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RESUMO 

 

 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE 

ILUMINAÇÃO COM LEDS DE POTÊNCIA EMPREGANDO CONVERSOR 

RESSONANTE E INDUTOR VARIÁVEL 

 

 

AUTOR: Marcelo Rafael Cosetin 

ORIENTADOR: Ricardo Nederson do Prado 

COORIENTADOR: José Marcos Alonso Alvarez 

 

 

Este trabalho apresenta a análise e desenvolvimento de uma topologia para o estágio de controle 

de potência para um circuito de acionamento para LEDs (Light Emitting Diodes) empregados 

à iluminação. Este circuito é baseado na topologia ressonante LLC-HB - filtro ressonante do 

tipo LLC alimentado a partir do inversor meia ponte, ou Half-Bridge (HB) – empregando 

indutor variável (IV). Este indutor é empregado como elemento do tanque ressonante LLC e 

permite variação da corrente nos dispositivos LEDs, promovendo controle da intensidade 

luminosa. Uma metodologia de projeto normalizada é proposta, onde a operação ZVS (Zero 

Voltage Switching) é garantida para a faixa de variação da corrente de saída desejada, de acordo 

com a variação da indutância série do tanque ressonante. A metodologia permite também a 

análise da amplitude do ângulo de defasagem da corrente ressonante bem como a amplitude da 

corrente ressonante para a faixa de operação estabelecida. Estes parâmetros são fundamentais 

para a determinação da faixa de operação garantindo alto rendimento para o tanque ressonante 

e consequentemente para a topologia. A proposta apresenta uma alternativa ao convencional 

controle da potência de saída através da variação de frequência de comutação para conversores 

ressonantes. Os resultados comprovam a viabilidade da metodologia de projeto e a topologia 

proposta. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: conversor LLC, conversor ressonante, iluminação a LED, indutor 

variável, regulador magnético. 

 





 

 

 

ABSTRACT 
 

 

ANALYSIS AND DESIGN OF AN LED DRIVER EMPLOYING RESONANT 

CONVERTER AND VARIABLE INDUCTOR 

 

 

AUTHOR: Marcelo Rafael Cosetin 

ADVISOR: Ricardo Nederson do Prado 

COADVISOR: José Marcos Alonso Alvarez 

 

 

An analysis and design of a power control stage topology for an LED (Light Emitting Diode) 

driver for lighting is presented in this work. The circuit is based on the resonant topology LLC-

HB – resonant filter LLC type fed from Half-Bridge inverter (HB) – using variable inductor. 

The variable inductor is used as a part of the LLC resonant tank and allows varying the LED 

current furthering the lighting dimming. A normalized project methodology is proposed where 

the Zero Voltage Switching (ZVS) is guaranteed for the desired LED current range, according 

to the resonant tank series inductance schifting. The methodology allows to examinate the 

resonant current phase angle and also the resonant current amplitude for the established 

operation range. It is indispensable to properly define these parameters to assure high efficiency 

of the resonant tank and consequently of the entire topology. The purpose is presented as an 

alternative to the conventional frequency operated resonant converters. The results proves the 

project methodology and topology feasibility.   

 

KEYWORDS: LED lighting, LLC converter, LED lighting, magnetic regulator, resonant 

converter, variable inductor. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o cenário atual da iluminação utilizando os Diodos 

Emissores de Luz, do inglês Light Emitting Diodes (LEDs), bem como os 

circuitos de acionamento em sistemas de iluminação para estes dispositivos. 

Uma classificação geral para estes circuitos é apresentada, bem como a 

justificativa e propósito geral do trabalho. A topologia proposta é 

introduzida. 

1.1 LEDS PARA ILUMINAÇÃO 

A luz é um elemento fundamental para a vida dos seres humanos, seja ela ocasionada 

naturalmente ou através de algum artifício. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 

2015 como sendo o Ano da Luz e Tecnologias Baseadas na Luz reconhecendo a importância 

dessas tecnologias para o desenvolvimento sustentável, geração de soluções para desafios 

globais nas áreas de energia, educação, agricultura e saúde (UNESCO, 2013). A passagem de 

corrente elétrica por um cristal que emitia luz foi observada primeiramente no início do século 

vinte, instituindo o conceito de eletroluminescência. Esse fenômeno se desenvolveu a partir de 

1960 com o estudo de processos de dopagem de cristais de arseneto de gálio proporcionando a 

existência dos Diodos Emissores de Luz (LED), que viria a ser a terceira geração de lâmpadas, 

depois das incandescentes e das fluorescentes (SCHUBERT, E. F., 2006). 

Os LEDs atuais apresentam eficácia luminosa equivalente ou maior que lâmpadas 

fluorescentes e lâmpadas de descarga em alta pressão (COLE; DRISCOLL, 2014). Para 

sistemas com LEDs, uma maior proporção de energia é convertida em luz visível enquanto uma 

menor proporção de calor é perdida. Por exemplo, as fontes incandescentes convertem a maior 

parte da energia que utilizam em radiação infravermelho que é dissipada para os arredores. 

LEDs não emitem no espectro infravermelho - a não ser se projetado especificamente para fazê-

lo - uma vez que o calor residual gerado é removido por um material condutor de calor, ou 

dissipador de calor. A redução do calor irradiado pode reduzir a carga para um sistema de ar 

condicionado ou refrigeração para algumas aplicações. 

 Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a substituição das lâmpadas 

incandescentes no mercado é capaz de economizar anualmente cerca de 5% de toda a energia 
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elétrica utilizada no mundo. Uma lâmpada fluorescente compacta, comparada a uma lâmpada 

incandescente de luminosidade equivalente, economiza 75% em energia elétrica. Se a opção 

for por uma lâmpada de LED, essa economia atinge 85% (ENLIGHTEN INICIATIVE, 2013). 

O descarte de uma lâmpada fluorescente também exige mais cuidados, pois, além do vidro, 

contém alumínio, pó fosfórico e mercúrio, elemento químico altamente tóxico. De acordo com 

a legislação brasileira, os próprios estabelecimentos que vendem os produtos são obrigados a 

receber lâmpadas danificadas para proceder o adequado descarte (DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO, 2010).  

 Além da redução do consumo de energia, os produtos utilizando LEDs oferecem 

vantagens adicionais em relação aos produtos convencionais utilizados em iluminação. Essas 

vantagens incluem longa vida útil, reduzido calor irradiado, baixa perda de luz, controlabilidade 

do fluxo luminoso, durabilidade, melhor desempenho em baixas temperaturas, maior 

segurança, tamanho reduzido, redução da utilização de mercúrio, melhor aparência do produto, 

melhor índice de reprodução de cores, baixa depreciação do fluxo luminoso (U. S. 

