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RESUMO 

 

O presente trabalho abordou o desenvolvimento de uma fonte chaveada CC-CC Flyback 

aplicada a um protótipo de cafeteira integrada a conceitos de IOT, por meio do qual se 

expuseram aspectos a respeito da definição de fontes chaveadas, topologias clássicas e suas 

equações, filtros de entrada e proteções da mesma, bem como seu subsequente projeto teórico 

e prático. Para contextualizar esses conceitos, é realizada uma revisão bibliográfica, 

determinando parâmetros de projeto do equipamento levando em conta seus pontos críticos. A 

fonte foi projetada em três etapas, as quais consistem em desenvolvimento do cálculo inicial 

para a topologia escolhida, seguinte da validação computacional do sistema por meio do 

software PSIM. Por fim, é realizada a implementação física real do projeto, complementada 

pela comparação entre os valores projetados e os obtidos em bancada, evidenciando uma boa 

convergência do projeto em relação aos objetivos iniciais.  

 

Palavras-chave: Flyback. CC-CC. Fonte chaveada. Filtro. Proteção.  

  



 

ABSTRACT 

 

The present work addressed the development of a CC-CC Flyback switching power supply, 

applied to an IOT integrated coffee machine prototype, which aspects regards the definition of 

switched mode power supplies, classical topologies and their equations, input filters, 

protection circuits and, in the end, the development of the board in real life. To define the best 

of all these concepts, a literature review was carried out, defining the equipment's design 

parameters leaving in count its critical points. The equipment was designed in 3 steps, which 

consist the initial mathematical calculations for the chosen topology and subsequent 

computational validation using the PSIM software. Conclusively, the purposed system is 

assembled and the physical results are discussed, adopting as basis the comparison between 

the calculated values and those obtained by using the oscilloscope, showing a good 

convergence of the project regarding the initial objectives. 

 

Keywords: Flyback. CC-CC. Switched Mode Power Supply. Filter. Protection. 
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𝐼𝑒𝑓𝑑𝑠1 Corrente eficaz no diodo de bloqueio da saída 1 (A) 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑑𝑠1 Corrente média no diodo de bloqueio da saída 1 (A) 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑑𝑠1 Tensão máxima no diodo de bloqueio da saída 1 (V) 

𝐼𝑝𝑘𝑑𝑠2 Corrente de pico no diodo de bloqueio da saída 2 (A) 

𝑇𝑑𝑠2 Tempo de condução do diodo de bloqueio da saída 2 (s) 

𝐼𝑒𝑓𝑑𝑠2 Corrente eficaz no diodo de bloqueio da saída 2 (A) 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑑𝑠2 Corrente média no diodo de bloqueio da saída 2 (A) 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑑𝑠2 Tensão máxima no diodo de bloqueio da saída 2 (V) 

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝 Indutância de dispersão estimada do transformador (H) 

𝐴𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 Atenuação calculada 

𝐴𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 Atenuação total (%) 

𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 Corrente suportada pelo fusível de entrada (A) 

𝑅𝑑𝑐 Resistor do circuito snubber (Ohms) 

𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 Capacitor do circuito snubber (F) 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎1 Resistor de carga na saída 1 para simulação (Ohms) 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎1 Resistor de carga na saída 2 para simulação (Ohms) 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios dos tempos, os seres vivos dependem de fontes de energia para 

sobreviver, e houve o tempo em que o ápice da matriz energética global estava baseado no 

uso do fogo como fonte de calor e luz, bem como, eventuais descargas elétricas providas dos 

céus (PIERRE, 2011). Com o passar do tempo o ser humano encontrou formas diversas, e de 

maior eficácia para a geração de energia, tendo sua vida transformada com a mais 

revolucionária das descobertas, a energia elétrica.  

Atualmente a produção de eletricidade é responsável por aproximadamente um terço 

do consumo de energia primária mundial (WALTER, 2010), sendo que, no Brasil, de acordo 

com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia elétrica deverá triplicar 

no país até 2050.  

Apesar do consumo de energia elétrica prever um relevante crescimento durante os 

próximos 29 anos, deve se levar em consideração também o aproveitamento da energia com 

relação aos equipamentos que fazem o uso da mesma, visto que equipamentos com maior 

eficiência energética tendem a diminuir os impactos provocados pelo aumento do consumo, 

como pode ser observado na Figura 1.  

Figura 1 - Consumo médio de energia elétrica / perfis de consumo de energia elétrica 

Fonte: EPE (2016) 
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1.1 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma fonte de alimentação CC-CC 

Flyback, aplicado a um protótipo de máquina de café integrada a conceitos de IOT.  

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

● Compreender o funcionamento da topologia Flyback aplicado a conversores de 

energia isolados; 

● Investigar a filtragem de todo e qualquer sinal indesejado (ruído) proveniente de 

fontes externas ou da própria rede elétrica; 

● Projetar o estágio de processamento de energia com as devidas proteções de entrada; 

● Validar computacionalmente a proposta; 

● Implementar o projeto de forma real. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Este capítulo aborda a revisão da literatura existente a fim de formar a base teórica do 

trabalho com o objetivo de compreender melhor o funcionamento dos circuitos propostos e 

definir com mais precisão seus respectivos componentes e funcionalidades. Inicialmente, é 

demonstrado a importância que a evolução energética desempenhou no desenvolvimento 

tecnológico mundial, complementada por uma breve história dos conversores chaveados e 

suas topologias, bem como suas respectivas equações clássicas. Por fim, são evidenciadas 

técnicas para proteção e filtragem de sinais indesejados para fontes chaveadas. 

 Apesar da tecnologia utilizando um elemento capaz de chavear uma tensão de entrada 

não ser uma tecnologia recente, no início, quando a tecnologia surgiu, a eficiência destes 

sistemas era muito baixa, em virtude dos elementos utilizados na confecção dos mesmos e a 

maneira como eram empregados nos circuitos. Como exemplo, podem-se citar as primeiras 

fontes chaveadas que utilizavam Tiristores de potência para chavear a onda senoidal da 

própria rede, operando com um oscilador paralelo à frequência da mesma. 

Ainda que significasse um grande avanço, (levando em conta que a melhor tecnologia 

anterior era baseada em fontes lineares), devido às características construtivas dos Tiristores e 

dos componentes eletrônicos adjacentes das fontes, bem como a baixa frequência de 

chaveamento, as perdas neste tipo de fonte eram significativamente grandes, chegando na 

faixa de 60%. Sucedendo a utilização de Tiristores para chaveamento da tensão da rede, 

surgiram os dispositivos conhecidos como TBP (Transistor Bipolar de Potência), dos quais 

elevaram a eficiência das fontes e a sua viabilidade, ao conseguires trabalhar em frequências 

de até 20KHz, em comparação a baixa frequência da tecnologia anterior. (BARBI, 2014). 

 Nos dias atuais, a evolução de tecnologia em componentes eletrônicos e seus 

derivados nos possibilita desenvolver fontes chaveadas muito próximas a 95% de rendimento, 

com pequenos componentes e muito menos investimento, o que possibilita às companhias que 

produzem fontes de alimentação desenvolver este tipo de equipamento com maior facilidade 

garantindo bons resultados (BARBI, 2014). Atualmente, a grande maioria dos equipamentos 

que os consumidores utilizam em suas casas possuem algum tipo de conversor de energia 

interno, levando em conta a digitalização dos sistemas analógicos, amplamente usados desde 

a descoberta da energia elétrica. A substituição destas topologias analógicas beneficia muito 

tanto empresas como consumidores, levando em conta a alta estabilidade de sistemas digitais 

em comparação aos sistemas analógicos, bem como seu custo de implementação. 
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 Em contrapartida, sistemas digitais são mais sensíveis a interferências em relação aos 

sistemas analógicos, portanto é imprescindível que as fontes chaveadas possuam níveis de 

estabilidade altos com a melhor supressão de interferências possível. A fonte chaveada 

proposta por este trabalho será aplicada a uma máquina de café, gerida por um sistema 

microcontrolado que será alimentado pela fonte em questão. Levando em conta as 

características do sistema de controle do equipamento ser todo baseado em sistema digital, é 

imprescindível que exista uma grande estabilidade nas tensões e correntes de alimentação, 

para garantir que não haja nenhuma interferência externa no equipamento causando 

divergências no controle. 

 

2.1   Breve história dos conversores de energia chaveados 

 

Acredita-se que o primeiro dispositivo chaveado criado pelo homem foi a bobina de 

Ruhmkorff, patenteada em 1851 por Heinrich Ruhmkorff, seu criador. Este equipamento era 

usado para, através de um sistema de chaveamento de relés, elevar a tensão de uma bobina a 

níveis mais altos, podendo operar em dispositivos como equipamentos raio x, transmissores 

de rádio, etc. Há relatos que o sistema de sonar do conhecido Navio Titanic usava em sua 

construção um destes dispositivos (BARROS, 2019). 

Figura 2 - Bobina de RuhmKorff 

 

Fonte: Dantas (2011) 

 

 No início do século XIX, a empresa de automóveis Cadillac lançou um sistema de 

ignição a base de descargas indutivas que utilizavam conceitos de fontes chaveadas para 

elevar a tensão no bico das velas e produzir faíscas, a partir de uma bateria de 6 V. Com o 
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surgimento das válvulas eletromecânicas, diversos equipamentos nos automóveis começaram 

a usar conversores de energia para elevar e rebaixar tensões, podendo aplicar um método de 

funcionamento mais eficiente e seguro em seus equipamentos. Até que em 1959, os 

engenheiros da General Motors, Murphy e Starzec, desenvolveram um sistema de conversão 

de energia que utiliza transistores de potência para chaveamento de tensão e diodos estáticos 

para retificação. Tal descoberta, baseou o desenvolvimento de quase toda a eletrônica de 

potência existente atualmente no que diz respeito a fontes chaveadas. (BARROS, 2019). 

 

2.2   Topologias básicas de conversores estáticos 

 

 Através de circuitos eletrônicos apropriados pode-se converter tipos de energia em 

outros tipos de energia, ou converter o mesmo tipo de energia para diferentes níveis, como é o 

caso dos conversores CC-CC, por exemplo. Diferentemente de um conversor AC-DC, onde a 

energia em forma de corrente alternada é convertida para um valor de corrente contínua, o 

conversor CC-CC converte a mesma natureza de energia da entrada para sua saída, porém 

com um nível diferente de amplitude, tanto no âmbito de tensão, como de corrente elétrica, 

dependendo do conversor utilizado. Adiante serão demonstrados alguns conversores de 

energia clássicos, com um foco maior no conversor escolhido para este trabalho, que é o 

conversor CC-CC Flyback, evidenciando suas equações clássicas e modos de operação. 

 

2.2.1   Conversor CC-CC 

 

Segundo Petry (2001), conversores CC-CC são equipamentos formados por 

dispositivos semicondutores operando como interruptores, e por dispositivos passivos, 

geralmente capacitores e indutores, que tem por função controlar o fluxo de potência de uma 

fonte primária (entrada) para uma fonte secundária (saída).  

O conceito fundamental da conversão se dá pelo fornecimento de potência à carga 

com base no tempo onde o transistor está conduzindo ( 𝑇𝑜𝑛 ) em relação ao tempo total do 

período de onda ( 𝑇𝑠 ). Esta relação é denominada ciclo de trabalho, do inglês Duty Cycle, e 

está diretamente ligado aos valores de tensão ou corrente de saída do conversor. A equação 

para o cálculo do ciclo de trabalho se dá por (2.1): 
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 𝐷 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑠
 (2.1) 

        

Sendo 𝑇𝑠 o período total da onda, ou seja, 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓. Em concomitância, o ciclo de 

trabalho relaciona por definição as tensões de entrada e saída. Portanto, é correto afirmar que 

o ciclo de trabalho é também um valor gerado a partir da relação entre as tensões. Deste 

modo, é válido afirmar que (2.2): 

 𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
 (2.2) 

 

Levando em conta que o período de chaveamento ( 𝑇𝑠 ) é inversamente proporcional a 

frequência de chaveamento ( 𝐹𝑠 ), pode-se calcular o período de chaveamento pela equação 

(2.3) a seguir: 

 𝑇𝑠 =
1

𝐹𝑠
 (2.3) 

 

Figura 3 - Conversor CC-CC e forma de onda da tensão de saída 

 

Fonte: Petry (2001) 

 Supondo que o ciclo de trabalho do conversor, mostrado na Figura 4, seja 0.5, 

significa que o transistor fica ligado 50% do tempo, e desligado os outros 50%, totalizando 

100% do tempo do período. Isto faz com que a tensão média na carga  𝑅𝑜 seja apenas metade 

da tensão de entrada. Portanto, neste caso, se esta fonte 𝑉𝑖 estiver enviando 5V na entrada, isto 

quer dizer que a tensão na carga será apenas 2,5V. A equação que rege este comportamento é 

definida em (2.4): 

 

 𝑉𝑜 = 𝑉𝑖

𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑠
= 𝑉𝑖𝐷 (2.4) 
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Para que o transistor de chaveamento consiga operar de forma eficiente, é necessário 

que seja aplicado na sua Base (TBJ) ou Gate (MOSFET) um sinal de controle variando na 

frequência de chaveamento pré-determinada. No caso dos Transístor MOSFET (Metal Oxide 

Field Effect Transistor), é necessário aplicar um sinal no seu Gate de alta frequência e 

amplitude de tensão maior que a tensão de limiar do componente. Isto garante que ao receber 

o sinal de controle o transistor consiga chavear de forma eficiente em alta frequência, do qual 

o mesmo é projetado para funcionar. Este sinal de controle deve ser um sinal de forma 

quadrática e pulsante, caracterizando um sinal PWM (Pulse Width Modulation), que pode ser 

gerado de diversas formas, como a mostrada a seguir: 

Figura 4 - Exemplo de circuito para geração de sinal PWM. 

 

Fonte: Petry (2001) 

 Para geração da onda de rampa geralmente é utilizado um oscilador programável para 

a frequência desejada, onde o comparador realiza o monitoramento do erro de saída e calibra 

os pulsos PWM para o elemento chaveador no primário, como mostrado na figura 4. 

Em meio as topologias de conversores CC-CC, existem dois modos de operação 

(contínua e descontínua) podendo ser conversores isolados ou não isolados, dos quais serão 

exemplificados adiante. 

