17,6% 

200Ω 0,2557ª 47,695V 12,8% 

470Ω 0,1174ª 47,682V 9,6% 

670Ω 70,290mA 47,661V 6,4% 

800Ω 59,52mA 47,623 5,6% 

1KΩ 48,755mA 47,600V 4,1% 

Sem carga 0A 47,54V 2,4% 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Tabela 20 – Comparação das tesões, na entrada do compensador de erro. 

Resistencia de 

carga (Ro) 

Tensão de 

erro 

(Verro) 

Tensão de 

referencia 

(VRef) 

Duty 

cycle 

(D) 

33Ω 2,724V 2,696V 27,2% 

56Ω 2,712V 2,700V 22,4% 

100Ω 2,726V 2,700V 17,6% 

200Ω 2,726V 2,702V 12,8% 

470Ω 2,7275V 2,703V 9,6% 

670Ω 2,7219V 2,702V 6,4% 

800Ω 2,7161V 2,703V 5,6% 

1KΩ 2,7417V 2,703V 4,1% 

Sem carga 2,7161V 2,703V 2,4% 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 58 - Forma de onda dente de serra, tensão de referência do PWM. 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 
Figura 59 – Tensão continua na saída do conversor. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Para medir a forma de onda da corrente no enrolamento primário, foi 

utili ado um resistor de 5 Ω, esse valor teve que ser alto devido a resistor shunt 

ser interferir a impedância do enrolamento primário, causando interferência na 

operação.  
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Figura 60 – Forma de onda da tensão, entre gate e source. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Figura 61 – Sinal de corrente no enrolamento primário. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A equação (109), define a corrente de pico no enrolamento primário: 

 

 
𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑝𝑘 =

126

56
= 2,25 𝐴. 

(109) 

 

A equação (110), define a corrente eficaz sobre o enrolamento primário: 
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𝐼𝑒𝑓. 𝑝𝑟𝑖𝑚 =

57,5

56
= 1,026 𝐴 

(110) 

 

A Figura 62 representa a corrente no secundário do acoplador indutivo, 

aonde foi inserido um resistor shunt de  ,2 Ω, juntamente com uma carga resistiva 

de 5 Ω na saída do conversor. Obteve um valor de pico de 1,045A como mostra 

a equação (111). 

 

 
𝐼𝑝 𝑠𝑒𝑐. =

4,40

4,21
= 1,045 𝐴 

(111) 

 

Figura 62 – Forma de onda da corrente no enrolamento secundário. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A equação (112) descreve o valor da corrente eficaz no enrolamento 

secundário, sobre uma carga resistiva de 56 Ω na saída. 

 

 
𝐼𝑒𝑓. 𝑝𝑟𝑖𝑚 =

1,94

4,21
= 0,46𝐴 

(112) 
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Figura 63 – Corrente de entrada da rede elétrica 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Como mostra a Figura 4, a corrente de entrada da rede elétrica não se 

comportou na forma senoidal, isso acontece devido a corrente que circula sobre 

o capacitor de filtragem de entrada. Esse tipo de sinal tem um alto índice de 

harmônica como mostra a Figura 64. 

 oi usado um resistor de shunt de  ,2 Ω, como meio de obter a forma de 

onda da corrente de entrada, a corrente real foi determinada pela equação (113). 

 

 
𝐼𝑎𝑐𝑅𝑀𝑆 =

2,72

4,21
= 0,64 𝐴 

 

(113) 
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Figura 64 – Espectro de frequência da corrente de entrada. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

A Figura 65 apresentou a forma de onda da tensão de entrada da rede 

elétrica, com uma leve distorção nas cristas e nos vales. 

 

Figura 65 – Forma de onda tensão alternada da entrada da rede elétrica. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Figura 66 – Foto do circuito em bancada.  

 

Fonte: O Autor, 2018. 
 

Figura 67 - Foto do circuito completo em bancada. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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CONCLUSÃO  

Com base nos resultados práticos e simulados, o conversor se 

comportou de forma semelhante nas duas análises, tendo a simulação como 

uma ferramenta de alto ganho de estudo, auxiliando em projeto de conversor 

de potência. 