DEPARTMENT OF ENERGY, 2014a). Consumidores comerciais e industriais possuem 

interesse no uso de uma fonte de luz confiável e durável uma vez que a manutenção e troca de 

lâmpadas pode expressar alto custo. Na verdade, economia em manutenção tem sido a causa 

primordial da adoção de sistemas a LED por alguns setores como em iluminação pública e 

estacionamentos. Atualmente a tecnologia LED apresenta vida útil cinquenta vezes superior a 

uma lâmpada incandescente, por exemplo. Especialistas afirmam que a vida útil ainda pode ser 

melhorada com o desenvolvimento da tecnologia. 

Em outubro de 2014 o comitê do Prêmio Nobel de Física laureou os japoneses Isamu 

Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura pela invenção do diodo emissor de luz azul, 

composto de camadas de nitreto de gálio combinadas com índio e alumínio, destacando ser 

“uma nova luz para iluminar o mundo”, mais eficiente e sustentável com o meio ambiente por 

economizar energia (INFO ONLINE, 2014). A invenção dos LEDs azuis permitiu a criação de 

fontes de luz branca brilhantes e eficientes. LEDs verdes e vermelhos já existiam desde os anos 

1960, mas só no início dos 1990 compostos semicondutores desenvolvidos pelos três cientistas 

permitiram criar os dispositivos na versão azul, que também são utilizados para gerar a luz 

branca. Este é usado em telas de TV, computador e smartphones, permitindo não somente 

economia de energia, mas a miniaturização de aparelhos. Também foi essencial na criação do 

laser usado no Blu-ray. Sistemas de iluminação utilizando a tecnologia LED estão substituindo 

sistemas tradicionais em um ritmo acelerado. O que primeiramente foi relegado à iluminação 

de baixa potência como produtos eletrônicos de consumo, agora é capaz de substituir qualquer 
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fonte em aplicações residenciais, comerciais, institucionais ou espaços industriais. A GE, 

fabricante de lâmpadas com LED, projeta que essa fonte de luz terá 70% do mercado em 2020, 

contra 12% em 2012 (FORBES, 2013). 

A utilização de LEDs nas mais diversas áreas tem se tornado uma tendência a nível 

mundial, não somente por sua alta eficiência e confiabilidade, mas também devido às suas 

outras características relevantes como variedade cromática, resistência a choques e vibrações, 

etc. Sabe-se que o LED tem como principais vantagens sua alta eficácia luminosa (lm/W), a 

qual já é considerada a maior dentre todas as tecnologias existentes, e a sua alta durabilidade, 

chegando até 50.000 horas. Ao analisar as principais aplicações do LED como fonte de luz 

através de segmentos, a Figura 1.1a apresenta a iluminação geral como sendo o único segmento 

que cresceu entre 2012-2013. No ano de 2012, pela primeira vez, iluminação geral se tornou o 

mercado de maior abrangência global. Em 2015 os LEDs de potência representam 67% do 

mercado, a linha azul representa a taxa de crescimento anual. O volume de mercado de 

lâmpadas para diferentes tecnologias é analisado na Figura 1.1b. Uma previsão para o ano de 

2020 aponta a predominância do LED, abrangendo 88% do mercado dentre as outras 

tecnologias (ZISSIS; BERTOLDI, 2014). 

Figura 1.1 - (a) Mercado atual e (b) previsões para diferentes segmentos de iluminação a LED 

e diferentes tecnologias de iluminação. 

(a) 
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(b) 

 

Fonte: adaptado de ZISSIS; BERTOLDI, (2014). 

A tecnologia LED também possui algumas desvantagens, sendo a principal o calor 

gerado na junção semicondutora. O calor gerado deve ser transferido por condução e 

convecção. Este é superior às outras fontes de luz, gerando a necessidade de gerenciamento 

térmico, para que a temperatura de junção não aumente alcançando valores inadmissíveis. Um 

dos principais impactos causados pela operação com temperatura de junção elevada, além da 

redução do fluxo luminoso, é a redução da vida útil do dispositivo. O desenvolvimento de novas 

tecnologias em encapsulamentos tem possibilitado a operação de LEDs com elevada 

temperatura de junção.  

O custo dos LEDs tem reduzido com o passar dos anos, em relação às lâmpadas 

tradicionais. Esse custo pode ser elevado devido à complexidade de sua fabricação, que 

envolvem elevados custos de produção. Entretanto o custo inicial de sistemas à LED pode ser 

compensado quando características como baixo consumo e baixa manutenção são levadas em 

conta. A Figura 1.2 apresenta a queda no preço do kilo-lumen (klm) com o passar dos anos 

desde 2009 e faz uma projeção para 2020. A eficácia em lúmens por watt (lm/W) também é 

mostrada e prevista num limite em torno de 240 lm/W (U. S. DEPARTMENT OF ENERGY, 

2014a). 
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Figura 1.2 - Queda no custo da tecnologia LED x aumento da eficácia luminosa x tempo. 

 - Queda no custo da tecnologia LED x aumento da eficácia luminosa x tempo. 

 

Fonte: adaptado de U. S. DEPARTMENT OF ENERGY (2014). 

 Nos anos de 1970 foram descobertos os LEDs orgânicos, do inglês Organic Light 

Emitting Diodes (OLEDs), e atualmente esses dispositivos têm chamado atenção em aplicações 

para iluminação. O princípio de geração de luz é o mesmo do LED, através da passagem de 

corrente elétrica por um material sólido. Basicamente, uma camada emissiva é colocada sobre 

uma camada condutiva, ambas formadas por moléculas orgânicas ou polímeros. Uma camada 

positiva, anodo, e uma negativa, cátodo, envolvem essas camadas orgânicas e são colocadas em 

um substrato não condutivo, de acordo com a Figura 1.3 (COLE; CLAYTON; MARTIN, 2015). 
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Figura 1.3 - Estrutura do OLED. 

 

Fonte: adaptado de COLE; CLAYTON; MARTIN, (2015). 

O filme de OLED pode ser transparente, colorido, opaco, flexível ou rígido. Atualmente 

esses dispositivos apresentam vida útil limitada em 10-15 mil horas em geral, e apresentam 

custo elevado. Da mesma forma que para o LED, novas técnicas de produção estão sendo 

aplicadas e desenvolvidas para reduzir custos de produção. Os OLEDs apresentam um novo 

conjunto de desafios e certamente vão exigir normas de avaliação suplementares. Uma questão 

fundamental é a forma de avaliar o desempenho fotométrico de produtos similares e fazer 

comparações válidas, caracterização elétrica e modelagem desses dispositivos (BENDER et al., 

2015; COLE; CLAYTON; MARTIN, 2015). Em determinadas aplicações, a tecnologia OLED 

indica características favoráveis para substituição de fontes de iluminação tradicionais 

futuramente. Embora alguns defensores iniciais do OLED para iluminação previam aplicações 

em grandes áreas luminosas, tais como papel de parede de OLED, cortinas de OLED, esses 

dispositivos têm sido usados de forma modular, como matrizes, em pequenos painéis de área 

de 100 cm2 ou menos. Atualmente, os OLEDs podem apresentar dificuldades para uso como 

fonte de iluminação principal em uma sala, em função da sua saída de luz limitada e custo 

elevado. Está sendo recomendando seu uso em arandelas, luminárias, por exemplo, em conjunto 

com a iluminação ambiente. 