  

2.2.2   Conversores isolados e não isolados 

 

 Dentre os conversores CC-CC dependendo da topologia de conversor que será 

aplicado, o conversor pode ser isolado (isolado galvanicamente por um transformador), ou 

não isolado onde a entrada e a saída compartilham a mesma referência. A grande vantagem de 

um conversor isolado é que seus secundários possuem referência (GND) independente de seus 

primários, ou seja, qualquer interferência gerada no primário não irá gerar uma resultante ao 
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secundário, ou vice-versa. Como exemplo de conversores não isolados, podemos citar as 

topologias mais simples de conversores, como conversor: Buck, Boost e Buck-Boost, Cúk, 

Zeta e Sepic, dos quais estão mostrados na Figura 5: 

Figura 5 - Principais conversores CC-CC não isolados. 

 

Fonte: Moraes (2018) 

 

  Já para os conversores isolados, pode-se citar os conversores que possuem isolação 

entre primário e secundário provida por um transformador (isolação galvânica), do qual pode-

se citar o conversor Flyback, Forward, Half-Bridge, Full-Bridge, entre outros. Abaixo pode-

se analisar a representação do conversor Flyback isolado galvanicamente. Nota-se pela 

imagem que o conversor Flyback possui uma grande semelhança com o conversor Buck-

Boost, com a particularidade de o mesmo possuir um transformador (no caso do Flyback), 

substituindo o indutor (no caso do Buck-Boost). 
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Figura 6 - Conversor Buck-Boost 

 

Fonte: Petry (2012) 

Figura 7 - Conversor Flyback 

 

Fonte: Petry (2012) 

  Para sistemas que possuem uma robustez elevada onde o nível de ruído não é fator 

predominante para escolha do conversor, um conversor não isolado pode ser uma escolha 

mais viável e barata. Porém em casos onde a carga a que conversor será aplicado necessita de 

um nível de ruído ínfimo, como em sistema de controle digital, por exemplo, recomenda-se o 

uso de conversores isolados, para que os níveis de ruído da saída, (ou saídas), seja reduzido ao 

máximo, evitando variações nos sistemas de controle do equipamento. 

 

2.2.3   Modo de condução contínua e descontínua 

 

  Baseando-se no princípio básico de conversores chaveados e isolados galvanicamente, 

tem-se que dependendo do conversor a ser analisado, a tensão e corrente de saída dos 

conversores pode ser fornecida tanto no período de carga do transformador, quanto no período 

de descarga do mesmo. No caso do conversor Flyback, por exemplo, a energia fornecida à 

saída é dada pelo período de descarga do transformador, podendo este transformador trabalhar 

em modo contínuo (quando a energia do transformador não é descarregada totalmente em um 
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ciclo de carga e descarga), ou modo descontínuo (quando a energia do transformador é 

totalmente dissipada em um ciclo de carga e descarga). 

  Para o conversor Flyback em modo descontínuo, tem-se as seguintes formas de onda: 

 

Figura 8 - Conversor Flyback em modo de condução descontínua. 

 

Fonte: Giridharan Shanmugavel (2020) 

 

  Nota-se que o fluxo magnético no transformador, representado em verde na figura 8, 

vai do valor zero até o pico, e logo em seguida é totalmente descarregado chegando ao valor 

zero novamente. O intervalo de tempo onde o transformador fica desmagnetizado antes que 

haja uma nova magnetização do mesmo é necessário para que se garanta a operação do 

conversor em DCM (Discontinuous Conduction Mode). 

  A equação que relaciona tensão de entrada e saída em DCM, além de depender do ciclo 

de trabalho e da tensão de entrada aplicada, dependem também das características construtivas 

do transformador, que são representados em questão de cálculo prático como um fator K 

inserido na equação. A equação que rege este comportamento pode ser definida como (2.5): 

 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥𝐾 (2.5) 

 

  Onde K se define por (2.6): 

 𝐾 = √
𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛

2𝐿𝑠𝐹𝑠
 (2.6) 
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  Já para o modo de condução contínua (CCM), no período de descarga da energia 

armazenada no transformador existe uma energia remanescente que não é descarregada para o 

secundário. Isso implica em uma tensão induzida pelo secundário ao lado do primário do 

transformador, que é somada com a tensão de alimentação do conversor. Neste momento, a 

tensão no elemento de chaveamento é máxima, portanto, deve-se ter cuidado no 

dimensionamento do componente chaveador para não exceder seus limites de operação. 

  Para determinar a tensão total na chave, a seguinte equação satisfaz os requisitos 

mínimos (2.7): 

 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ = 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑠

𝑁𝑝

𝑁𝑠
+ 𝑉𝑖𝑛𝑑 + 𝑉𝑟𝑒𝑠 + 𝑉𝑖𝑛 (2.7) 

 

  A relação entre tensão de entrada e saída do conversor operando em CCM é dada pela 

seguinte equação (2.8): 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
𝐷

1 − 𝐷
) 𝑉𝑖𝑛

𝑁𝑠

𝑁𝑃
 (2.8) 

   

  A seguir as formas de onda para conversor Flyback operando em modo de condução 

contínua: 

Figura 9 - Conversor Flyback em modo de condução contínua. 

 

Fonte: Giridharan Shanmugavel (2020) 

  Com base na Figura 9, é possível observar que o fluxo magnético no transformador 

nunca chega ao valor zero, ou seja, caso exista uma energia residual crescente no 
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transformador que não seja atenuada por um circuito de controle, a iminente saturação do 

transformador pode gerar riscos ao conversor. 

  Tendo isto em vista, é correto inferir que para os dois modos de condução existem 

vantagens e desvantagens, porém trabalhar com o transformador operando em modo contínuo 

possui uma desvantagem crítica que deve ser levada em consideração no momento do projeto 

do conversor, que se dá pela possibilidade de saturação do transformador. Sendo um elemento 

magnético, o transformador funciona entre os períodos de magnetização e desmagnetização, 

porém se o mesmo trabalhar no modo contínuo existe a possibilidade de que o transformador 

sature até o ponto máximo característico da curva de histerese do material a que foi projetado. 

  Caso isto ocorra, o transformador irá perder eficiência a ponto de inutilizar todo o 

circuito do conversor, devido a incapacidade do mesmo de fornecer ou reter energia após sua 

saturação. Já no modo descontínuo este efeito não ocorre devido que toda a energia 

armazenada no mesmo durante o período de carga é transferida ao secundário no período de 

descarga. Logo o transformador não tem possibilidade de saturar e assim garante uma melhor 

confiabilidade do sistema como um todo. 

 

Figura 10 - Curva de histerese típica para material ferromagnético. 

 

Fonte: Concursando elétrica (2020) 
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2.2.4   Conversor não isolado Buck em modo contínuo 

 

O conversor Buck, ou rebaixador, é a topologia de conversor CC-CC mais usual e 

simples de todos os tipos de conversores chaveados. Sua função principal é simplesmente 

rebaixar o nível de tensão de um ponto a partir do chaveamento de uma malha LC de saída. 

Devido a sua simplicidade, o conversor Buck é muito utilizado quando se necessita 

simplesmente adquirir um nível de tensão menor a partir de uma fonte de alimentação com 

um nível relativamente elevado, como é o caso da tensão da rede por exemplo. Sua topologia 

é mostrada na figura a seguir: 

 

Figura 11 – Estrutura do conversor Buck 

 

Fonte: Moraes (2018) 

 

Como o conversor Buck utiliza um indutor, é correto afirmar que o mesmo pode operar 

tanto em modo de condução contínua, quando em modo de condução descontínua. A grande 

diferença é que caso o conversor esteja operando em modo de condução contínua, a corrente 

de saída será a média da corrente intrínseca ao indutor, que ficará oscilando em uma faixa 

fixa, nunca chegando ao valor 0, como é o caso da operação em DCM. A tensão de saída do 

conversor pode ser calculada pela expressão a seguir (2.9): 

 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐷𝑉𝑖𝑛 (2.9) 

  

 

Já o ciclo de trabalho que a chave deverá operar para fornecer o nível de tensão 

necessária na saída pode ser calculado pela equação (2.10): 
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 𝐷 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 (2.10) 

 

Deste modo, a corrente de saída par ao modo de condução contínua pode ser calculada 

pela equação (2.11): 

 𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝐼𝑖𝑛

𝐷
 (2.11) 

 

 

2.2.5   Conversor Isolado Flyback em modo descontínuo 

 

 Como exemplificado anteriormente, o conversor Flyback é muito semelhante ao 

conversor Buck-Boost, com a vantagem de possuir um transformador entre entrada e saída, 

provendo isolação galvânica entre primário e seus secundários (ou secundário). Para que o 

conversor trabalhe em modo descontínuo, deve-se garantir que na etapa de desmagnetização 

do transformador, a corrente nos secundários chegue ao valor 0, antes da remagnetização do 

transformador de entrada. Abaixo será explicado o funcionamento do mesmo com todas as 

suas etapas de funcionamento e suas equações características clássicas. 

Figura 12 - Diagrama básico do conversor Flyback. 

 

Fonte: Bona et al (2010) 

  O funcionamento do conversor flyback pode ser dividido em basicamente dois estágios 

principais, que são o estágio de magnetização do transformador e o estágio de 

desmagnetização do mesmo. No primeiro estágio o transistor é chaveado, magnetizando as 

bobinas do primário do transformador, gerando uma tensão rebatida ao secundário do mesmo, 

porém não gerando nenhuma corrente no secundário devido ao diodo de roda livre estar 

polarizado reversamente. Nesta etapa, o componente que irá fornecer potência para a carga 

será o capacitor de saída como mostrado abaixo: 
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Figura 13 - Primeiro estágio de funcionamento do conversor Flyback. 

 

Fonte: Bona et al (2010) 

  No segundo estágio de funcionamento, o transistor entra em estado de corte, portanto o 

transformador descarrega a sua energia armazenada, e desta forma, se desmagnetiza. Com a 

inversão de polaridade da corrente nas bobinas do primário, ocorre também uma inversão no 

sentido da corrente que entra pelo diodo no secundário, fazendo com que o mesmo seja 

polarizado diretamente, e deste modo, fornecendo potência para a carga. Vale lembrar 

também que nesta parte o capacitor de saída é carregado por esta mesma corrente, a fim de 

proporcionar potência a carga para a primeira etapa do funcionamento mostrada 

anteriormente. 

 

Figura 14 - Segundo estágio de funcionamento do conversor Flyback. 

 

Fonte: Bona et al (2010) 

  Para que possa se definir os componentes do conversor, inicialmente deve-se definir 

um valor de ciclo de trabalho crítico. Idealmente o valor de Duty Cycle crítico (𝐷𝑚𝑎𝑥) é de 

0.5, ou seja, 50% do tempo o transistor fica ligado e nos outros 50% desligado. Porém na vida 

real existem perdas nos componentes do conversor, e, portanto, se for adotado o Duty Cycle 

de 0.5 para um circuito real o mesmo poderá não operar adequadamente.  

  Desejando-se garantir a operação adequada do conversor, valores abaixo de 0.4 de 

Duty Cycle máximo conseguem gerar boas convergências no modo de condução dos 

conversores, garantindo (no caso de 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0.4) um fator de segurança de 20% entre 𝑇𝑜𝑛 e 
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𝑇𝑜𝑓𝑓, fazendo com que o conversor opere de forma adequada. Com o valor de 𝐷𝑚𝑎𝑥 definido, 

pode-se calcular a corrente no primário pela seguinte equação (2.12): 

 

 𝐼𝑝 =
𝐷𝑉𝑖𝑛

𝐹𝑠𝐿𝑝
 (2.12) 

 

Considerando o valor médio em regime permanente da corrente no capacitor igual a 

zero, a corrente de saída(s) do transformador pode-se ser relacionada pela equação (2.13): 

 

 𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛

2𝐷𝑚𝑎𝑥
2

2𝐹𝑠𝑉𝑜𝑢𝑡𝐿𝑝
 (2.13) 

 

Já a indutância no primário pode ser definida pela equação (2.14): 

 

 𝐿𝑝 =
𝑉𝑖𝑛

2𝐷𝑚𝑎𝑥
2𝑛

2𝑃𝑜𝑢𝑡𝐹𝑠
 (2.14) 

 

Para que se garanta o DCM no conversor Flyback, o ciclo de trabalho máximo deve 

ser menor que o ciclo de trabalho crítico, como mostra a seguinte equação (2.15): 

 

 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = (

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

1 +
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

) (2.15) 

 

Os capacitores de saída podem ser encontrados com base na corrente de saída, 

ondulação de tensão de saída, frequência de chaveamento e ciclo de trabalho máximo, 

conforme equação (2.16) 

 𝐶 =
𝐼𝑜𝑢𝑡𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑠∆𝑣𝑐
 (2.16) 

2.3   Filtro de entrada 

 

  Devido ao sistema elétrico de potência atual não ser um circuito linear, diversas 

perturbações na forma de onda senoidal fundamental da rede podem circular pela mesma, 

podendo estas chegar aos equipamentos inseridos nas residências dos consumidores. Dentre 
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estes, pode-se citar as perturbações harmônicas devido a elementos chaveadores de potência 

inseridos na rede, partida de motores e corrente de inrush de transformadores. Como a 

filtragem deste tipo de interferência não é possível para a concessionária devido a 

inviabilidade, opta-se por inserir elementos que fazem este papel internos aos equipamentos 

destinados ao consumidor final, por meio de circuitos eletrônicos específicos. Como a rede de 

distribuição opera em 60Hz, o que é considerado uma frequência baixa, opta-se por filtros 

passa-baixa na entrada dos equipamentos para atenuar os sinais indesejados, (geralmente da 

ordem de milhares de Hertz), e garantir um melhor funcionamento aos equipamentos 

elétricos. 

 

2.3.1   Filtro de entrada AC (Line Filter) 

 

Filtros de linha referem-se a filtros formados por elementos passivos, geralmente 

formados por capacitores e indutores, com o objetivo de não deixar com que sinais de 

frequências diferentes das frequências de alimentação da rede elétrica (50 ou 60 Hz) passem 

da rede de distribuição de energia para o equipamento, ou vice-versa. Para fontes chaveadas, 

diversas etapas de conversão de energia podem gerar um ruído dentro do sistema, 

principalmente o chaveamento do transistor, onde por se tratar de um dispositivo 

semicondutor chaveando a uma alta frequência, gera um ruído que pode ser prejudicial a 

outros equipamentos conectados na mesma rede elétrica.  

Dentre os tipos de componentes aplicados a este tipo de sistema, pode-se destacar os 

capacitores CX e CY, dos quais devem ser certificados pela norma IEC 60384-14, e possuir 

diversos requisitos mínimos para que possam ser vendidos no mercado. Os capacitores CX 

possuem esta nomenclatura por ser uma simples abreviação da palavra Across, que em inglês 

significa que o capacitor está em paralelo com a fase e neutro do sistema. 