Foi possível adquirir conhecimentos multidisciplinares durante a fase 

de projeto, sendo elas: simulação de controle em malha fechada, acionamento 

de MOSFET, circuitos chaveadores e filtros de entrada. 

Em questões gerais o conversor apresentou um rendimento total 

60,60%, recorrentemente as perdas na comutação do MOSFET e ausência 

do enrolamento terciário de desmagnetização. 

O circuito integrado SG 3525, alcançou os parâmetros de projeto, 

realizando um controle da tensão de saída preciso com um custo final 

relativamente baixo.  

O projeto inicial apresentou um alto índice de ruído devido a 

capacitância intrínseca dos MOSFET, sendo corrigido com uso do optodrive 

HCPL 3120. 

Como ponto negativo no projeto foi nível de distorção harmônica na 

corrente de entrada, devido a comutação das chaves em conjunto com a 

corrente que circula no capacitor de entrada, porem esse problema pode ser 

corrigido, implementando um filtro de rádio frequência na entrada.  

 

1.24 TRABALHOS FUTUROS  

• Implementação de um controle digital, tendo como foco grau de 

estabilidade maior na tensão de saída. 

• Elevação de potência na saída do conversor. 

• Desenvolvimento de um enrolamento terciário, como forma de 

desmagnetizar o núcleo do transformador de ferrite, com isso 

aumentar o rendimento do mesmo. 

• Desenvolvimento das placas de circuito impresso. 

• Aplicação de cargas não lineares nas saídas do conversor. 

• Efetuar um estudo de melhoria de eficiência do conversor. 
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APÊNDICE A – TRANSFORMADOR 

Um núcleo magnético é mostrado na Figura 68. Se o campo magnético for 

uniforme e normal à área em consideração, um circuito magnético será 

caracterizado pelas seguintes equações abaixo (RASHID, 2001): 

 

 𝛷 = 𝐵𝐴 (114) 

 

 𝐵 = µ𝐻 (115) 

 

 µ = µ𝑟µ𝑜 (116) 

 

 𝔉 = 𝑁𝐼 = 𝐻𝑙 (117) 

 

Figura 68 – Núcleo magnético. 

 

Fonte: (RASHID, 2001). 
 

Onde: 

𝛷 = Fluxo, em webers; 

B= Densidade de fluxo, em webers/m² (ou tesla); 

H = Força magnetizante, em ampères-espiras/metro; 

µ = Permeabilidade magnética do material; 

µ𝑜 = Permeabilidade do ar (4𝜋𝑥10−7); 

µ𝑟 = Permeabilidade relativa do material. 
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Se um segundo enrolamento, chamado enrolamento secundário, for 

excitado a partir de uma tensão senoidal, uma tensão será induzida no 

enrolamento secundário. Isso é mostrado na Figura 69. Se Np e Ns, forem os 

números de espiras nos enrolamentos primário e secundário, respectivamente, a 

tensão primaria e secundário, respectivamente, a tensão primaria Vp e secundária 

Vs serão relacionadas entre si como (RASHID, 1999):  

 

 𝑉𝑝

𝑉𝑠
=

𝐼𝑠

𝐼𝑝
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠
= 𝑎 

(118) 

 

Figura 69 – Núcleo do transformador. 

 

Fonte: (RASHID, 1999). 
 

O circuito equivalente de um transformador é mostrado na Figura 70, onde 

todos os parâmetros são referidos ao primário. Para refirir um parâmetro 

secundário ao lado primário, o parâmetros é multiplicado por a². O circuito 

equivalente pode ser referido ao lado secundário dividindo-se todos os parâmetros 

do circuito na Figura 70, por a², X1 e X2 são as reatâncias de dispersão dos 

enrolamentos primário e secundário, respectivamente, R1 e R2  são as 

resistências dos enrolamentos primário e secundário, Xm é a reatâcia de 

magnetização e Rm representa a perda no núcleo (RASHID, 2001).  
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Figura 70 – Circuito equivalente do transformador. 

 

Fonte: (RASHID, 1999). 
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ANEXO A – ESQUEMÁTICO ELÉTRICO COMPLETO DO CONVERSOR 

FLYBACK  
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