Outra forma bastante recente de iluminação são os LEDs supercondutores, ou SC-LEDs. 

Esta tecnologia está em fase inicial de desenvolvimento, mas já apresenta um panorama futuro 

para iluminação visto que tem mostrado melhorias na luz emitida em relação aos LEDs 
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tradicionais (MOU et al., 2015; UNIVERSITY OF TORONTO NEWS, 2015). Um aumento da 

eletroluminescência foi observado em uma estreita janela de frequência (HLOBIL; ORTH, 

2015).  

As características apresentadas mostram que os LEDs são uma alternativa bastante 

relevante quanto à economia de energia, ainda mais, frente à crise energética atual e o aumento 

de preço das tarifas de consumo de energia no Brasil. 

1.2 CIRCUITOS DE ACIONAMENTO PARA LEDS 

Assim como as lâmpadas de descarga, os LEDs aplicados à iluminação não são ligados 

diretamente à rede elétrica pois normas relacionadas à qualidade da energia absorvida pela rede 

devem ser atendidas bem como a qualidade da luz gerada pelo dispositivo e seus parâmetros 

elétricos devem ser respeitados. A norma IEC 61000-3-2, Classe C, para equipamentos de 

iluminação, e ainda a NBR 16026:2012 regulam a qualidade da energia absorvida pela rede. A 

norma IEC 61000-3-2 se dedica a limitar o conteúdo harmônico da corrente absorvida pelo da 

rede através do circuito de acionamento (IEC 61000-3-2, 2005). A norma brasileira NBR 16026 

estabelece um limite mínimo para o valor do fator de potência do circuito de acionamento. Esta 

norma estabelece que dispositivos eletrônicos para controle de LEDs, com potência superior a 

25 W, devem possuir fator de potência superior a 0,92 (ABNT, 2012). 

Portanto, um circuito deve ser empregado para prover o funcionamento adequado destes 

dispositivos. Estes circuitos, são geralmente conversores eletrônicos de potência operando 

como fonte de corrente constante. Estes dispositivos de controle, circuitos de acionamento ou 

simplesmente drivers - como são denominados – devem ser devidamente projetados a fim de 

tirar proveito das características mencionadas, visto que o LED apresenta um comportamento 

completamente diferente das outras fontes de luz. Assim, muitas topologias tradicionais para 

outras fontes de luz, como fluorescentes, por exemplo, foram otimizadas ou reprojetadas, a fim 

de serem aplicadas em sistemas de iluminação a LED e inúmeras novas topologias tem sido 

publicadas os anos recentes, com a finalidade de empregar LEDs (ALMEIDA et al., 2015; 

ALONSO et al., 2013, 2014; CAMPONOGARA et al., 2015; COSETIN; BITENCOURT; et 

al., 2014a; COSETIN et al., 2013a; LUZ et al., 2015a; PINTO et al., 2013; SANTOS 

ALMEIDA et al., 2015; SICHIROLLO; MARCOS ALONSO; SPIAZZI, 2015; SÁ JUNIOR, 

2010). Por exemplo, uma pesquisa no Portal IEEE Explore sobre o assunto LED driver gera 



36 

 

mais de 400 resultados, entre artigos em revistas e conferências, somente no ano de 2016 (IEEE 

EXPLORE DIGITAL LIBRARY, 2017). 

O circuito de acionamento do LED apresenta um determinado rendimento, que é 

multiplicado pela eficácia do LED, uma vez que estão conectados em cascata. Assim, o 

rendimento do circuito de acionamento tem um impacto direto e decisivo na eficácia luminosa 

da luminária. Além de ser necessário para o controle da corrente ou potência sobre o dispositivo 

ou o conjunto de LEDs, este circuito de acionamento, é fundamental para que o sistema de 

iluminação atenda aos requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes ou normativas de 

regulamentação que exigem ensaios de funcionamento bem como requisitos para proteção 

material, pessoal e restrições que levam ao não comprometimento da vida útil (ABNT 2012, 

NBR 16026; ABNT 2012, NBR IEC 61347-2-13; INMETRO, 2014). 

Uma classificação genérica para circuitos de acionamento para LEDs, considerando a 

rede elétrica como fonte, é apresentada por (CAMPONOGARA, 2014), e é mostrada na Figura 

1.4.  

Figura 1.4 - Classificação genérica de circuitos de acionamento para LEDs. 

 

Fonte: Adaptado de CAMPONOGARA (2014). 

As topologias passivas caracterizam-se por não empregarem nenhum interruptor ativo 

e podem ser classificadas em tipo CA - quando não existe um estágio de retificação composto 

por diodos, por exemplo – e tipo CC - possui um estágio de retificação. Topologias ativas são 

caracterizadas pela presença de um ou mais interruptores comutados através de um controlador. 
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As topologias de estágio único apresentam reduzido número de componentes. As topologias de 

múltiplos estágios dividem em estágios as atribuições de cada conversor, como correção do 

fator de potência, isolação e controle da potência. 

1.3 JUSTIFICATIVA E PROPÓSITO DO TRABALHO 

Este primeiro capítulo apresentou a relevância e a dimensão do emprego dos LEDs para 

iluminação devido as suas características como alta eficácia luminosa e prolongada vida útil. A 

necessidade e indispensabilidade do circuito de acionamento para o desempenho do sistema de 

iluminação completo foram abordadas. Assim, esta tese apresenta a análise e desenvolvimento 

de uma topologia utilizada como estágio de controle de potência para um circuito de 

acionamento para LEDs de potência. A entrada é representada por um barramento CC.  

Dentre as topologias utilizadas para circuitos de acionamento para LEDs, optou-se por 

utilizar uma do tipo ressonante. As principais configurações para tanques ressonantes são 

apresentadas posteriormente, no Capítulo 3. As topologias ressonantes se destacam pela 

possibilidade de operação em comutação suave no estágio de controle de potência, o que reduz 

perdas de comutação em semicondutores. Estes, de forma geral são expostos a altos esforços 

de tensão uma vez que a tensão de pico sobre os interruptores é geralmente maior que a tensão 

da rede elétrica (OUTEIRO, 2016). Apesar de algumas características desvantajosas, como o 

aumento dos esforços de corrente devido à circulação de potência reativa no circuito ressonante, 

aumento do número de elementos semicondutores ou operação em frequência variável, por 

exemplo, dependendo do conversor empregado, os conversores ressonantes podem ser 

vantajosos para o acionamento de LEDs de potência. O nível de potência de circuitos de 

acionamento para LEDs é relativamente baixo, o que reduz os níveis de corrente circulante. 