 Dentre a categoria X pode-se citar duas subcategorias principais, que são as 

categorias X1 e X2, das quais são denominadas para as seguintes aplicações: 

X1 - Modelo utilizado para ambientes industriais, geralmente em situações onde a 

alimentação dos equipamentos é trifásica. Este capacitor costuma ter uma tensão de 

isolamento maior, na faixa de 4 KV (Pico). 

X2 - Modelo utilizado para ambientes domésticos, geralmente em situações onde a 

alimentação dos equipamentos é monofásica. Este capacitor costuma ter uma tensão de 

isolamento menor, na faixa de 2.5 KV (Pico). 
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Já os capacitores CY, por serem empregados no circuito geralmente como uma junção 

série entre fase e neutro com derivação intermediária à terra, devem possuir uma alta tensão 

de isolamento, sendo que, se houver uma falha em algum destes componentes, caso o 

capacitor entre em curto-circuito, por exemplo, pode-se gerar uma falta fase terra dentro do 

equipamento, gerando altos danos ao sistema. Para os capacitores CY, vale a pena destacar: 

Y1 - Modelo utilizado para ambientes industriais. Tensão de isolamento na faixa de 8 

KV (Pico). 

Y2 - Modelo utilizado para ambientes domésticos. Tensão de isolamento na faixa de 5 

KV (Pico). 

Na Figura 15 mostra-se um exemplo de filtro RFI e EMI clássico para sistemas 

eletrônicos: 

Figura 15 - Filtro RFI e EMI clássico. 

 

Fonte: Ato (2020) 

Referindo-se acerca da característica dos ruídos a serem filtrados por este circuito, 

pode-se citar o ruído diferencial, que se dá por uma interferência que irradia da fase da rede, 

para dentro do equipamento, e que, caso o equipamento possua o filtro descrito acima, o ruído 

é descarregado pelo capacitor até o neutro, evitando que o mesmo entre no sistema. Para que 

ocorra uma minimização ainda maior neste tipo de ruído, são empregados os indutores de 

filtro descritos na Figura 15.  
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Figura 16 - Filtro de linha para ruído de modo diferencial e comum. 

 

Fonte: Berman (2008) 

Neste caso, o ruído diferencial irradia pela fase (L), passa pelo indutor gerando um 

campo magnético no mesmo, é descarregado pelo capacitor até o neutro e volta para o 

indutor, gerando um campo magnético com polaridade oposta ao indutor da parte de cima. 

Deste modo, como corrente elétrica e campo magnético são diretamente proporcionais, o 

campo magnético gerado na fase pelo indutor é anulado pelo campo magnético gerado no 

neutro pelo indutor, levando em conta que as bobinas dos dois indutores estão conectadas no 

mesmo núcleo magnético, e deste modo, anulando a corrente gerada pelo ruído. 

Já o ruído de modo comum, é definido como uma interferência que irradia pelos dois 

lados da alimentação, tanto fase, como neutro. Neste caso, o ruído é descarregado tanto pelos 

capacitores conectados em série com derivação à terra no ponto central, quanto pelo mesmo 

indutor acoplado citado anteriormente, sendo que, se o ruído irradiar pelos dois lados ao 

mesmo tempo no indutor, o mesmo irá gerar uma alta impedância para alta frequência, 

barrando os ruídos com esta característica. 

 

2.4   Proteções 

 

 Um dos parâmetros que mais é levado em consideração pelo consumidor no momento 

de comprar um produto são os periféricos que o mesmo oferece, ou seja, os elementos 

adicionais que garantem mais conforto e segurança ao mesmo. Para circuitos eletrônicos, 

devido sua alta sensibilidade a variações fora dos seus parâmetros de projeto, é estritamente 

necessário que haja circuitos redundantes e circuitos de proteção para garantir que o sistema 
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não colapse, caso ocorra alguma falha em um de seus subsistemas. Existem componentes 

eletrônicos desenvolvidos especialmente para aplicação com fins de proteção, ou outros que 

além de suas funcionalidades principais, oferecem sub circuitos integrados para fazer este 

papel, como será mostrado a seguir. 

 

2.4.1   Introdução ao CI UC3524 

 

  O circuito integrado UC3524 é um controlador PWM com frequência de operação fixa, 

desenvolvido especialmente para aplicação em fontes de alimentação. Dentre seus recursos, o 

mesmo possui um amplificador de erro interno, possibilitando controlar um circuito a partir 

de um feedback de tensão, um comparador de alto ganho para implementação da malha de 

controle do circuito, um oscilador programável com possibilidade de configurar a mesma 

frequência para dois CIs diferentes, proteção contra sobrecorrente e proteção contra sobtensão 

de alimentação. 

  A operação do circuito integrado em questão é definida como: 

Figura 17 - Diagrama de blocos circuito integrado UC3524. 

 

Fonte: Texas Instruments (2021) 
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● PINOS 1 E 2 - Responsáveis pelo comparador que recebe o sinal da malha de 

realimentação para implementação da malha fechada. Segundo datasheet do 

fabricante, o circuito opera na faixa entre 1V e 3.5V, variando o Duty Cycle entre 0 e 

45% respectivamente. Para gerar um comparador trabalhando como buffer, o pino 9 

deve ser conectado no pino 1 do CI; 

 

Figura 18 - Especificação do comparador – UC3524. 

Fonte: Texas Instruments (2021) 

 

● PINOS 4 E 5 - Responsáveis pela proteção de sobrecorrente na chave. Para utilizar a 

função disponibilizada por estes pinos, deve-se adotar um resistor sensor conectado no 

Source do Mosfet, de modo que a partir de um valor de corrente pré estabelecido pelo 

projetista, a queda de tensão no pino 4 se dê por aproximadamente 200mV, 

interrompendo o sinal de chaveamento PWM do CI. 

● PINO 15 - Alimentação do CI (8 a 40V); 

● PINO 16 - Tensão de referência interna gerada por um regulador de tensão 5V interno 

do CI. Pode ser usado como tensão de referência para o comparador da malha de 

controle; 

● PINO 10 – Pino de monitoramento de terra. Caso o terra do circuito não esteja com a 

referência adequada (0V), o CI interrompe o chaveamento das saídas PWM. 

● PINOS 6 e 7 - Responsável por configurar a frequência da onda dente de serra 

aplicada ao comparador do PWM. É determinada por um par RC que pode ser 

calculado pela seguinte equação determinada pelo fabricante: 
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Figura 19 - Determinação da frequência da onda dente de serra – UC3524 

 

Fonte: Texas Instruments (2021) 

● PINO 3 - Saída do oscilador interno caso o usuário queira controlar outro CI com a 

mesma frequência empregada no UC3524; 

● PINOS 11, 12, 13 E 14 - Coletor e Emissor do par de transistores internos para o sinal 

PWM de saída. Podem trabalhar no modo Single-Ended onde são conectados em 

paralelo com a frequência de chaveamento configurada pelo par RC dos pinos 6 e 7, 

ou trabalharem individualmente, cada transistor trabalhando com metade da 

frequência determinada pelo par RC. 

● PINO 8 – Ground (Terra); 

● PINO 9 - Pino de realimentação dos comparadores, serve para um possível rearranjo 

de ganho, caso o projetista necessite da função, ou para adicionar uma malha de 

compensação ao circuito de controle; 

 

2.4.2   Proteção contra curto-circuito e sobretensão de entrada 

 

  Além das proteções fornecidas pelo CI de controle PWM, deve haver na entrada da 

fonte de alimentação um circuito formado por um Varistor em paralelo com a alimentação 

Fase-Neutro do equipamento, sendo que em série com a fase deve haver um fusível rápido a 

montante do Varistor. 
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Figura 20 - Proteção contra sobretensão e curto circuito na entrada. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

   A função do Varistor é fornecer proteção contra sobretensão de alimentação da rede de 

energia, sendo que caso o Varistor detecte uma tensão acima do seu valor projetado, o mesmo 

entrará em curto circuito, aumentando rapidamente a corrente no fusível e abrindo o mesmo 

rapidamente. Caso ocorra um curto circuito sem ser pela atuação do Varistor, o fusível atuará 

da mesma forma. 

 

2.5   Normas para eletrônica de potência 

 

  Para garantir um padrão ao redor do mundo no desenvolvimento de equipamentos 

elétricos/eletrônicos, normas nacionais e internacionais são adotadas a fim de garantir a 

segurança e o bom desempenho dos equipamentos oferecidos no mercado. Desde a 

descontinuidade da norma NBR 9331 - 12/2010 (nacional), não existe norma aplicável para 

eletrônica de baixa potência no Brasil (NBR), portanto usa-se as normas internacionais 

disponibilizadas pela IEC (International Electrotechnical Commission) para desenvolvimento 

de equipamentos de eletrônica de potência, da qual estão incluídas: i) CISPR 

32:2015+AMD1:2019 CSV Consolidated version (Compatibilidade eletromagnética de 

equipamentos multimídia - Requisitos de emissão ); ii) IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 

CSV Consolidated version ( Compatibilidade eletromagnética (EMC) - Parte 3-2: Limites - 

Limites para emissões de corrente harmônica (corrente de entrada do equipamento ≤16A por 

fase ); iii) IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 CSV Consolidated version ( 

Equipamento de tecnologia da informação - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais). 
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  Para que se garanta uma boa especificação de projeto no que diz respeito a níveis 

aceitáveis de variações na energia provida pelo equipamento, bem como a segurança dos 

usuários do mesmo, os parâmetros de projeto especificados nas normas acima devem ser 

seguidos com cautela. Vale lembrar que cada país pode possuir suas próprias normas internas, 

onde estas podem se sobrepuser às normas internacionais. Porém no caso do Brasil, como 

uma normativa definida na área de eletrônica de potência não existe atualmente, usa-se as 

normas internacionais como base de projeto. 

 

2.6   Trabalhos correlacionados à proposta 

 

  Nesta seção são apresentados trabalhos similares ao proposto nesta monografia, com o 

intuito de formar um melhor embasamento teórico levando em consideração a experiencia de 

outros estudantes de engenharia elétrica no desenvolvimento de fontes chaveadas intrínsecas a 

mesma topologia de conversor utilizado neste trabalho. 

  Na maioria dos projetos evidenciados, a metodologia de cálculo se mostra muito 

semelhante, mostrando algumas poucas diferenças no modelo de cálculo utilizado, porém 

convergindo para o mesmo resultado no final. Dependendo do autor a que o aluno se baseou, 

muda-se um pouco as equações, porém como todas as equações fornecidas pelos autores da 

literatura são derivações das equações clássicas do conversor flyback, o resultado final se 

mostra muito condizente. 

  Em Evangelista (2015), é apresentado o projeto de um conversor flyback aplicado a 

alimentação de LEDs. No trabalho, o autor utilizou o conversor flyback para manter a 

corrente fixa nos LEDs, variando apenas a sua tensão. Para fazer o controle do ciclo de 

trabalho, e consequentemente, da tensão de saída, o autor utilizou um CI analógico modelo 

NCP1010 fabricado pela On Semiconductor que tem a possibilidade de trabalhar com tensão 

de alimentação full-range (60-240V - RMS), com feedback de saída operando em tensão, 

isolado por um circuito opto acoplado. Levando em conta que a tensão de saída para o mesmo 

estar na faixa de 72V, com corrente de saída fixa de 20mA, a potência total do conversor gira 

em torno de 1.44W, o que é muito distante da potência de saída utilizada para o presente 

trabalho. Porém em termos de metodologia de cálculo, o trabalho seguiu praticamente a 

mesma abordagem usada neste trabalho, com exceção do transformador, onde o autor alega 

não colocar o cálculo do mesmo devido a utilização de um componente pronto, com valores 

definidos de fábrica. 
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  Por outro lado, em Souza (2018), o autor desenvolve um conversor flyback aplicado a 

sistemas de telecomunicações. Deste modo, o autor opta por desenvolver o cálculo do 

transformador utilizando a literatura de (BARBI, 2014) como referência, aplicando o método 

AeAw para cálculo do núcleo do transformador e posteriormente analisando um núcleo 

existente no mercado como base para dimensionamento. De forma geral os cálculos do autor 

são compatíveis com o cálculo demonstrado neste documento e os resultados do autor 

convergem de maneira satisfatória. 

  Por fim, em Bona et al. (2010), é evidenciado o dimensionamento de um conversor 

flyback com potência de saída de 2.04W. O controle do sistema é também gerido por um 

circuito analógico modelo FSQ500L, trabalhando em tensão full range (60-240V – RMS), de 

entrada, gerando uma boa convergência com este tipo de circuito de controle. O cálculo do 

transformador é feito pelo mesmo método do trabalho citado anteriormente, gerando bons 

resultados. Por dificuldades de encontrar transformadores no mercado que atendam de forma 

ideal a aplicação do autor, o mesmo resolveu utilizar um transformador com núcleo maior do 

que o especificado, com uma relação de espiras diferentes, gerando boa convergência da 

mesma forma. 

  De forma geral, os trabalhos revisados para gerar um embasamento a este trabalho 

seguem a mesma metodologia de cálculo, com pequenas variações nas equações devido a 

diferentes abordagens, porém convergindo ao mesmo ponto. Nota-se que, devido as potencias 

de saída dos trabalhos possuírem valores relativamente baixos, as frequências de chaveamento 

adotadas pelos autores são muito mais altas que a frequência adotada a este trabalho, devido a 

grande diferença entre as potencias de saída dos conversores projetados. Porém, levando em 

conta a topologia flyback ser uma abordagem clássica, as equações convergem tanto para 

valores de baixa potência quanto para valores de média potência, até valores críticos citados 

anteriormente na literatura. 
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3   METODOLOGIA 

 

 O projeto de qualquer circuito de alimentação para eletrônicos deve seguir alguns 

parâmetros iniciais que devem ser definidos previamente. Como primeiro passo deve-se ter 

em mente para que tipo de carga será destinada a fonte de alimentação. Se a carga for 

puramente resistiva, é possível calcular com certa precisão a potência usual necessária para o 

circuito. Porém quando inserimos na carga um perfil indutivo ou capacitivo, como motores, 

transformadores, luminárias LED, entre outros, devido a fatores como variação de carga 

mecânica no eixo do motor, por exemplo, o fornecimento de energia provido pela fonte não 

será mais linear, e, portanto, necessitará de circuitos de controle para operar com melhor 

eficiência. No caso do conversor Flyback, algumas topologias para controle são difundidas, 

sendo estas com realimentação de tensão de saída da fonte, realimentação em corrente ou 

controle da frequência de operação da chave. Inicialmente, deve-se definir todos os cálculos 

do conversor de energia em malha aberta para garantir seu funcionamento com valores 

máximos e mínimos, ou seja, seus piores casos. Com esta etapa bem definida, através do 

circuito de controle é possível garantir um ótimo funcionamento do equipamento. A seguir é 

demonstrado o cálculo detalhado para a fonte de alimentação topologia Flyback proposta. 