Ainda, os LEDs se apresentam como uma carga fixa, simplificando o projeto do filtro 

ressonante para mínima circulação de potência reativa, ainda que conservando a comutação 

suave, uma vez que conversores ressonantes tendem a perder seu desempenho quando operando 

com cargas variáveis ou muito leves (LUCIA, 2011). Há também a possibilidade de isolamento 

galvânico, que pode ser implementado de forma simples através do uso de transformadores de 

alta frequência, geralmente pequenos e eficientes (LAI, 2007). A Figura 1.5 apresenta uma 

representação da topologia proposta. 
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Figura 1.5 – Composição da topologia proposta. 

 

 

Dentre as topologias ressonantes utilizadas na literatura, foi escolhida a configuração do 

tipo LLC, que se destaca devido a características como ampla faixa de regulação, mantendo 

alto rendimento e comutação ZVS (Zero Voltage Switching) (HUANG, 2010a). O conversor 

ressonante LLC-HB é utilizado. Este é composto por um filtro ressonante do tipo LLC 

alimentado a partir do inversor meia ponte, ou Half-Bridge (HB). A possibilidade de substituir 

o indutor Lm do filtro ressonante por um transformador com derivação central permite a 

utilização de um estágio de retificação empregando apenas dois diodos retificadores. A Figura 

1.6 apresenta o diagrama esquemático da topologia ao inserir o indutor variável. 



39 

 

Figura 1.6 – Diagrama esquemático para Conversor LLC-HB com Indutor Variável. 

 

 

O emprego do indutor variável controlado por corrente como indutor do filtro ressonante 

permite utilizar o comportamento magnético desse elemento para variação da corrente de saída 

e consequentemente variação da intensidade luminosa dos LEDs. Promovendo, assim, uma 

alternativa ao convencional controle da potência através da variação de frequência de 

comutação para conversores ressonantes. Ainda, este elemento proporciona dimerização da 

corrente de saída de acordo com a corrente no enrolamento de controle do indutor variável. O 

conversor é acionado a partir de um barramento de tensão contínua e alimenta uma carga fixa 

contendo dois arranjos de LEDs de potência totalizando 106,8 W. O objetivo geral é verificar 

a viabilidade e as características da topologia proposta através da comprovação entre a 

metodologia de projeto e a qualidade dos resultados. 
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2 ACIONAMENTO DE LEDS DE POTÊNCIA 

O circuito eletrônico que regula a corrente em um ou mais LEDs é conhecido 

como circuito de acionamento ou driver. Apesar da facilidade no 

acionamento dos LEDs quando comparados a outras lâmpadas, cuidados 

devem ser tomados respeitando parâmetros que podem ser imprescindíveis 

para sua aplicação em iluminação, como luminosidade constante na saída e 

restrições que levam ao não comprometimento da vida útil dos dispositivos. 

Este capítulo realiza uma revisão apresentando circuitos utilizados para 

acionar os diodos emissores de luz. Os LEDs não requerem uma alta tensão 

de ignição, não geram picos ou surtos, como em lâmpadas de descarga. 

Dessa forma, parâmetros devem ser observados para garantir alta eficácia e 

vida útil prolongada da lâmpada bem como uma alta eficiência do conjunto. 

2.1 CIRCUITO DE ACIONAMENTO 

Um circuito de acionamento é a fonte de potência para um sistema LED. Os principais 

fatores que têm tornado o LED uma tecnologia emergente no setor da iluminação são: longa 

vida útil, estrutura sem mercúrio, alta eficácia e flexibilidade para mistura de cores e para o 

controle de corrente (LI et al., 2015). Dessa forma, o circuito de acionamento deve ser 

adequadamente projetado e operado para tirar proveito integral dessas características potenciais 

da carga. Uma placa comercial característica para um circuito de acionamento para LEDs de 

potência para 100 W é apresentada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Circuito comercial para acionamento de LEDs. 

 

Fonte: http//:www.dx.com (2017). 

A análise da curva característica tensão corrente V-I do LED – a qual é idêntica à de um 

diodo – revela que uma pequena alteração na tensão sobre o dispositivo pode acarretar em uma 

grande variação de corrente, como mostrado na Figura 2.2, e consequentemente numa variação 

do fluxo luminoso do LED.  

Figura 2.2 - Característica V-I do LED. 

 

Fonte: adaptado de SCHUBERT, E. FRED (2006). 

 Assim, uma forma adequada para suprir o LED é através de uma fonte de corrente, ao 

invés de uma fonte de tensão. Outra característica importante é a dependência da temperatura 

que esses dispositivos apresentam, a eficácia luminosa diminui com o aumento da temperatura 

de junção, por exemplo, causando distorção no espectro luminoso e dificultando o controle do 

dispositivo. Dessa forma, o circuito de acionamento deve ser devidamente projetado levando 

em conta essas iterações complexas, das características elétricas, fotométricas e cromáticas os 

LEDs. Ainda mais, estes circuitos devem atender especificações técnicas e restrições práticas 
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como custo, dimensões e peso, confiabilidade e adequação às normativas (ABNT 2012, NBR 

16026; ABNT 2012, NBR IEC 61347-2-13; INMETRO, 2014). O levantamento realizado por 

(U. S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2014b) mostra que o circuito de acionamento é 

responsável por uma parcela entre 15% e 20% do custo total de um sistema de iluminação a 

LEDs. A Figura 2.3 mostra que recentemente o LED é responsável pela maior parcela do custo 

de um sistema de iluminação. Em contrapartida, a previsão para os próximos anos garante que 

tal custo dependerá da otimização de todos os componentes do sistema. Ainda, o circuito de 

acionamento assumirá uma parcela maior, corroborando a importância de pesquisa e 

desenvolvimento para este dispositivo. 

Figura 2.3 - Projeção de custos para um sistema de iluminação a LED. 

 

Fonte: adaptado de U. S. DEPARTMENT OF ENERGY (2014b). 

Em sua grande maioria, os circuitos de acionamento para iluminação a LED operam 

conectados à rede elétrica (off-line drivers), envolvendo conversão de tensão alternada em 

tensão contínua - ou retificação - correção do fator de potência e da distorção harmônica da 

corrente drenada da rede elétrica, de acordo com os níveis de potência. A necessidade de 

filtragem da oscilação de potência instantânea monofásica em 120 Hz - para uma frequência da 



44 

 

rede de 60 Hz - resultante da conversão CA-CC, requer um valor elevado para a capacitância 

de filtro. 

Um diagrama conceitual simplificado representando um sistema de iluminação com 

correção do fator de potência ativa para o acionamento de LEDs a partir da rede elétrica é 

apresentado na Figura 2.4. Para cada estágio, são representadas as formas de onda típicas de: 

tensão e corrente, potência instantânea e potência média. O estágio de correção do fator de 

potência (CFP) tem por objetivo emular uma carga essencialmente resistiva, assegurando alto 

fator de potência (FP) e baixa distorção harmônica total (DHT) da corrente de entrada. O estágio 

de controle de potência (CP) deve estabilizar a corrente nos LEDs. Entre os estágios há um 

capacitor de filtragem, desacoplando os estágios em baixa frequência. Quanto maior for essa 

capacitância, menor será a ondulação, ou ripple, da tensão no barramento CC. 

Figura 2.4 - Diagrama conceitual simplificado representando um sistema de iluminação com 

correção do fator de potência ativa para o acionamento de LEDs. 

 

 

Portanto, o método de acionamento dos LEDs de potência tem implicações diversas na 

qualidade e na estabilidade da luz emitida pelos dispositivos. O driver em si é um elemento de 

grande interesse para pesquisa, uma vez que existem demandas de se melhorar a eficiência de 

conversão elétrica, reduzir o custo, aumentar sua vida útil – compatibilizando-a com a vida útil 

dos LEDs em si – e também de se implementar funções avançadas, tais como proteções para 

condições anormais de funcionamento ou surtos, controle da intensidade luminosa (dimming, 

ou “dimerização”), telegestão, comunicação e controle remoto, entre outros. 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO PARA CIRCUITOS DE ACIONAMENTO PARA LEDS 

Nesta seção, topologias de circuitos de acionamento para LEDs são classificadas e 

descritas. Primeiramente, as topologias são divididas em duas classes: passivas e ativas. 

Circuitos de acionamento passivos, não operam em alta frequência de comutação e são mais 

simples e de maior confiabilidade, de maneira geral. São bastante confiáveis para aplicações 

em exteriores e de baixo custo para algumas aplicações de baixa potência (PINTO, 2012). 

Os circuitos de acionamento ativos, apresentam comutação em alta frequência, tamanho 

reduzido, alto rendimento, e precisam de regulação na saída. Não são tão confiáveis quanto os 

circuitos passivos, de forma geral, pois apresentam maior vulnerabilidade para fatores 

meteorológicos, por exemplo. Ambas as classes são divididas em subclasses, de acordo com a 

configuração de cada topologia. 

Uma classificação de acordo com a faixa de potência e a aplicação é realizada por (LI 

et al., 2015) onde circuitos de acionamento de LEDs comercias são analisados. Estes são 

divididos em três categorias, baixa, média e alta potência como mostrado pela Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Classificação de circuitos de acionamento para LEDs de acordo com aplicação e 

faixa de potência. 

Faixa de 

Potência 
1 – 25 W 25 – 100 W > 100 W 

Classe de 

Potência 
Baixa Média Alta 

Aplicações 

Ornamentação / 

Iluminação de 

interiores 

Iluminação de 

interiores / exteriores 

Iluminação de 

exteriores, iluminação 

pública, refletores 

Fonte: reprodução adaptada de LI (2015). 

2.2.1 Topologias Passivas para LEDs 

Circuitos de acionamento passivos não contém interruptores, circuitos de comando de 

gate, circuitos integrados, controladores ou fontes de potência auxiliares. Eles contêm apenas 

elementos passivos, como resistores, capacitores, indutores e diodos e operam geralmente na 
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mesma frequência da rede elétrica, ou no dobro da mesma. Estes podem ser subclassificados 

conforme a dissipação de potência, como topologias passivas com altas perdas (TPAP), ou com 

baixas perdas (TPBP) conforme (LI et al., 2015). Ainda, outra subclassificação pode ser de 

acordo com a corrente na saída no circuito de acionamento, sendo topologias passivas com 

corrente alternada (TPCA) ou contínua (TPCC). 

As TPAP contêm resistores como elemento limitador da corrente circulante, conforme 

apresentado pela Figura 2.5a. Apesar do transformador na entrada ainda há perdas consideráveis 

no resistor, além da necessidade de um valor relativamente alto para a capacitância garantir 

uma ondulação aceitável na potência entregue ao LED. Tipicamente esse capacitor é eletrolítico 

e a corrente na entrada apresenta conteúdo harmônico substancial. O fator de potência é baixo 

e marginalmente satisfaz os limites da norma Classe D (ALONSO et al., 2012). 

Circuitos de acionamento utilizando TPBP contêm elementos reativos como indutores 

e capacitores - ou a combinação dos mesmos – como elemento limitador de corrente nos LEDs. 

Na Figura 2.5b o indutor na entrada é uma maneira de substituir o transformador de baixa 

frequência. Esse indutor atua como um filtro para a corrente de entrada, permitindo empregar 

uma capacitância reduzida no lado CC, atingindo um FP suficiente (HUI et al., 2010a). 

Figura 2.5 - Topologias passivas com (a) altas perdas e com (b) baixas perdas. 

 (a) 

 

(b) 
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A Figura 2.6 apresenta duas TPCA, onde não há um estágio de retificação composto por 

diodos ou interruptores ativos. Nesse caso, há pelo menos dois braços de LEDs, um para 

semiciclo positivo da rede e outro o negativo. Resistores ou capacitores são geralmente 

empregados como limitadores da corrente sobre o dispositivo (BADDELA; ZINGER, 2004). 

Figura 2.6 - Topologias passivas com corrente alternada, TPCA. 

(a)                                                   (b) 

                          

 

Analogamente, as TPCC apresentam estágio de retificação. Dentre as topologias 

passivas, esta subclasse apresenta maior utilização, uma vez que o número de LEDs a serem 

empregados é menor. Pode-se analisar os circuitos da Figura 2.7 como uma variação dos 

circuitos da Figura 2.6 apresentada anteriormente. 

Figura 2.7 - Topologias passivas com corrente contínua, TPCC. 

 (a) 

  

(b) 
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Ambas fazem uso de um capacitor na entrada para o controle da corrente sobre os LEDs. 

Obviamente, o grande problema desse tipo de circuito é o baixo fator de potência causado pelo 

capacitor da entrada (ARIAS; VAZQUEZ; SEBASTIÁN, 2012). O resistor e o diodo zener na 

saída são empregados para controlar a tensão sobre os LEDs durante a partida, a qual pode 

atingir o valor nominal da rede. Na Figura 2.7a, os LEDs são expostos a uma elevada ondulação 

de corrente. Esta ondulação deve ser limitada para não comprometer a vida útil da fonte de luz 

(ALMEIDA et al., 2011, 2012; SPIAZZI; BUSO; MENEGHESSO, 2005). Assim, um capacitor 

pode ser adicionado na saída, eliminando também o problema da alta tensão de partida, como 

na Figura 2.7b (ARIAS; VAZQUEZ; SEBASTIÁN, 2012). Porém o fator de potência na 

entrada de ambas as topologias é baixo. 