 

3.1   Especificações gerais do trabalho 

 

  Este trabalho almeja o projeto e implementação de uma fonte de alimentação de alto 

desempenho a um protótipo de cafeteira automatizada integrada a conceitos de IOT, 

oferecendo os requisitos necessários para seu bom funcionamento com baixo nível de ruído e 

compatível com as normas internacionais vigentes. A cafeteira em questão é um projeto 

proposto pelo autor deste trabalho no ano de 2019 e vem sendo desenvolvido desde então 

utilizando recursos próprios e ajuda de amigos que contribuem para o bom andamento do 

projeto. 

  Em termos de potência do equipamento, o mesmo possui uma potência calculada de 

aproximadamente 60W para nível de tensão 12V (utilizado para circuitos de potência), e de 

25W para nível de tensão 5V (utilizado para circuitos de controle), totalizando 85 W de 

potência total necessária para o equipamento, como mostra o fluxograma abaixo: 
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Figura 21 - Fluxo de potência cafeteira VZMASTER MK1. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

Levando em conta que os equipamentos de maior potência da máquina não irão 

trabalhar ao mesmo tempo em nenhuma hipótese, pode-se considerar o pior caso onde existe a 

maior demanda de potência advinda das cargas do equipamento. Considerando o pior caso 

onde o sistema de controle e refrigeração trabalhe em conjunto com o motor de mistura, tem-

se potência demandada da fonte total igual a equação (3.1): 

 

 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 = 25.28 + 36 = 61.28 𝑊 (3.1) 

 

Ficando abaixo da potência nominal projetada da fonte que são 85W de saída entre 

12V e 5V de nível de tensão, ambos com 5A de saída máxima. 
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3.2   Representação em blocos da Fonte CC Flyback proposta 

Figura 22 - Representação em blocos da fonte proposta 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 

3.3   Parâmetros de projeto da fonte 

 

Considerando que a tensão média da rede elétrica na cidade de Erechim/RS equivale a 

220V, calcula-se uma tolerância de 20% para mais e para menos, resultando no valor de 176V 

(mínimo) e 264V (máximo), a uma frequência de 60Hz. A tensão de saída no primeiro 

enrolamento secundário do transformador é 12 V com corrente máxima de 5 A. Levando em 

conta o fato do circuito de controle do equipamento operar com nível de tensão de 5V, se faz 

necessário rebaixar o nível de tensão de saída do conversor flyback (12V) para o nível de 

tensão 5V.  

A maneira mais fácil de cumprir este requisito é simplesmente adicionar um segundo 

enrolamento ao transformador, calibrado para fornecer 5V de saída, porém existem dois 

problemas ao se utilizar deste método. O primeiro problema decorre do fato de que o 

controlador PWM do circuito possui apenas um feedback de tensão (12V). Portando, o 
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hipotético segundo enrolamento de 5V estará funcionando em malha aberta, podendo gerar 

divergências para o enrolamento principal do circuito no que diz respeito ao fluxo de potência 

que entra e sai do transformador. A maneira utilizada pelos projetistas para contornar este 

problema é adicionar uma carga fixa á saída de 5V, levando o transformador a drenar potência 

do mesmo sem ao menos utiliza-la para fins de trabalho, o que acaba diminuindo a eficiência 

da fonte.  

Um método mais eficiente para contornar este problema é adicionar um segundo 

conversor chaveado em série com o conversor flyback inicial. Deste modo, o segundo nível 

de tensão (5V) atua no circuito como uma carga ao primeiro nível de tensão, sendo 

automaticamente compensado caso exista uma possível queda de tensão na linha de 12V, em 

virtude de esta ser monitorada pelo circuito de controle PWM (malha fechada).  

Para garantir a alimentação dos circuitos de controle da fonte, foi considerado um 

segundo enrolamento primário para fornecer uma tensão de 20 V, drenando apenas 150 mA 

do transformador em virtude de os circuitos de controle no primário necessitarem de pouca 

corrente para funcionar. 

Em termos de frequência de chaveamento, o Mosfet de chaveamento no primário foi 

calibrado para 75KHz em virtude da diminuição de perdas aliadas ao aumento da frequência 

de chaveamento, conforme demonstrado na Tabela 1:  

Tabela 1 - Parâmetros do Projeto 

Parâmetro 
Valor 

Considerado 
Parâmetro 

Valor 

Considerado 
Parâmetro 

Valor 

Considerado 

𝑉𝐴𝐶𝑚𝑖𝑛 176 V (rms) 𝑉𝑜𝑢𝑡2 5 V ∆𝑉𝐶𝑜𝑢𝑡 1 % 

𝑉𝐴𝐶𝑚𝑎𝑥 264 V (rms) 𝐼𝑜𝑢𝑡2 5 A 𝑛𝑟𝑒𝑡 90 % 

𝐹𝑟 60 Hz 𝐹𝑠 75.000 Hz 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣 70 % 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 12 V 𝑉𝑑 1 V 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥 20 V 

𝐼𝑜𝑢𝑡1 5 A ∆𝑉𝐶𝑟𝑒𝑡 15 % 𝐼𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥 150 mA 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

A queda no diodo retificador e nos diodos de saída foi considerada de 1 V, conforme 

componentes usuais existentes no mercado para esta aplicação. Já a ondulação na tensão de 

saída foi considerada de 1 % para garantir boa estabilidade na mesma. Em contrapartida, a 

ondulação da tensão de saída do retificador foi considerada de 15 % devido as variações de 

tensão advindas da rede elétrica. O rendimento do conversor foi considerado 70 % em virtude 
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das perdas no transformador, em concomitância com o rendimento do retificador que ficou 

definido como 90% devido perdas por efeito joule nos diodos retificadores. 

 

3.4   Potências de entrada e saída 

 

Inicialmente calcula-se as potências de entrada e saída do conversor com relação ao 

rendimento do conversor e retificador, encontrando uma potência de saída útil de 87W em 

concomitância com a potência de entrada da fonte, de 139W, conforme demonstrado nas 

equações (3.2) a (3.6):  

 

 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑉𝑜𝑢𝑡1𝐼𝑜𝑢𝑡1 + 𝑉𝑜𝑢𝑡2𝐼𝑜𝑢𝑡2 (3.2) 

 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑥 = 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥𝐼𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥 (3.3) 

 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 + 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑥 (3.4) 

 

Considerando o rendimento do conversor de 0.7 e o rendimento do retificador de 0.9, 

obtém-se as potências de entrada do conversor e do retificador: 

 𝑃𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣 =
𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣
 (3.5) 

 𝑃𝑖𝑛𝑟𝑒𝑡 =
𝑃𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑛𝑟𝑒𝑡
 (3.6) 

 

Nota-se pelo cálculo que as perdas de potência com relação ao rendimento proposto 

inicialmente ficaram relativamente elevadas.  

 

3.5   Capacitor de saída do retificador 

 

Em seguida parte-se para o cálculo do capacitor da saída do retificador para o pior 

caso levando em conta a tensão mínima para condução nos diodos retificadores e a oscilação 

de tensão na saída do retificador, utilizando as equações (3.7) a (3.13):  

 

 𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛 = (√2𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 − 2𝑉𝑑) (3.7) 

 𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑎𝑥 = (√2𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥 − 2𝑉𝑑) (3.8) 

 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 = (1 − ∆𝑉𝐶𝑟𝑒𝑡)𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛 (3.9) 
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 𝑉𝑎𝑟𝑣𝑖𝑛 = 𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛 − 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 (3.10) 

 𝑉𝑐𝑚𝑒𝑑𝑚𝑖𝑛 = (1 −
∆𝑉𝐶𝑟𝑒𝑡

2
) 𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛 (3.11) 

 𝑉𝑐𝑚𝑒𝑑𝑚𝑎𝑥 = (1 −
∆𝑉𝐶𝑟𝑒𝑡

2
) 𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑎𝑥 (3.12) 

 

Assim, calcula-se o capacitor de filtro de saída do retificador utilizando a equação 

(3.13), com base na potência de entrada do mesmo: 

 

 𝐶𝑖𝑛 =
𝑃𝑖𝑛𝑟𝑒𝑡

𝐹𝑟(𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛
2 − 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛

2)
 (3.13) 

 

3.6   Ponte Retificadora 

 

A seguir apresentam-se as equações (3.14) a (3.24) correspondentes ao cálculo dos 

diodos retificadores. Nota-se que inicialmente é calculado o tempo de condução de cada 

diodo, baseado na frequência da rede elétrica e as tensões mínimas no capacitor: 

 

 
𝑇𝑐 =

cos−1 (
𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑐𝑝𝑘𝑚𝑖𝑛
)

2𝜋𝐹𝑟
 

(3.14) 

 𝐼𝑝𝑘 =
𝐶𝑖𝑛𝑉𝑎𝑟𝑣𝑖𝑛

𝑇𝑐
 (3.15) 

 𝐼𝑐1𝑒𝑓 = 𝐼𝑝𝑘√(2𝑇𝑐𝐹𝑟
) − (2𝑇𝑐𝐹𝑟

)
2
 (3.16) 

 𝐼𝑐2𝑒𝑓 =
𝑃𝑖𝑛𝑟𝑒𝑡

𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛
 (3.17) 

 𝐼𝑐𝑒𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √(𝐼𝑐1𝑒𝑓)
2

+ (𝐼𝑐2𝑒𝑓)
2
 (3.18) 

 𝑇𝑟𝑒𝑑𝑒 =
1

𝐹𝑟
 (3.19) 

 𝐼𝑑𝑒𝑓 = 𝐼𝑝𝑘√
𝑇𝑐

𝑇𝑟𝑒𝑑𝑒
 (3.20) 

 𝐼𝑑𝑚𝑒𝑑 =
𝑃𝑖𝑛𝑟𝑒𝑡

2𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛
 (3.21) 
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 𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 = √2𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥 (3.22) 

 𝐼𝑑𝑝𝑘𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2𝐼𝑝𝑘 (3.23) 

 𝑃𝑑𝑟𝑒𝑡 = 4𝐼𝑑𝑚𝑒𝑑𝑉𝑑 (3.24) 

 

3.7   Termistor Soft-Starter 

 

Ao energizar um transformador, semelhante a um motor de indução, por exemplo, a 

corrente de pico, Inrush, se eleva a um alto valor, estabilizando logo em seguida. Caso o 

circuito não tenha um elemento de controle para esta corrente, pode acabar sobrecarregando 

os componentes adjacentes e danificando a fonte. Uma solução para este problema é o uso de 

um termistor NTC em série com o primário do transformador, sendo que na partida a frio o 

termistor possui uma alta resistência interna, limitando a corrente de Inrush do transformador 

na partida. Conforme o termistor aumenta sua temperatura, sua resistência diminui e o circuito 

entra em operação permanente. Para que a ponte retificadora suporte a corrente de Inrush do 

transformador, a corrente de transiente máxima de partida da ponte retificadora deve ser de 

valor elevado. 

A seguir apresenta-se as equações (3.25) a (3.27) referente ao cálculo para tal 

termistor: 

 

 𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑝𝑘𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
 (3.25) 

 

Sendo 𝐼𝑝𝑘𝑝𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 a corrente de transiente máxima do componente, disponibilizado no 

datasheet de diodos retificadores em geral. Deste modo: 

 

 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝐼𝑐𝑒𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 (3.26) 

 ∆𝑣= 𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝐼𝑑𝑝𝑘𝑟𝑒𝑎𝑙 (3.27) 
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3.8   Transformador 

 

Tabela 2 - Parâmetros de Projeto do Transformador 

Especificação Parâmetro 

𝐷𝑚𝑎𝑥 40 % 

𝐽𝑚𝑎𝑥 400 A/𝑐𝑚2 

∆𝐵 0.3 Tesla 

𝜇0 4𝜋 ∗ 10−7 

𝐾𝑝 50% 

𝐾𝑤 40% 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 

O 𝐷𝑚𝑎𝑥 se dá pelo Duty Cycle máximo a que o conversor será submetido. O  

𝐽𝑚𝑎𝑥 é a densidade máxima de corrente do núcleo proposto. Salienta-se que o recomendado é 

utilizar entre 250-400 A/𝑐𝑚2. Já o ∆𝐵 é a variação de fluxo eletromagnético máximo, para 

evitar saturação e trabalhar em DCM (0.2 a 0.3T). 𝐾𝑝 e 𝐾𝑤 são respectivamente os fatores de 

utilização do primário e da área de enrolamento do transformador, definidos na literatura 

como (0.5) e (0.4) respectivamente. E por fim  𝜇0 é a permeabilidade absoluta (vácuo). 

 

Para calcular o transformador se utilizou o método AeAw buscando encontrar a relação 

entre as áreas Ae e Aw de núcleos de Ferrite tipo E / Material IP6, apresentado na equação 

(3.28): 

 𝐴𝑒𝐴𝑤 =
1.1𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙104

𝐾𝑝𝐾𝑤𝐽𝑚𝑎𝑥∆𝐵𝐹𝑠
= 0.531 (3.28) 

 

Seguindo a tabela, Núcleos de Ferrite Tipo E, fornecida por Ivo Barbi em seu livro: 

Eletrônica de Potência: Projeto de Fontes Chaveadas (2014), o núcleo que mais se aproxima 

do calculado é o núcleo E30/07, como pode-se observar na Figura 22: 
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Figura 23 - Tabela de núcleos de Ferrite tipo E. 

 

Fonte: Barbi (2014) 

Porém, se for utilizado este núcleo, levando em conta o cálculo realizado, não será 

possível montar o transformador, pois o núcleo E30/7 possui AeAw menor que o calculado. 