A estrutura mostrada na Figura 2.8 é proposta em (CHEN; LI; HUI, 2010) onde a 

corrente de saída apresenta baixa ondulação mantendo um fator de potência aceitável. 

Figura 2.8 - Estrutura básica para TPCC com filtro de tensão e corrente. 

 

 

O indutor em série com a fonte de entrada atua tanto como filtro para harmônicas, quanto 

para reduzir a sensibilidade de saída as variações da tensão de entrada. A principal função do 

filtro de tensão é diminuir o tamanho do filtro de corrente. Em (CHEN; LI; HUI, 2010; HUI et 

al., 2010b) são apresentados como filtro de tensão o capacitor de suavização, o circuito valley-

fill e o circuito valley-fill modificado como mostrado na Figura 2.9. 

Figura 2.9 - Circuitos para o filtro de tensão: (a) capacitor de suavização, (b) circuito valley-

fill e (c) circuito valley-fill modificado. 

                          (a)                                         (b)                                         (c) 
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A Figura 2.10 apresenta circuitos para o filtro de corrente, sendo simplesmente um 

indutor ou o circuito de cancelamento de ondulação. Este proporciona o cancelamento da 

ondulação CA através da soma das correntes defasadas pelo transformador. 

Figura 2.10 - Circuitos para o filtro de corrente: (a) indutor (b) circuito de cancelamento de 

ondulação. 

(a)     (b) 

  

  

Entretanto, há um compromisso entre a distorção da corrente de entrada e a ondulação 

da corrente de saída (CHEN; LI; HUI, 2010). Apesar do alto rendimento, a escolha de uma 

baixa distorção na corrente de entrada acarreta em uma alta componente CA na corrente de 

saída, e vice-versa, além do volume elevado apresentado pelos componentes magnéticos. 

2.2.2 Topologias Ativas para LEDs 

Topologias ativas para circuitos de acionamento de LEDs podem operar em alta 

frequência e utilizar controle ativo. Podem apresentar circuitos relativamente compactos e 

regulação precisa da corrente na saída. Funções como CFP, controle de luminosidade, isolação, 

proteção para falha e gerenciamento térmico podem ser incorporadas, de acordo com a 

aplicação. Estas características justificam sua vasta utilização no mercado da iluminação. 

Essas topologias podem ser subclassificadas em outras três categorias, de acordo com 

os estágios de processamento de potência: estágio único, dois ou três estágios. 

2.2.2.1 Estágio Único 

Topologias para circuitos de acionamento de LEDs com estágio único apresentam 

reduzido número de componentes. O desafio para essas topologias é garantir bom desempenho 
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em múltiplos aspectos simultaneamente, como alta eficiência, alto FP e boa regulação da 

corrente na saída. Geralmente são aplicados para circuitos de baixa potência, conforme a Tabela 

2.1, onde tamanho e custo são parâmetros mais críticos que fator de potência e eficiência. 

Ainda, esta subclasse pode ser dividida de acordo com a posição do capacitor de barramento, 

sendo Tipo A e Tipo B, conforme a Figura 2.11. 

Figura 2.11 - Topologias ativas de estágio único (a) Tipo A e (b) Tipo B. 

 (a) 

 

 (b) 

 

 

A topologia Tipo A, onde o capacitor é diretamente conectado ao lado de baixa 

frequência, tem a vantagem de apresentar baixa ondulação na tensão e/ou corrente de saída. 

Entretanto, a corrente na entrada é pulsada e com elevados picos. Ainda, o capacitor é 

geralmente volumoso, sendo essas topologias aplicáveis para baixas potências, até 5 W em geral 

(CACCIOTTO, 2010; PINTO et al., 2008). Já nas topologias do Tipo B, o lado de alta 
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frequência contém o capacitor de barramento, após o conversor CC-CC. Este, por sua vez é 

responsável pela CFP e regulagem da potência da saída, simultaneamente. Entretanto, ainda há 

necessidade de altos valores de capacitância, pois a ondulação de alta e baixa frequência é 

filtrada por esse elemento (KURACHI; SHOYAMA; NINOMIYA, 1995; NI et al., 2011).  

Os conversores CC-CC fundamentais, que podem ser aplicados a topologias de estágio 

único com LEDs na saída, são apresentados em (COSETIN, 2013), onde suas principais 

características são descritas. Recentemente, muitas dessas topologias têm sido modificadas ou 

colocadas em cascata com o intuito de atingir maior eficiência (LI et al., 2015). Ainda, para 

estas topologias, diversas técnicas de controle são utilizadas com o mesmo fim, onde o 

conversor geralmente opera em modo crítico de condução (MCCr) conforme apresentado em 

(ALMEIDA, 2012). 

Apesar da simplicidade e reduzido número de componentes, de forma geral, topologias 

de estágio único para circuitos de acionamento para LEDs são limitados quanto à viabilidade 

para atender simultaneamente os múltiplos aspectos requeridos para um sistema de iluminação. 

Também, apresentam capacitor eletrolítico no barramento, geralmente, elemento limitador da 

vida útil do sistema. 

2.2.2.2 Dois Estágios 

De maneira geral, circuitos de acionamento para LEDs apresentando topologias de 

múltiplos estágios, oferecem melhor desempenho se comparados aos de estágio único, em 

relação à CFP e volume para o capacitor de saída de acordo com ondulação da potência na 

saída. Conforme a Tabela 2.1, estas características são preferíveis para aplicações de média e 

alta potência, onde o desempenho elétrico e confiabilidade são mais importantes que custo e 

volume do sistema. 

Ainda, esta subclasse pode ser dividida de acordo com a função do segundo estágio, 

sendo Dois Estágios Tipo A (DETA) e Dois Estágios Tipo B (DETB), conforme a Figura 2.12. 

  



52 

 

Figura 2.12 - Topologias ativas (a) Dois Estágios Tipo A e (b) Dois Estágios Tipo B. 