Portanto, deve-se optar pelo núcleo E30/14. 
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  A seguir na Tabela 3, apresenta-se as especificações do referido núcleo: 

 

Tabela 3 - Especificações Núcleo de Ferrite E30/14 

Especificação Parâmetro 

𝐴𝑒 1,2 𝑐𝑚2 

𝐴𝑤 0.85 𝑐𝑚2 

𝐿𝑒 6.7 𝑐𝑚 

𝐿𝑡 6.7 𝑐𝑚 

𝑉𝑒 8 𝑐𝑚3 

𝐴𝑒𝐴𝑤𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜
 1.02 𝑐𝑚4 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 

  Deste modo, é possível determinar o entreferro do transformador como mostra as 

equações (3.29) a (3.31) apresentas a seguir:  

 

 ∆𝑤=
𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣𝐹𝑠
 (3.29) 

 𝛿 =
2𝜇0∆𝑤

∆𝐵2𝐴𝑒10−4
 (3.30) 

 𝐿𝑔 =
𝛿

2
103 (3.31) 

 

3.9   Número de espiras 

 

  Para calcular o número de espiras, calculou-se inicialmente a corrente de pico no 

primário, definindo logo após as espiras do primário e secundários, conforme as equações 

(3.32) a (3.35): 

 𝐼𝑝𝑘𝑝 =
2𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛√2𝐷𝑚𝑎𝑥

 (3.32) 

 𝑁𝑝 =
∆𝐵𝛿

𝜇0𝐼𝑝𝑘𝑝
 (3.33) 

 𝑁𝑠1 = 𝑁𝑝 (
𝑉𝑜𝑢𝑡1 + 𝑉𝑑

𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛√2
) (

1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑎𝑥
) (3.34) 
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 𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝑁𝑝 (
𝑉𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥 + 𝑉𝑑

𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛√2
) (

1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑎𝑥
) (3.35) 

3.10   Correntes envolvidas 

 

  As correntes Rms e Pico nos enrolamentos podem ser calculadas com base na 

definição das espiras do transformador, como mostrado a seguir nas equações (3.36) a (3.41): 

 

a) Primário:  

 𝐼𝑝𝑘𝑝 =
2𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛√2𝐷𝑚𝑎𝑥

 (3.36) 

 𝐼𝑒𝑓𝑝 = 𝐼𝑝𝑘𝑝√
𝐷𝑚𝑎𝑥

3
 (3.37) 

 

b) Secundário:  

 𝐼𝑝𝑘𝑠1 = 𝐼𝑝𝑘𝑝 (
𝑁𝑝

𝑁𝑠1
) (3.38) 

 𝐼𝑒𝑓𝑠1 = 𝐼𝑝𝑘𝑠1√
𝑇𝑜𝑛

3𝑇
 (3.39) 

a) Auxiliar:  

 𝐼𝑝𝑘𝑎𝑢𝑥 = 𝐼𝑝𝑘𝑝 (
𝑁𝑝

𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥
) (3.40) 

 𝐼𝑒𝑓𝑎𝑢𝑥 = 𝐼𝑝𝑘𝑎𝑢𝑥√
𝑇𝑜𝑛

3𝑇
 (3.41) 

 

3.11   Fios utilizados no transformador 

 

  O cálculo da profundidade de penetração pode ser encontrado a partir da equação 

(3.42): 

 𝑃𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡 = 2 (
7.5

√𝐹𝑠

) (3.42) 

 

  Para que haja maior aproveitamento do primário do transformador, o fio AWG 24 foi 

utilizado para os enrolamentos do mesmo, sendo este também utilizado para confeccionar os 
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secundários em virtude da disponibilidade do fio. Os parâmetros do fio AWG 24 podem ser 

conferidos na tabela 4 citada abaixo: 

 

Tabela 4 - Especificações dos Componentes Fio 24 AWG 

Especificação Valor Considerado 

𝐴24 0.002047 𝑐𝑚2 

𝑃24 0.001125 Ohms/cm (100 ºC) 

𝑆24 0.002586 𝑐𝑚2 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

  Assim, pode-se calcular o número de fios necessários em paralelo, para suprir a 

corrente de projeto nos enrolamentos do transformador conforme demonstrado nas equações 

(3.43) a (3.48): 

a) Primário:  

 𝑆𝑝 =
𝐼𝑒𝑓𝑝

𝐽𝑚𝑎𝑥
 (3.43) 

 𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑝𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑆𝑝

𝐴24
 (3.44) 

 

b) Secundário: 

 𝑆𝑠1 =
𝐼𝑒𝑓𝑠1

𝐽𝑚𝑎𝑥
 (3.45) 

 𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑠1𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑆𝑠1

𝐴24
 (3.46) 

 

c) Auxiliar: 

 𝑆𝑠2 =
𝐼𝑒𝑓𝑎𝑢𝑥

𝐽𝑚𝑎𝑥
 (3.47) 

 𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑠2𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑆𝑠𝑎𝑢𝑥

𝐴24
 (3.48) 
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3.12   Perdas no transformador 

 

  Com o número de fios calculado e suas resistividades definidas, pode-se calcular as 

perdas no cobre do transformador, conforme demonstrado nas equações (3.49) a (3.60): 

a) Primário: 

 𝐿𝑓𝑖𝑜𝑝 = 𝐿𝑡𝑁𝑝𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑝 (3.49) 

 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑝 = 𝐴24𝐿𝑓𝑖𝑜𝑝 (3.50) 

 𝑅𝑓𝑖𝑜𝑝 =
𝐿𝑓𝑖𝑜𝑝𝑃24

𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑝
 (3.51) 

 𝑃𝑝 = 𝑅𝑓𝑖𝑜𝑝𝐼𝑒𝑓𝑝
2 (3.52) 

 

b) Secundário:  

 𝐿𝑓𝑖𝑜𝑠1 = 𝐿𝑡𝑁𝑠1𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑠1 (3.53) 

 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑠1 = 𝐴24𝐿𝑓𝑖𝑜𝑠1 (3.54) 

 𝑅𝑓𝑖𝑜𝑠1 =
𝐿𝑓𝑖𝑜𝑠1𝑃24

𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑠1
 (3.55) 

 𝑃𝑠1 = 𝑅𝑓𝑖𝑜𝑠1𝐼𝑒𝑓𝑠1
2 (3.56) 

 

c) Auxiliar: 

 𝐿𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝐿𝑡𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥 (3.57) 

 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝐴24𝐿𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥 (3.58) 

 𝑅𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥 =
𝐿𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥𝑃24

𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥
 (3.59) 

 𝑃𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝑅𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥𝐼𝑒𝑓𝑎𝑢𝑥
2 (3.60) 

 

 

  As perdas totais no transformador podem ser identificadas conforme as equações (3.61) 

a (3.66), considerando a densidade do cobre, 𝐷𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = 8.96, 𝐾ℎ = 4.10−5 e 𝐾𝑒 = 4.10−10:  

 

 𝑃𝑡𝑡 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠𝑎𝑢𝑥 (3.61) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑜 = 𝐷𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒(𝑉𝑓𝑖𝑜𝑝 + 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑠1 + 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥) (3.62) 
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 𝑃𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 = (∆𝐵)2.4(𝐾ℎ𝐹𝑠 + 𝐾𝑒𝐹𝑠
2)𝑉𝑒 (3.63) 

 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 + 𝑃𝑡𝑡 (3.64) 

 

  Para que se garanta a convergência do tamanho do núcleo escolhido com relação aos 

enrolamentos das bobinas do transformador, é feito o cálculo do fator de ocupação do núcleo 

do transformador, levando em conta que o mesmo não pode ultrapassar 100%, o que 

representaria um núcleo muito pequeno para o número de espiras e fios em paralelo 

calculados. O cálculo do fator de ocupação é mostrado nas equações (3.65) e (3.66), levando 

em conta um fator de segurança de 30%: 

 

 𝐹𝑜𝑐𝑢𝑝 =
(𝑁𝑝𝑆24𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑝 + 𝑁𝑠1𝑆24𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑠1 + 𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥𝑆24𝑁𝑓𝑖𝑜𝑠𝑎𝑢𝑥)

0.7
 (3.65) 

 𝐹𝑜𝑐𝑢𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100
𝐹𝑜𝑐𝑢𝑝

𝐴𝑤
 (3.66) 

 

3.13   Indutâncias  

 

  Com base no número de espiras, calcula-se as indutâncias do primário e secundários 

pela seguinte metodologia, conforme as equações (3.67) a (3.69): 

 

 𝐿𝑝 =
𝑁𝑝∆𝐵𝐴𝑒10−4

𝐼𝑝𝑘𝑝
 (3.67) 

 𝐿𝑠1 =
𝑁𝑠1∆𝐵𝐴𝑒10−4

𝐼𝑝𝑘𝑠1
 (3.68) 

 𝐿𝑠𝑎𝑢𝑥 =
𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥∆𝐵𝐴𝑒10−4

𝐼𝑝𝑘𝑎𝑢𝑥
 (3.69) 

   

  Já o cálculo para a indutância magnetizante do transformador pode ser observado na 

equação (3.70): 

 

𝐿𝑚 =
𝑁𝑝(𝑁𝑠1 + 𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥)𝜇0

𝐴𝑒

100
100𝛿

 
(3.70) 
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  Idealmente, um transformador transfere toda a sua energia do primário para o 

secundário através da indução magnética entre suas bobinas, porém, na vida real isto não 

acontece, devido a indutâncias e capacitâncias parasitas que são inerentes ao transformador e 

são determinadas com base nas características construtivas do mesmo.  

  Como conceito prático, a indutância de dispersão intrínseca a transformadores de 

ferrite varia entre 1 e 5% da indutância referente a bobina do primário do transformador. 

Portanto, para o pior caso, calcula-se o seu valor estimado pela equação (3.71): 

 

                            𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝 = 0.05𝐿𝑝 (3.71) 

 

3.14   Tempos envolvidos 

 

  Calculando o período de chaveamento do transistor, pode-se calcular o 𝑇𝑜𝑛 e  𝑇𝑜𝑓𝑓  

para o 𝐷𝑚𝑎𝑥 definido anteriormente, conforme demonstrado nas equações (3.72) a (3.74): 

 

 𝑇 =
1

𝐹𝑠
 (3.72) 

 𝑇𝑜𝑛 = 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇 (3.73) 

 𝑇𝑜𝑓𝑓 = 𝑇 − 𝑇𝑜𝑛 (3.74) 

 

3.15   Capacitores de saída 

 

  Os capacitores de saída são calculados conforme a ondulação de saída definida 

anteriormente, bem como a sua frequência, corrente média e Duty Cicle crítico. Vale lembrar 

que, segundo Barbi (2014), os capacitores de saída para fontes chaveadas não são estritamente 

escolhidos com base na capacitância calculada, mas sim na RSE (Resistencia série 

equivalente) dos capacitores, responsáveis por gerar os níveis de ondulação nas tensões de 

saída para fontes chaveadas. Portanto quanto menor for a RSE do capacitor escolhido, menor 

será a ondulação de tensão de saída. Os cálculos citados são demonstrados nas equações 

(3.75) a (3.82) 

a) Secundário: 

 ∆𝑣𝑠1= 𝑉𝑜𝑢𝑡1∆𝑣𝑐𝑜𝑢𝑡 (3.75) 
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 𝐶𝑜𝑢𝑡1 =
𝐼𝑜𝑢𝑡1𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑠∆𝑣𝑠1
 (3.76) 

 𝐼𝑠1 =
2𝐼𝑜𝑢𝑡1𝑇

𝑇𝑜𝑛
 (3.77) 

 𝑅𝑆𝐸𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑣𝑠1

𝐼𝑠1
 (3.78) 

 

b) Auxiliar: 

 ∆𝑣𝑠𝑎𝑢𝑥= 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥∆𝑣𝑐𝑜𝑢𝑡 (3.79) 

 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥 =
𝐼𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑠∆𝑣𝑠𝑎𝑢𝑥
 (3.80) 

 𝐼𝑠𝑎𝑢𝑥 =
2𝐼𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥𝑇

𝑇𝑜𝑛
 (3.81) 

 𝑅𝑆𝐸𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑣𝑠𝑎𝑢𝑥

𝐼𝑠𝑎𝑢𝑥
 (3.82) 

3.16   Determinação da chave 

 

  Para determinar-se a chave, deve-se levar em conta a tensão máxima aplicada a mesma 

e a corrente máxima entre dreno e source. Vale lembrar que por fator de segurança, o valor da 

tensão máxima na chave deve estar entre 0.6 e 0.8 da tensão máxima suportada pela chave. As 

equações para o dimensionamento são demonstradas de (3.83) a (3.86): 

 

 𝐼𝑝𝑘𝑐ℎ = 𝐼𝑝𝑘𝑝 (3.83) 

 𝐼𝑒𝑓𝑐ℎ =
𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥√2𝐼𝑝𝑘𝑝

𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛√2𝐷𝑚𝑎𝑥

√
𝐷𝑚𝑎𝑥

3

3
 (3.84) 

 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑐ℎ =
𝑁𝑠1

𝑁𝑝
𝐼𝑜𝑢𝑡1 +

𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥

𝑁𝑝
𝐼𝑜𝑢𝑡𝑎𝑢𝑥 (3.85) 

 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ = 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥√2
1

1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥
 (3.86) 

 

  O componente encontrado no mercado é o MOSFET STF11NM80 fabricado pela 

STMicroeletronics. O componente possui encapsulamento TO-220FP, isolado entre 

dissipação externa e componentes internos. Abaixo mostra-se os parâmetros encontrados na 

sua folha de dados (Datasheet): 
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Tabela 5 - Especificações do componente MOSFET STF11NM80 

Especificação Valor Considerado 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 800 V 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 8 A (100 ºC) 

𝑇𝑎 25 ºC 

𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛 0,4 Ohms 

𝑇𝑟 17 . 10−9 segundos 

𝑅𝑗𝑐 3,6 ºC/W 

𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥 150 ºC 

𝑇𝐹 15 . 10−9 segundos 

𝑅𝑗𝑎 62,5 ºC/W 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

3.17   Perdas na chave 

 

  Calculando-se as perdas na chave é possível definir se haverá necessidade de utilizar 

um dissipador de calor acoplado ao componente ou não. Se o valor de 𝑇𝑗𝑢𝑛çã𝑜𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

(Temperatura de junção calculada) for maior que o valor de temperatura máxima de junção do 

componente (𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥), há necessidade de utilizar um dissipador de calor acoplado ao mesmo. 

As equações utilizadas para o cálculo são demonstradas de (3.87) a (3.90) 

 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢 = 𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛𝐼𝑒𝑓𝑐ℎ
2 (3.87) 

 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡 =
𝐹𝑠

2
(𝑇𝑟 + 𝑇𝑓)𝐼𝑝𝑘𝑐ℎ𝑉𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ (3.88) 

 𝑃𝑐ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢 + 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡 (3.89) 

 𝑇𝑗𝑢𝑛çã𝑜𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝑃𝑐ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑅𝑗𝑎 + 𝑅𝑗𝑐) (3.90) 

 

3.18   Diodos dos secundários 

 

  Os diodos de bloqueio das saídas devem ser dimensionados conforme a corrente que é 

induzida no secundário máxima e a tensão máxima que pode ser aplicada ao componente. As 

equações (3.91) a (3.100) demonstram o cálculo em questão: 
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a) Secundário 

 𝐼𝑝𝑘𝑑𝑠1 = 𝐼𝑝𝑘𝑠1 (3.91) 

 𝑇𝑑𝑠1 =
𝐿𝑠1𝐼𝑝𝑘𝑠1

𝑉𝑜𝑢𝑡1 + 𝑉𝑑
 (3.92) 

 𝐼𝑒𝑓𝑑𝑠1 = 𝐼𝑝𝑘𝑠1√
𝑇𝑑𝑠1

3𝑇
 (3.93) 

 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑑𝑠1 =
𝐼𝑝𝑘𝑠1𝑇𝑑𝑠1

2𝑇
 (3.94) 

 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑑𝑠1 = 𝑉𝑜𝑢𝑡1 + √2𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑠1

𝑁𝑝
 (3.95) 

 

b) Auxiliar 

 𝐼𝑝𝑘𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝐼𝑝𝑘𝑠𝑎𝑢𝑥 (3.96) 

 𝑇𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥 =
𝐿𝑠𝑎𝑢𝑥𝐼𝑝𝑘𝑠𝑎𝑢𝑥

𝑉𝑎𝑢𝑥 + 𝑉𝑑
 (3.97) 

 𝐼𝑒𝑓𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝐼𝑝𝑘𝑠𝑎𝑢𝑥√
𝑇𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥

3𝑇
 (3.98) 

 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥 =
𝐼𝑝𝑘𝑠𝑎𝑢𝑥𝑇𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥

2𝑇
 (3.99) 

 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥 = 𝑉𝑎𝑢𝑥 + √2𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑠𝑎𝑢𝑥

𝑁𝑝
 (3.100) 

 

3.19   Filtro de linha 

 

  O filtro de linha na entrada é um filtro passa baixa, que permite a passagem apenas a 

passagem das frequências de 50 e 60 Hz com amplitude total, como falado anteriormente. 

Deste modo, sua topologia é bem difundida, e, portanto, pode ser aplicada no projeto sem a 

necessidade de um projeto específico para este conversor. O cálculo para filtro de linha é 

importante quando se necessita de uma alta precisão na filtragem de ruído, porém para fontes 

chaveadas nunca se consegue chegar a 100% de eficiência na filtragem. 

   Para evidenciar a eficiência do circuito proposto na atenuação de sinais de alta 

frequência, foi aplicado via software PSIM a mesma forma de onda de alimentação, porém 

uma com 60 Hz e outra com 60 KHz, ou seja, frequência mil vezes maior. Os componentes 

utilizados para o filtro de linha são mostrados na tabela 6: 
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Tabela 6 - Componentes utilizados no filtro de linha de entrada 

Especificação Valor Considerado 

𝐶𝑥 3 x 1 uF 

𝐶𝑦 2 x 4.7 nF 

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 𝐶ℎ𝑜𝑘𝑒 2 x 1 mH 

𝑅 1 x 1 M ohm 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 

Figura 24 - Alimentação da rede em 60 kHz sem filtro de linha. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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Figura 25 - Forma de onda de alimentação da rede em 60 kHz sem filtro de linha (Zoom) 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

  Nota-se que não há atenuação de amplitude de tensão, mesmo em altas frequências. 

Neste caso, foi configurado 60kHz na alimentação apenas para evidenciar se existia alguma 

atenuação para sinal de alta frequência na entrada mesmo sem o filtro de linha na entrada, 

porém foi observado que não existe atenuação alguma, o sinal de entrada continua com a 

mesma amplitude, tanto em 60Hz, quanto em 60KHz. 

  Já para o circuito com o filtro de linha aplicado a entrada, nota-se que a atenuação 

provida pelo filtro é significativa, chegando a 97% da amplitude de tensão na entrada do 

retificador, como demonstrado na figura 26: 

 

Figura 26 - Alimentação da rede em 60 kHz com filtro de linha 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021 



65 

 

Figura 27 - Forma de onda de alimentação da rede em 60 kHz com filtro de linha 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 O cálculo para atenuação total pode ser observado nas equações (3.101) e (3.102): 

 

 𝐴𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑉max (𝑐𝑜𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜−60𝐾𝐻𝑧)

𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛√2
 (3.101) 

 𝐴𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −(100𝐴𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐) + 100 (3.102) 

 

3.20   Proteção na entrada 

 

  Como explicitado anteriormente, para garantir proteção contra curto circuito e 

sobretensão na entrada, deve-se colocar um fusível rápido em série com a fase, seguido por 

um Varistor em paralelo. O cálculo de dimensionamento destes componentes é mostrado a 

seguir (3.103): 

 𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 =
𝑃𝑖𝑛𝑟𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛
 (3.103) 

 

  Levando em conta a tensão de pico máxima de 373.4V, o fusível deve ser de no 

mínimo 1A e deve suportar no mínimo 400V, bem como ser com característica de atuação 

rápida. Já a classe dos Varistores é projetada conforme o nível de tensão Rms da rede. 

Levando em conta a tensão máxima adotada para o trabalho de 264V (Rms), o Varistor 

escolhido deve ter no mínimo suporte para tensão de limiar de 275V (Rms). 
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3.21   Circuito de amortecimento de tensão (Snubber) 

 

 Sendo o transformador basicamente um indutor, o mesmo tem a característica de se 

carregar e se descarregar com corrente elétrica. Idealmente, os transformadores possuem a 

característica de transmitir toda a energia do seu primário para seu secundário, porém, como 

todos os componentes eletrônicos existentes, isto não ocorre na prática. Parte da energia 

armazenada no primário do transformador não é transferida para o secundário do mesmo, 

devido as indutâncias e capacitâncias parasitas intrínsecas à sua construção. No caso do 

conversor flyback, na etapa de carga do transformador o mesmo se carrega e mantem a sua 

energia. Porém na etapa de descarga, em virtude da descarga da corrente armazenada nas 

indutâncias parasitas do transformador, um alto pico de tensão é gerada no terminal dreno do 

Mosfet ultrapassando diversas vezes o seu limite de operação nominal, e deste modo, 

danificando o componente. 

 Para contornar este problema, é empregado na maioria das fontes chaveadas um circuito 

popularmente conhecido como circuito snubber RC. A função deste circuito é fornecer um 

caminho de descarga para esta energia que não é transferida para o secundário do 

transformador no momento de sua desmagnetização, aliviando o pico de tensão no terminal 

Dreno do Mosfet. O circuito pode ser observado na figura abaixo: 

 

Figura 28 – Circuito snubber atuando em conversor flyback 

 

Fonte: Burgos Eletrônica, 2018. 
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  Para calcular os valores de capacitor e resistor necessários para o circuito, utiliza-se as 

equações (3.104) e (3.105) abaixo: 

 

 𝑅𝑑𝑐 =
𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒
 (3.104) 

 𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟 =
1

𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥
2𝐹𝑠

 (3.105) 

  

 Vale lembrar também que, em virtude da alta frequência de chaveamento, o diodo de 

roda livre do circuito deve ter a característica de recuperação ultra rápida e o resistor deve ter 

uma potência de dissipação média. (Na faixa de 1 a 2 W). 

 

 

3.22   Validação Computacional 

 

  Os cálculos deste projeto foram validados com a aplicação computacional através do 

software PSIM, utilizando componentes fornecidos pelo software para simular uma possível 

aplicação do circuito na prática. Inicialmente foi considerado a tensão de entrada mínima 

crítica, considerando o pior caso onde a fonte está trabalhando em subtensão. Deste modo, 

para compensar o nível baixo de tensão de entrada, deve-se aumentar o valor do ciclo de 

trabalho para seu valor máximo definido no cálculo. 

  Na figura 27 é demonstrado o circuito do estágio de potência da fonte proposta 

utilizado para simulação no software PSIM. Inicialmente simulou-se a fonte com os valores 

obtidos através do cálculo desenvolvido: 
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Figura 29 – Estágio de potência da fonte proposta (calculado) 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  
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4   FORMAS DE ONDA DA SIMULAÇÃO 

  

  Neste capítulo são demonstrados os resultados da simulação desenvolvida no software 

PSIM para o circuito demonstrado na figura 29. A versão do software utilizado é a 9.1.1 

disponibilizada no mercado em 2011. Para atingir os valores desejados, o ciclo de trabalho foi 

alterado para 0.37, com tensão mínima de entrada. Pode-se observar na figura 30 a tensão 

mínima de entrada no retificador após passar pelo filtro de linha inicial: 

 

Figura 30 - Tensão de entrada e saída do retificador - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

 

  Devido as características indutivas e capacitivas do filtro de linha na entrada, pode-se 

notar um caráter levemente oscilatório na onda fundamental da rede, porém não existe 

atenuação de amplitude na onda. Já a tensão de saída do retificador ficou muito próximo do 

calculado, oscilando em torno de 50V, pico a pico, o que representa uma ondulação de saída 

do retificador de 20%, muito próximo dos 15% calculados, como pode ser observado na 

figura 31: 

Figura 31 - Ondulação na tensão de saída do retificador - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

  Já a corrente de pico no primário resultou em uma significativa variação entre os 

valores calculado e simulado, evidenciando uma diferença de 3A entre as grandezas. As 

correntes no primário e secundários dependem de diversos fatores, porém o que mais tem 

influência são os parâmetros do transformador. O modelo de transformador utilizado pelo 
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software PSIM aborda apenas as perdas pelas resistências intrínsecas aos bobinados do 

transformador, indutâncias de dispersão e a indutância de magnetização das bobinas do 

mesmo, porém existem diversas outras variáveis que interferem na sua resposta dinâmica 

como tamanho do núcleo, entreferro, material do núcleo magnético, permeabilidade 

magnética do núcleo, entre outros. Estas variáveis das quais interferem diretamente na 

resposta do transformador não são abordadas no modelo de simulação do software PSIM, 

portando embora a variação tenha sido significativa ainda é considerado uma boa resposta 

devido a estes elementos não estarem imersos no modelo de simulação. 

 

Figura 32 - Corrente no primário do transformador - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

  Com relação as tensões de saída, o cálculo dos resistores empíricos de carga nas saídas 

leva em conta a corrente máxima projetada para o circuito e a tensão (ou tensões) de saída 

desejada, como é mostrado nas equações (3.106) e (3.107) 

 

 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎1 =
𝑉𝑜𝑢𝑡1

𝐼𝑜𝑢𝑡1
 (3.106) 

 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎2 =
𝑉𝑜𝑢𝑡2

𝐼𝑜𝑢𝑡2
 (3.107) 

  

  Nota-se pela figura 33 que as tensões de saída assumiram um caráter um tanto 

oscilatório, devido principalmente ao fato de as formas de onda de entrada do conversor 

também possuírem um caráter oscilatório em virtude do filtro de linha na entrada. Apesar da 

oscilação, os valores de amplitudes médias convergiram para valores aceitáveis. 
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Figura 33 - Tensão na saída 12V e 5V - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

  Como exemplificado anteriormente, para que se opere em modo de condução 

descontínua, as correntes na saída devem chegar ao valor 0 antes da remagnetização do 

transformador, em cada ciclo de carga e descarga do mesmo. Na figura 34 pode-se observar a 

forma de onda da corrente no primário em relação as correntes do secundário. Nota-se que as 

correntes nos dois secundários estão chegando ao valor 0 antes da remagnetizarão no 

primário, o que demonstra a operação em modo de condução descontinua, ao qual o conversor 

foi projetado. 

 

Figura 34 - Corrente no primário e corrente nos diodos de saída - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

  Todos os cálculos anteriores foram desenvolvidos considerando a possibilidade de o 

conversor operar com tensão mínima crítica de entrada da rede. Porém é importante que haja 

a simulação com o valor crítico máximo da mesma forma, a fim de comprovar seu 

funcionamento no caso da rede elétrica estar disponibilizando uma tensão acima da tensão 

média usual da mesma, equivalente a 220V para cidade de Erechim/RS. 

  Como a tensão de entrada será maior do que a anterior, o ciclo de trabalho de 

chaveamento do transistor deve ser reduzido para compensar o aumento de tensão na entrada. 
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Como neste caso trata-se da simulação em malha aberta, o ajuste do ciclo de trabalho deve ser 

feito manualmente, porém em uma aplicação real este ajuste não é possível, o que demonstra 

a necessidade de fechar a malha de controle com um elemento controlador PWM, para que o 

mesmo detecte esta necessidade e faça os ajustes automaticamente. Para que ocorra a 

convergência dos valores para tensão máxima na entrada, o ciclo de trabalho foi alterado para 

0.25: 

Figura 35 - Tensão e corrente na saída 12V e 5V - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

  Como pode ser observado na figura 35, com o aumento de tensão de entrada o valor de 

tensão na saída convergiu ligeiramente melhor do que a mostrada anteriormente com tensão 

mínima de entrada, ainda mantendo o modo de operação em modo de condução descontinuo, 

como mostrado na figura 36: 

Figura 36 - Corrente no primário e corrente nos diodos de saída - 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  
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  Considerando o funcionamento evidenciado para valores de saída com tensões 

mínimas e máximas de entrada, pode-se afirmar que, para o conversor operando em regime 

normal, ou seja, 311V de pico na entrada, o mesmo deverá obter resultados satisfatórios da 

mesma forma. Abaixo nas figuras 37 e 38 serão mostradas as formas de onda para o conversor 

funcionando em regime normal, com tensão da rede média de 220V. O ciclo de trabalho foi 

alterado para 0.30: 

 

Figura 37 - Tensão e corrente na saída 12V e 5V - 𝑉𝑎𝑐𝑝𝑖𝑐𝑜 = 311𝑉 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

 Já o modo de operação do conversor também se manteve estável, como pode ser 

observado na figura 36: 

Figura 38 - Corrente no primário e corrente nos diodos de saída - 𝑉𝑎𝑐𝑝𝑖𝑐𝑜 = 311𝑉 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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  A seguir será demonstrada uma tabela com os valores calculados e os valores obtidos 

em simulação, evidenciar as variações entre valores calculados e simulados no software 

PSIM, para tensão nominal de entrada: 

 

Tabela 7 - Valores Calculados Vs. Valores Simulados  

Parâmetro Calculado Simulado 

𝐼𝑑𝑚𝑒𝑑 320 mA 2.22 A 

𝐼𝑑𝑒𝑓 1.06 A 6.57 A 

𝐼𝑑𝑝𝑘 7.55 A 20 A 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 12 V 12.4 V 

𝑉𝑜𝑢𝑡2 5 V 5.2 V 

𝐼𝑒𝑓𝑝 910 mA 3.42 A 

𝐼𝑝𝑘𝑝 2.49 A 11.6 A 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑝 740 mA 1.65 A 

𝐼𝑝𝑘𝑠1 31 A 45 A 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑠1 7.14 A 7.54 A 

𝐼𝑒𝑓𝑠1 11.2 A 14.9 A 

𝐼𝑝𝑘𝑠𝑎𝑢𝑥 19 A 4 A 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑠𝑎𝑢𝑥 150 mA 233 mA 

𝐼𝑒𝑓𝑠𝑎𝑢𝑥 6.74 A 876 mA 

𝐼𝑜𝑢𝑡1 5 A 5.17 A 

𝐼𝑜𝑢𝑡2 5 A 5.21 A 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021.  