 (a) 

 

 (b) 

 

 

Para o tipo A, o primeiro estágio é responsável pela CFP enquanto o segundo realiza o 

controle da potência, ambos conectados em cascata com a carga LED. O conversor mais 

utilizado para CFP nesse caso é o Boost, devido à baixa distorção da corrente de entrada e 

redução do volume do filtro na entrada. O segundo estágio é geralmente um conversor 

abaixador. Ainda, pode haver necessidade de um capacitor de barramento relativamente 

volumoso, e geralmente eletrolítico para este tipo de topologia, a não ser que alguma estratégia 

para redução da capacitância seja utilizada (LUZ, 2015c). 
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Para o tipo B, o primeiro estágio realiza a CFP e o controle de potência enquanto o 

segundo estágio atua como filtro ativo, conectado em paralelo com a carga LED. O segundo 

estágio é controlado para extrair o dobro da frequência da rede da saída do primeiro estágio 

para o capacitor de barramento, removendo a ondulação de baixa frequência da saída. Aqui, 

geralmente há possiblidade da utilização de capacitâncias relativamente reduzidas para o 

barramento, permitindo alternativas à utilização do capacitor eletrolítico, uma vez que seja 

permitida uma determinada ondulação sobre a carga ou na tensão de barramento.  

A diferença substancial entre estas topologias é que o tipo B não processam toda a 

potência entregue à carga - como ocorre com o tipo A – o que os torna mais eficientes em 

princípio. Entretanto isso depende do quanto eficiente é o primeiro estágio, o qual efetua duas 

funções concorrentemente. 

As topologias de dois estágios podem também ser classificadas conforme a associação 

dos estágios, sendo de dois estágios independentes, de dois estágios integrados ou com 

processamento parcial da energia. Este último é o mesmo caso apresentado anteriormente pela 

Figura 2.12b para a topologia de Dois Estágios Tipo B, onde o segundo estágio é conectado em 

paralelo com os LEDs e o processamento de energia é concorrente com o primeiro estágio. 

O caso de dois estágios independentes - um para CFP e outro para CP – permite 

aumentar a tensão de saída do estágio CFP, permitindo maior ondulação de tensão no 

barramento e menor capacitor consequentemente. Este efeito pode ser compensado de forma 

ativa pelo estágio de CP. Em (ALMEIDA et al., 2013) é utilizado um conversor ressonante no 

segundo estágio, otimizado para reduzir a ondulação em baixa frequência transmitida para os 

LEDs, apresentando maior eficiência quando comparada ao estágio de conversão com 

comutação forçada. 

Contudo, com a inclusão de mais um estágio, a eficiência fica comprometida, pois 

ocorre duplo processamento de energia, o que pode ocasionar uma redução na eficiência total 

do sistema. Além disto, o número de interruptores ativos é maior, resultando em maior custo e 

complexidade de controle (CAMPONOGARA, 2012). 

As topologias de dois estágios integrados apresentam uma alternativa ao alto custo dos 

circuitos de acionamento com dois estágios independentes. Através de técnicas de integração 

de conversores CC-CC, o número de semicondutores ativos é reduzido, o que implica em 

redução no custo e simplificação do circuito de controle (ALMEIDA et al., 2015; COSETIN; 

BITENCOURT; et al., 2014b; LUZ et al., 2015b). Entretanto um grau de liberdade é perdido 

uma vez que ambos os conversores devem operar com a mesma frequência de comutação e 

mesma razão cíclica. Ainda, os esforços de tensão ou corrente no interruptor compartilhado 
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podem ser maiores, aumentando as perdas por comutação e condução, em relação às topologias 

de dois estágios independentes. 

Como alternativa para compensar estas perdas, a utilização de conversores ressonantes 

no estágio de CP pode elevar significativamente o rendimento desse tipo de topologias 

(ALMEIDA et al., 2013). Além disso, o emprego de conversão ressonante no estágio de CP 

pode garantir redução na capacitância de barramento, permitindo substituição de capacitores 

eletrolíticos por capacitores de maior vida útil, como os de filme metálico, por exemplo 

(ALMEIDA et al., 2013). 

2.2.2.3 Três Estágios 

Este tipo de circuito de acionamento é aplicado a múltiplos braços de LEDs, aplicações 

com alta potência. Os primeiros dois estágios são idênticos às topologias de dois estágios e o 

terceiro estágio é um pós-regulador de corrente que gerencia a corrente entre cada braço 

individual de LEDs. Um controle da intensidade luminosa é possível através desse pós-

regulador de corrente.  

Há três tipos de pós-reguladores de corrente, sendo o tipo linear, conversores CC-CC 

ou tipo comutado. Os dois primeiros fornecem corrente contínua à saída, enquanto o tipo 

comutado fornece corrente pulsante, geralmente utilizada para aplicações de controle de 

intensidade luminosa (COSETIN et al., 2013b; LI et al., 2015). 

2.3 REGULADORES MAGNÉTICOS EM CIRCUITOS DE ACIONAMENTO PARA 

ILUMINAÇÃO 

Os indutores são elementos passivos que armazenam energia em forma de campo 

magnético e são amplamente utilizados em circuitos eletrônicos e digitais. A priori, o indutor é 

um elemento de indutância fixa. Por conta disso, circuitos de acionamento para LEDs - ou para 

outras fontes de luz, ou mesmo fontes de potência em geral – usualmente não fazem uso de 

variação de indutância como estratégia de controle de potência.  

Os reguladores magnéticos são indutores ou transformadores variáveis. Estes 

dispositivos têm sido estudados desde a década de trinta, sendo que os primeiros modelos 

apresentavam variação mecânica do comprimento do entreferro ou do número de voltas. Mais 
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tarde, modelos apresentando interruptores eletrônicos foram propostos para substituir a 

interface mecânica. No entanto, todos estes modelos apenas permitiam variação da indutância 

para valores predefinidos. O primeiro modelo de indutor controlável quasi-linear foi proposto 

por Kislowsky, sendo mais tarde otimizado e conhecido como Indutor Variável Linear (LVI) 

(KISLOVSKI, 1987).  

Esta estrutura demandou ampla pesquisa devido à necessidade do mercado de reatores 

eletrônicos otimizados e com maior densidade de potência para lâmpadas fluorescentes no final 

da década de oitenta. Recentemente, regulamentos exigindo sistemas de maior eficiência 

energética demandam novas pesquisas buscando maneiras eficientes de controlar sistemas de 

eletrônica de potência. São utilizados em diversas aplicações relacionadas ao controle de 

potência e/ou ajuste de filtros ressonantes (ALONSO et al., 2008; ALONSO; PERDIGÃO; et 

al., 2011; MARQUES et al., 2012; PERDIGAO et al., 2008a). Em (PERDIGAO, 2011) este 

elemento é aplicado para reatores eletrônicos de iluminação fluorescente com o objetivo de 

controle de fluxo luminoso e reator eletrônico universal. Apesar dos reguladores magnéticos 

não serem um novo conceito, inovações e técnicas promissoras têm sido apresentadas em 

aplicações deste conceito em circuitos de acionamento para LEDs (HU; HUBER; 

JOVANOVIĆ, 2012; PERDIGAO et al., 2014; PINTO et al., 2014; SICHIROLLO; ALONSO; 

SPIAZZI, 2012). 