 

  Como resultado preliminar, pode-se dizer que os cálculos e as simulações convergem 

satisfatoriamente, porém com algumas variações relativamente altas entre as grandezas 

calculadas e simuladas. Levando em conta que as correntes nos circuitos dependem 

essencialmente das características inerentes ao transformador e sua construção, pode-se 

afirmar que em virtude do software PSIM não possuir opções de configuração para 

parâmetros essenciais de construção do transformador, as variações entre os valores 

calculados e simulados são relativamente normais, porém não são factíveis para a realidade. 
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  Levando em conta a convergência parcial entre os valores calculados e simulados, 

pode-se partir para a etapa de dimensionamento físico dos componentes e posterior 

implementação dos mesmos na vida real. Como o software PSIM utiliza uma abordagem 

empírica voltada para o funcionamento ideal dos componentes, deve-se utilizar dados 

factíveis para a realidade no momento do dimensionamento dos circuitos. 
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5    DIMENSIONAMENTO REAL DOS COMPONENTES. 

 

  Infelizmente os componentes eletrônicos no mundo real não funcionam idealmente 

como é abordado na etapa de cálculos para qualquer sistema elétrico/eletrônico. Portanto, é 

necessário que o engenheiro eletricista tenha conhecimento do funcionamento dinâmico dos 

circuitos de forma a conseguir aplica-los na vida real, levando em conta as suas disparidades 

dos modelos ideais dos mesmos. 

  Para a fonte Flyback abordada neste trabalho, após analisar diversos outros trabalhos 

da área, constatou-se que um dos componentes que mais interfere no bom funcionamento de 

uma fonte de alimentação desta topologia se dá pela boa qualidade do seu transformador. Se a 

fonte proposta não possuir um bom transformador, no que diz respeito ao material utilizado 

para confecção do mesmo e sua montagem bem efetuada, por mais que se utilizem outros 

bons componentes em sua construção, a fonte não terá uma boa convergência final para seu 

funcionamento. Portanto, para garantir a boa performance da fonte proposta, o primeiro 

componente a ser dimensionado será o transformador. 

 

5.1   Dimensionamento real do transformador 

 

  Inicialmente, para dimensionar um transformador para fonte chaveada, deve-se ter em 

mente o material que será utilizado para fabricação do núcleo do transformador. Como a fonte 

utilizada neste trabalho é uma fonte flyback operando em 75 KHz, o material que oferece um 

bom custo benefício é o núcleo de ferrite. Existem diversos tipos de materiais para núcleos de 

transformador e tamanhos disponíveis no mercado, porém o núcleo mais utilizado em fontes 

chaveadas é o núcleo do tipo EE, do qual foi objeto de escolha para a fonte proposta.  

  Levando em conta o cálculo demonstrado no capítulo anterior, o valor encontrado para 

o produto 𝐴𝑒𝐴𝑤 está situado entre os núcleos E-30/7 e E-30/14. Porém, se for utilizado o 

núcleo E-30/7, que possui um produto 𝐴𝑒𝐴𝑤 abaixo do calculado, o transformador 

provavelmente não terá espaço para comportar os condutores, e nem possuirá uma densidade 

de potência suficiente para o projeto da fonte em questão. 

  Portanto, define-se o núcleo de ferrite do tipo E-30/14, garantindo que o núcleo 

escolhido suprirá as demandas de potência que a fonte precisa entregar. O próximo passo é 

definir um fabricante de núcleos de ferrite, levando em conta a função custo-benefício de cada 
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opção. Pela facilidade de aquisição dos mesmos e pela qualidade oferecida em seus produtos, 

foi escolhido o ferrite fabricado pela empresa Thornton Eletrônica Ltda. localizada na cidade 

de Vinhedo – São Paulo – Brasil. O material escolhido para o núcleo proposto é o IP6 devido 

a sua boa curva B x H que apresenta linearidade para valores médios de densidade de campo 

magnético antes da saturação. A curva B x H do material escolhido foi retirado do site da 

Thornton e pode ser visualizada abaixo: 

 

Figura 39 – Curva B x H para o material ferrite tipo IP6 (Thornton Eletrônica). 

 

Fonte: Thornton Eletrônica, 2008. 

  Nota-se pela figura 28 a linearidade da curva (Sempre utiliza-se valores onde a 

linearidade entre B x H é garantida. A partir deste valor de campo magnético o núcleo 

escolhido ficaria muito próximo das saturações, o que configuraria um problema grave na 

fonte) se mantém até aproximadamente 3000 Gauss (0,3T), portanto este valor deve ser 

utilizado como parâmetro de cálculo para o número de espiras do transformador. Para 
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melhorar ainda mais a linearidade da curva, é conveniente projetar um pequeno gap no 

transformador, a fim de aumentar a relutância existente entre as duas faces do ferrite e 

linearizar a condução do fluxo magnético interno do transformador. Para calcular o gap, 

utiliza-se as equações (3.29) a (3.31) citadas anteriormente. 

  A partir desta etapa, utilizando as equações (3.32) a (3.48) citadas anteriormente, 

calcula-se o número de espiras do primário e secundários, bem como a bitola dos condutores 

utilizados para os enrolamentos do transformador. Com todas as características calculadas 

anteriormente, é possível solicitar a manufatura dos transformadores em empresas 

especializadas, bem como a fabricação manual do projetista em caso de protótipo 

experimental. Pela facilidade de confecção do transformador para o trabalho em questão, foi 

definido a produção manual do mesmo feito pelo próprio autor. As características necessárias 

para produção do transformador são citadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 8 – Especificações do transformador físico utilizado 

Especificação Valor Considerado 

Núcleo NEE - 30/14 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 Ferrite (IP6) 

𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐞𝐥 CE – 30/14 (Poliacetal) 

𝐄𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐬 

Primário: 37 espiras 

Secundário: 3 espiras  

Auxiliar: 5 espiras 

Fios 

Primário: AWG 24 (2 condutores //) 

Secundário: AWG 24 (8 condutores //) 

Auxiliar: AWG 24 (1 condutor) 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

  Para desenvolver o transformador em questão, alguns cuidados devem ser tomados no 

momento de enrolar os fios no carretel. Vale ressaltar que, devido as características do 

conversor flyback, o primário do transformador, e os seus secundários devem ser enrolados 

configurando um arranjo de enrolamentos em contra fase, de modo que o diodo de saída seja 

polarizado diretamente no momento da desmagnetização do transformador. Usualmente, 

considera-se que o ponto onde é iniciado o enrolamento de define pelo polo positivo, 

enrolando os fios do primário no sentido anti-horário, como mostra a figura 40: 
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Figura 40 – Enrolamento primário do transformador 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

  Nota-se também o pino central entre os pinos do primário do transformador, que é 

conectado a uma malha cobreada envolvendo o transformador. Este pino, quando conectado 

ao GND do primário, previne que qualquer cambo magnético que tende a dispersar entre a 

construção do transformador acabe fluindo para fora do mesmo, gerando interferências 

indesejadas nos circuitos adjacentes. 

  A seguir é demonstrado o secundário do transformador, com os diversos fios em 

paralelo: 

Figura 41 – Enrolamento secundário do transformador 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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  Nota-se também que o transformador é isolado por uma fita especial capaz de suportar 

alta temperatura devido as perdas do transformador por efeito joule. Com todos os parâmetros 

de dimensionamento do transformador, parte-se para dimensionamento dos circuitos de 

comando da fonte proposta. 

 

5.2   Malha de controle da fonte proposta. 

 

  Para garantir o funcionamento automático da fonte, no que diz respeito ao 

chaveamento do transistor do primário, é necessário obter uma informação do secundário do 

transformador que represente o nível de tensão que está sendo fornecido na saída. A maneira 

mais fácil de fazer isto é simplesmente conectar um fio do secundário ao controlador PWM no 

primário adequando este nível de tensão a um valor de referência previamente aplicado no 

comparador de erro utilizado.  

  Porém, utilizando esta abordagem, a isolação entre primário e secundário, provida pelo 

transformador é perdida, e, portanto, qualquer oscilação ou curto referente ao secundário será 

transmitido ao primário, ou vice versa. Para prover um feedback da tensão de saída mantendo 

a isolação galvânica do circuito, utiliza-se uma configuração de feedback utilizando um 

circuito opto acoplado para prover a isolação necessária, como mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 42 – Malha de controle da fonte proposta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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  Para retirar uma amostra da tensão de saída, é conectado um regulador shunt de saída 

(LM385), que calibra a queda de tensão no componente conforme a tensão aplicada no divisor 

resistivo formado pelos resistores 16, 17 e 18. Deste modo, quando a tensão do circuito 

estiver com amplitude de 12V, a queda de tensão no circuito deve ser de aproximadamente 

10.75V, deixando passar pelo mesmo uma tensão de aproximadamente 1.25V que é aplicada 

nos terminais do diodo emissor de luz do opto acoplador (4N27).  

  Desta forma, com uma resistência de aproximadamente 120 Ohms aplicada no Trimpot 

(FB-ADJ), a corrente que fluirá pelo opto acoplador será de aproximadamente 10mA, 

corrente esta que, segundo o datasheet do componente 4N27, é suficiente para polarizar o 

canal do transistor de saída do apto acoplador. Vale lembrar que neste caso, o Trimpot está 

fazendo o papel de uma possível regulação de resistência no momento da montagem dos 

componentes, levando em conta a não idealidade dos mesmos. 

  Conforme o canal de saída do opto acoplador é polarizado, a tensão fornecida pelo 

resistor de pull-up (R23) começa a decrescer devido ao emissor do transistor estar conectado à 

terra. Levando em conta o comparador de erro do UC3524 funcionar como um amplificador 

diferencial, a tensão de comparação com a rampa dente de serra de seu oscilador interno será 

definido como a diferença entre as portas não inversora (+) e inversora (-) de seu amplificador 

de erro.  

  Em condições normais de operação, a diferença entre as portas não inversora e 

inversora do amplificador de erro devem situar-se entre o valor de aproximadamente 2.53V, 

configurando um ciclo de trabalho aplicado ao transistor de chaveamento de 

aproximadamente 30%, definido na etapa de simulação do circuito. Se a tensão de saída tomar 

um nível maior do que 12V, a queda de tensão no regulador shunt aumentará, aumentando 

também a tensão no LED do opto acoplador, e como consequente a sua corrente. 

  Deste modo, o brilho interno no led será maior levando o transistor de saída a aumentar 

a sua polarização, e consequentemente, reduzindo a tensão na porta não inversora do circuito. 

Quanto menor a tensão na porta não inversora do circuito, menor será a tensão que será 

comparada com a onda dente de serra do oscilador, levando o circuito a parar seu 

chaveamento quando a diferença de tensão entre a porta não inversora e inversora chegar 

abaixo de 0.8V. Se o transistor parar de chavear, a tensão de saída tende a baixar, e portando, 

o hipotético aumento de tensão será automaticamente compensado, procurando manter 

sempre o nível de 12V na saída. 
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5.3   Lógica de chaveamento do MOSFET 

 

  Existem diversas opções de circuito para chaveamento de transistores difundidas na 

literatura. No caso do MOSFET (Metal Oxide Field Effect Transistor), idealmente, a 

polarização no terminal de Gate do mesmo é controlada apenas por tensão, ou seja, 

idealmente aplicando um nível de tensão acima da tensão de limiar (Threshold) no gate do 

componente, o canal entre o dreno e source do Mosfet devem entrar em condução. Isto 

realmente ocorre, porém existem algumas particularidades deste componente que devem ser 

levadas em consideração no momento da escolha deste componente para um tipo de aplicação 

em alta frequência.  

  Em virtude das capacitâncias internas de um Mosfet, para que o terminal de gate do 

mesmo seja polarizado é necessário que essa capacitância seja carregada para que o Mosfet 

entre em condução. Levando em conta um chaveamento em alta frequência, o desejado é que 

as capacitâncias parasitas do Mosfet sejam carregadas o mais rápido possível, diminuindo o 

tempo de chaveamento do transistor e aumentando a eficiência do sistema. A maneira mais 

simples de chavear um Mosfet é utilizar um resistor de polarização ligado ao seu gate, a 

jusante de um resistor de pull-down para a descarga da energia armazenada na sua 

capacitância, no momento que o transistor entra em corte. Porém, ao utilizar esta configuração 

os tempos de carga e descarga do Mosfet acabam sendo comprometidos em virtude da ação 

lenta proveniente da carga e descarga do circuito, sem contar o alto pico de corrente 

demandado na etapa de carga, corrente da qual não é suficientemente fornecida por circuitos 

integrados como controladores PWM, por exemplo. 

  Para contornar este problema, existem no mercado componentes específicos para 

chaveamento de Mosfets, também conhecidos como gate drivers. O grande diferencial destes 

componentes é fornecer suporte a um alto pico de corrente necessária para carregar as 

capacitâncias do Mosfet, bem como fornecer uma configuração interna conhecida como push-

pull, que nada mais são do que dois transistores, um NPN e outro PNP ligados em série com 

gate comúm. Deste modo, quando aplicado um sinal lógico nos transistores internos do 

componente, um deles entra em corte e o outro em saturação, comutando igualmente entre 

VCC e GND, no caso do Mosfet atuando em configuração low-side (dreno do Mosfet ligado à 

carga e source do Mosfet ligado ao GND), diminuindo consideravelmente o tempo de carga 

das capacitâncias do Mosfet e aumentando a sua eficiência atuando como chave em alta 

frequência.  
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  Para o desenvolvimento deste projeto, foi escolhido o mosfet driver modelo IR4427 

fabricado pela empresa International Rectifier. O componente em questão suporta um pico de 

corrente de aproximadamente 1,5 A, possuindo internamente uma configuração push-pull 

com chaveamento em fase com a entrada, ou seja, se o componente receber nível lógico 0 na 

entrada, a saída do mesmo fornecerá nível 0 no mesmo momento que a entrada. O mesmo 

vale para o nível lógico 1. A configuração interna do componente pode ser observada na 

imagem 43: 

Figura 43 – Configuração interna do CI IR4427 

 

Fonte: International Rectifier, 2008. 

  Deste modo, com a utilização do componente IR4427 aumenta-se consideravelmente a 

eficiência do chaveamento do mosfet, sem contar as funcionalidades internas intrínsecas do 

driver, como as entradas com borda Schmitt Trigger por exemplo, que melhora a definição do 

componente entre nível logico 0 e 1 na entrada, dentre outros aspectos. 

 

5.4   Circuito de pré alimentação dos CIs de controle. 

 

  O circuito de alimentação para os componentes de controle da fonte proposta foi 

dimensionado com base em um enrolamento secundário do transformador, que fornece 

potência suficiente para alimentar os circuitos de comando da fonte. Porém inicialmente 

quando a fonte é energizada, não existe sinal PWM no circuito, e, portanto, o transformador 

não está sendo chaveado e não há energia sendo fornecida para o circuito de comando operar 
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e iniciar o funcionamento do equipamento. Para resolver este problema, é dimensionado um 

circuito de pré – alimentação dos circuitos de comando do equipamento, que irá funcionar 

apenas nos primeiros ciclos de chaveamento do mosfet. O circuito proposto pode ser 

observado na imagem 44: 

 

 Figura 44 – Circuito de pré alimentação do CI PWM e mosfet driver 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

  O circuito proposto nada mais é que um regulador de tensão controlado pelo diodo 

zenner Z1. O diodo zenner regula a tensão de base do transistor NPN FZT658 e deste modo, 

em virtude da junção PN interna do transistor TBJ, libera sua tensão positiva no emissor do 

transistor, polarizando diretamente o diodo D1 e fornecendo tensão para o circuito de controle 

VAUX.  

  Após o início do chaveamento do transformador, o pino 4 do mesmo começa a inserir 

tensão positiva no diodo D2, polarizando-o diretamente, porém polarizando inversamente o 

diodo D1, colocando o mesmo em polarização reversa e bloqueando a passagem de corrente 

do mesmo. A partir deste momento, o componente que fornecerá potência para o circuito de 

controle será o enrolamento auxiliar do transformador, e não mais o circuito de pré 

alimentação dos circuitos de controle. 

  Vale ressaltar que o circuito de pré alimentação utiliza um transistor bipolar de junção, 

que tem por característica controlar a abertura do seu canal coletor-emissor a partir de uma 

corrente elétrica aplicada em sua base. Utilizando a curva de safe-operation do transistor 
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FZT658, disponibilizada no datasheet do mesmo, nota-se que devido a alta tensão entre 

coletor e emissor do transistor a corrente máxima que pode passar entre estes dois pinos é 

aproximadamente 25mA.  

  Portanto é necessário dimensionar o circuito para que a partir de uma corrente de base 

introduzida no transistor, a corrente entre coletor e emissor não ultrapasse 25 mA. Levando 

em conta que a corrente entre coletor e emissor depende exclusivamente da carga de saída do 

regulador, é dimensionado um resistor de 1k ohms para que a partir da tensão regulada de 

20V, gere uma corrente no circuito de aproximadamente 20mA. 

  Levando em conta o ganho do transistor de 150 vezes, medido através da função de 

medição de ganho do multímetro, calcula-se que a corrente de base deve ser na faixa dos 

400uA, para que flua em torno de 20mA entre coletor e emissor no momento de partida da 

fonte. Levando em conta o datasheet dos circuitos de controle, a corrente necessária para os 

mesmos iniciarem a sua operação é bem abaixo da corrente fornecida pelos circuitos de pré-

alimentação da fonte, o que valida o circuito proposto. 

 

5.5   Regulador BUCK de saída. 

 

  Como exemplificado anteriormente, o conversor buck é um conversor chaveado 

rebaixador, responsável por diminuir o nível de tensão de um ponto a partir de um nível mais 

alto que o nível desejado na saída. Levando em conta o equipamento a qual a fonte de 

alimentação proposta será aplicada, o circuito de controle do equipamento opera com tensão 

de nível lógico (5V), e não os 12V disponibilizados no secundário do transformador. Portanto 

é necessário rebaixar o nível de tensão de 12V para 5V, contemplando tanto os circuitos de 

potência e controle do equipamento.  

  Para fazer isso, é aplicado na linha de saída dos 12V do secundário um re - 

chaveamento da tensão de saída, utilizando a topologia de conversor buck. Para dimensionar 

este circuito são necessários um elemento chaveador, um diodo ultra rápido, um indutor e um 

capacitor de saída, bem como circuitos de controle PWM, similares aos circuitos utilizados no 

primário do transformador. 

  Porém atualmente, com o avanço da tecnologia, são disponibilizados no mercado 

conversores buck integrados, que contemplam todo o circuito de controle PWM, Mosfet de 

potência interno, bem como circuitos de proteção e pinos de atuação a partir de sinais de nível 

lógico externos, como microcontroladores, por exemplo. 
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  Para este projeto foi escolhido o componente AP1501A-50 fabricado pela empresa 

Diodes Incorporated, que se trata de um controlador PWM especificamente desenvolvido 

para aplicação em conversor buck, com tensão de saída fixa em 5V e malha de realimentação 

interna a partir da saída do conversor. O CI opera na frequência de chaveamento de 150kHz o 

que diminui consideravelmente o tamanho do indutor de saída, mesmo para correntes mais 

altas.  

  Um diagrama das conexões internas do circuito é mostrado na figura 45: 

 

Figura 45 – Diagrama interno do componente AP1501A-50 

 

Fonte: Diodes Incorporated, 2017. 

  Analisando o datasheet do componete, o mesmo disponibiliza um circuito 

recomendado pelo fabricante para rebaixar a tensão de 12V para 5 V utilizando o componente 

proposto, o que contempla exatamente as especificações necessárias para este projeto. O 

circuito pode ser observado na imagem 46 abaixo: 
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Figura 46 – Conversor BUCK utilizando o componente AP1501A-50 

 

Fonte: Diodes Incorporated, 2017. 

 

  Para diminuir o ripple de saída do conversor foi utilizado dois capacitores eletrolíticos 

low ESR em paralelo bem como um capacitor de desacoplamento na entrada para filtro de 

ruído proveniente da linha de 12V. O circuito proposto foi simulado no PSIM, como 

observado no capítulo de simulação computacional, gerando bons resultados trabalhando em 

conjunto com o conversor flyback inicial. 

 

5.6   Dimensionamento da placa de circuito impresso (PCB). 

 

  Com todos os componentes da fonte devidamente dimensionados, parte-se para a 

confecção do layout da placa eletrônica da mesma. Para se obter uma margem de segurança, 

todos os circuitos de corrente alternada operando com tensão da rede tem no mínimo 2 mm de 

distância entre seus pads de condução, bem como 1 mm para circuitos de baixa tensão CC 

(Circuitos do secundário). 

  O layout da placa foi desenvolvido no software Fusion 360, disponibilizado pela 

empresa Autodesk, versão de estudante. A distância mínima entre trilhas de condução para 

baixa potência se dá por 0,6 mm em virtude dos pads smd de alguns componentes suportarem 

no máximo esta distância. 

  O layout final da placa de circuito impresso pode ser observado na imagem 47 abaixo: 

  



88 

Figura 47 – Layout final da PCB - TOP 

+  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Figura 48 – Layout final da PCB - BOTTOM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

  Nota-se pela figura 48 a isolação entre primário e secundário provida pelo 

transformador e opto acoplador. Nota-se também a isolação física dimensionada atravessando 
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o transformador. A função dessa isolação é dificultar a condução de energia em caso de um 

possível arco elétrico no transformador, pois devido a sua característica indutiva, pode irradiar 

um pico de alta tensão do primário para o secundário, ou vice versa. 

  Já com o layout final da placa e todos os componentes em mãos, é possível fazer a 

montagem física da mesma. Como esta é uma placa de protótipo, a montagem inicial será 

feita de forma manual. Caso todos os circuitos funcionem de forma adequada, futuramente a 

mesma será confeccionada de forma profissional. Neste momento, parte-se para a montagem 

física do sistema completo. 

 

5.7   Montagem física da placa de circuito impresso (PCB) 

 

  Como explicitado anteriormente, a placa de circuito impresso foi desenvolvida de 

forma manual utilizando o método clássico para desenvolver PCBs de forma caseira. 

Inicialmente foram retirados os layouts TOP e BOTTOM da placa dimensionada no software 

Fusion360, sendo os mesmos posteriormente imprimidos em folha adesiva A4, utilizando 

uma impressora a laser com precisão de 1200 dpi. Já com as duas faces transplantadas à placa 

de cobre, utilizou-se um processo de corrosão do cobre remanescente utilizando Percloreto de 

Ferro como substancia corrosiva. Este processo serve para retirar o cobre que está exposto na 

placa, deste modo, formando as trilhas da PCB. 

  Após o processo de corrosão, foi efetuada a etapa de furação da PCB para posterior 

alocação dos componentes. As trilhas da parte de baixo da placa ficaram com um considerável 

número de falhas devido ao processo ser manual, mas principalmente pela placa apresentar 

uma configuração dual layer (duas camadas), ou seja, devido ao processo de aquecimento de 

uma das layers, a layer de baixo pode acabar derretendo o polímero da impressora a laser e 

algumas falhas na impressão podem ocorrer. Neste caso, como foi optado por utilizar um 

pano na parte de baixo da placa no momento da aplicação das impressões, boa parte do 

polímero acabou desgrudando da placa de baixo e aderindo ao pano, gerando as respectivas 

falhas. 

  Para resolver o problema nas falhas de um lado da PCB, optou-se por reforçar as 

respectivas trilhas utilizando uma camada de estanho junto ao cobre exposto. Deste modo, 

além de resolver as falhas do processo de manufatura, ainda é fornecido ao cobre uma camada 

de estranho, evitando assim a possível oxidação da trilha de cobre: 
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  Visando dar o respectivo acabamento e proteção as trilhas, a mesmo reforço de 

estranho da parte de baixo da placa foi refeito na parte de cima da mesma, garantindo assim 

boa vida útil do cobre em ambas as faces. 

  Por fim foram feitas as furações remanescentes da placa, garantindo que todos os 

componentes teriam condições de ser soldados na mesma, bem como a alocação de todos os 

componentes projetados na mesma. Vale lembrar que antes que gerar os arquivos te 

fabricação da placa, todas as furações da placa foram conferidas já com o componente em 

mãos. Com todos os processos citados concluídos finaliza-se então o processo de fabricação 

da PCB. 

Figura 49 – PCB final 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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6    RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

  Para testar a funcionalidade da topologia proposta, foram realizados testes em bancada 

e coletados alguns dados a respeito do comportamento do circuito. Inicialmente foram 

configuradas as ponteiras de prova no osciloscópio para medir as tensões e correntes média e 

de pico do sistema. 

  Por questões de segurança, em um primeiro momento foram realizados testes com 

amplitudes de tensões e frequências menores, com o intuito de retirar o comportamento 

dinâmico do sistema. Utilizando uma tensão de entrada de aproximadamente 30V, a tensão na 

saída girou em torno dos 3.5V, considerando uma pequena variação de grandezas em virtude 

dos componentes intrínsecos da placa, suas indutâncias, capacitâncias e resistências parasitas 

e a calibração das ponteiras de prova. 

  Porém, ainda que com a influência de parâmetros intrínsecos aos componentes 

eletrônicos, a tensão de saída respeita a relação de transformação de 12.3:1 projetada na etapa 

de cálculo do sistema. Isto mostra que a fonte em questão possui boas convergências no que 

diz respeito ao seu funcionamento dinâmico. As formas de onda coletadas no osciloscópio são 

mostradas na figura 57: 

 

Figura 50 – Formas de onda da tensão e corrente média de entrada e saída 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

  Como explicitado anteriormente, o conversor flyback pode operar tanto no modo de 

condução contínua, que oferece mais simplicidade de projeto, porém risco de saturação do 
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elemento magnético, ou modo de condução descontínua, do qual a corrente no secundário 

chega ao valor 0 antes da remagnetização do primário. 

  O conversor proposto neste trabalho leva em conta o modo de condução descontínuo 

do conversor flyback, do qual foi abordado em toda a etapa de projeto do mesmo. Para fazer 

este teste na prática, é necessário haver a medição de corrente que flui nos pinos dreno e 

source do mosfet, e compara-la com a corrente que atravessa o diodo de roda livre de saída. 

Levando em conta a operação do flyback em DCM, no momento de carga do transformador a 

saída não conduz corrente, sendo que esta só conduzirá corrente induzida pelo transformador 

no momento de desmagnetização do mesmo. A forma de onda medida com o auxílio do 

osciloscópio pode ser observada na figura 58 abaixo: 

 

Figura 51 – Corrente no primário e no diodo de roda livre do secundário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

  Nota-se pela figura 58 que a corrente no secundário começa a fluir apenas no momento 

que a corrente no primário inicia sua etapa de descarga, sendo que a mesma chega ao seu 

valor 0 bem antes do momento da remagnetização do transformador, o que demonstra o 

funcionamento do conversor proposto no modo de condução descontínua, do qual o mesmo 

foi inicialmente projetado. 

  Com os parâmetros citados acima é possível inferir que a etapa de potência do 

conversor proposto está funcionando de forma adequada, respeitando os cálculos inicialmente 

desenvolvidos e a topologia escolhida. 
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7   CONCLUSÃO 

 

  Levando em conta os objetivos iniciais do trabalho, que se definem por desenvolver 

todo o procedimento de cálculo e simulação de uma fonte CC-CC flyback evidenciando 

características da topologia utilizada, procedimentos de filtro para sinais indesejados advindos 

da rede elétrica, dimensionamento dos circuitos responsáveis pelo processamento de energia e 

proteções intrínsecas a fonte, bem como sua validação computacional utilizando o software 

PSIM, seguida pela montagem física da mesma, pode-se afirmar que o projeto atingiu seus 

objetivos iniciais com resultados satisfatórios.  

  Por meio do filtro de linha de entrada garantiu-se que perturbações da rede elétrica em 

alta frequência sejam significativamente atenuadas e não causem distúrbios significativos nos 

componentes a jusante do filtro, evidenciando o bom funcionamento do equipamento e 

contemplando o objetivo do trabalho em desenvolver uma fonte com baixos níveis de ruído de 

interferência. 

  Já as formas de onda das tensões e correntes na saída, bem como corrente no diodo de 

saída no primário evidenciaram as formas de onda clássicas para um conversor chaveado 

flyback operando no modo de condução descontínua, o que valida o trabalho proposto, 

podendo ser expandido para outros alunos de engenharia que possuam interesse no mesmo 

assunto que o autor deste trabalho. 

  De forma geral, é correto afirmar que o trabalho foi de extrema importância para o 

desenvolvimento intelectual do autor, pois abordou praticamente todas as etapas necessárias 

para o dimensionamento de uma fonte CC-CC alimentada a partir da rede elétrica, da qual 

gerou resultados muito satisfatórios ao fim de todo o processo. 

  

7.1   Perspectivas futuras 

 

  Como continuação deste trabalho deverão ser realizados as seguintes atividades: 

 

➢ Fechar a malha de controle utilizando o circuito de controle proposto; 

➢ Produzir a placa de circuito impresso em uma empresa especializada, para que a 

mesma adquira uma aparência mais profissional; 

➢ Aplicar o conversor proposto ao protótipo de cafeteira; 
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