  Uma vez que o número de voltas em um indutor presente em um circuito não pode ser 

alterado de maneira prática, a variação da relutância ferromagnética é uma das técnicas 

utilizadas para proporcionar distintos valores de indutância. Considerando o caminho 

magnético do núcleo como fixo, a relutância magnética pode ser variada basicamente por duas 

formas: variando o entreferro ou a permeabilidade relativa do material. A variação do entreferro 

pode ser realizada através de estrutura inclinada ou escalonada (WOLFLE; HURLEY, 2003), 

no entanto, os aspectos construtivos não são simples e podem resultar em alto custo. 

 Em alternativa, a estratégia de variação da permeabilidade relativa do material 

ferromagnético pode ser realizada através da adição de fluxo magnético de polarização oposta 

ao fluxo do indutor principal, variando a indução magnética, conforme investigado em diversos 

trabalhos (KISLOVSKI, 1996; MEDINI; BEN-YAAKOV, 1994; PERDIGAO et al., 2008b). 

O indutor variável é tipicamente concebido em um núcleo tipo EE, com entreferro. A estrutura 

simplificada é apresentada na Figura 2.13, com uma imagem real do dispositivo, onde um 

enrolamento de controle LCC é dividido em duas porções idênticas, conectadas em série com 

polaridade oposta, nas hastes externas do núcleo EE. O enrolamento principal LCA, se encontra 

na haste central do núcleo, que contém o entreferro. A conexão em polaridade oposta do 
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enrolamento de controle impõe o cancelamento de tensão CA induzida, assumindo a simetria 

entre os enrolamentos de cada haste externa.   

Figura 2.13 - Estrutura clássica para um indutor variável e elemento físico. 

            

 

A densidade de fluxo magnético B, ou indução magnética, em um material magnético 

depende da permeabilidade magnética µ, que representa a capacidade de condução magnética 

do material, e da intensidade de fluxo magnético H, conforme a curva de magnetização (curva 

B-H) do material, representada pela Equação 2.1. 

     o rB H H        (2.1) 

 Onde µo é a permeabilidade para o vácuo e µr a permeabilidade relativa do 

material em relação ao vácuo, sendo adimensional: µr = µ / µo. Para materiais ferromagnéticos 

µr é uma função não-linear de H, como representado pela Equação 2.2 e mostrado na Figura 

2.14. 

  
( )  

B
H

H
   (2.2) 
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Figura 2.14 - Curva de magnetização típica para um material ferromagnético. 

 

 

Diferentes materiais magnéticos apresentam distintas curvas de magnetização. A Figura 

2.15 apresenta a curva de histerese para dois materiais ferromagnéticos. A curva de histerese 

acontece quando um material é exposto a um campo magnético que aumenta até que ocorra a 

saturação. Então esse campo é diminuído até zero e novamente aumenta na direção oposta até 

ocasionar a saturação novamente. Esse procedimento se repete formando o loop. O valor Br é 

correspondente à densidade de fluxo residual quando o campo magnético H é zero. O valor 

necessário de campo magnético H para que a densidade de fluxo B seja zero é chamado de força 

coerciva Hc. 

Figura 2.15 - Curva de histerese para materiais ferromagnéticos distintos (a) mole e (b) duro. 

(a)                                                   (b) 

                      

 

Materiais moles apresentam baixa força coerciva e um loop de histerese mais estreito. 

Por outro lado, materiais duros, também chamados de magnéticos permanentes, resistem à 
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influência de um fluxo magnético externo por isso apresentam alta coercividade. O loop é largo 

e o valor do fluxo residual é alto. 

A Figura 2.16 apresenta o princípio de operação para o LVI, representando o efeito 

magnético de cada enrolamento. O princípio de operação consiste na variação da indutância do 

enrolamento principal através do controle do fluxo induzido pelo enrolamento CC. O projeto 

para reguladores magnéticos é proposto em diversos trabalhos (KISLOVSKI, 1996; MEDINI; 

BEN-YAAKOV, 1994; PERDIGAO et al., 2008b, 2009; VOLLIN; TAN; CUK, 1993). 

Figura 2.16 - Estrutura do indutor variável representando os caminhos magnéticos CC e CA. 

 

 

Com o aumento da corrente contínua de controle, a densidade de fluxo no caminho CC 

aumenta, aumentando a relutância efetiva do núcleo. Assim, distintos valores de indutância LCA 

são impostos por uma corrente relativamente baixa no enrolamento CC. Essa variação de 

indutância permite o controle da potência que flui sobre um circuito ressonante, por exemplo. 

Na Figura 2.17 a estrutura física do núcleo ferromagnético é dividida em distintos 

caminhos magnéticos relativos a cada haste, que são representados por uma relutância 

equivalente (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001; PERDIGAO, 2011). A fonte de tensão é 

associada à força magneto motriz do enrolamento CA. O comportamento do indutor variável é 

analisado teoricamente baseado nesse modelo, onde a indutância LCA é estimada em função da 

corrente de controle ICC.   
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Figura 2.17 - Caminhos magnéticos e o respectivo modelo de relutâncias. 

    

Fonte: Adaptado de (PERDIGAO, 2011).      

 

A Figura 2.18 apresenta a curva característica típica ICC  x LCA para dois  reguladores 

magnéticos, retirada de um experimento prático. Os dois utilizam núcleo EE25/10/6 com 

mesmo condutor e número de voltas, no entanto, com distintos materiais, sendo IP12R e IP12E. 

O valor máximo de indutância LCA_max ocorre quando a corrente de controle é igual a zero.  

Figura 2.18 - Característica ICC  x LCA para um LVI. 

 

Com o aumento da corrente de controle a indutância principal diminui até seu valor 

mínimo LCA_min, que pode ocorrer próximo a saturação do núcleo. Assim, mesmo que a corrente 

de controle aumente, não haverá mais efeito sobre a indutância principal. A escolha do núcleo 

deve levar em conta a permeabilidade, valores de saturação, temperatura de operação, perdas. 
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Tipicamente núcleos de ferrite são utilizados, pois operam em alta frequência, apresentam vasta 

variedade e disponibilidade em diferentes formatos, com ou sem entreferro, etc. 
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3 TOPOLOGIAS RESSONANTES E TOPOLOGIA PROPOSTA 

Neste capítulo, o desenvolvimento do sistema eletrônico de iluminação com 

LEDs de potência empregando conversor ressonante e indutância variável é 

apresentado. Primeiramente, a definição da topologia proposta é abordada 

através de uma análise das topologias ressonantes, suas características 

principais, pontos positivos e negativos. A técnica proposta toma vantagem 

do comportamento magnético do indutor do filtro ressonante para prover 

uma alternativa ao convencional controle da potência através da variação 

de frequência de comutação para conversores ressonantes. 

3.1 CONVERSORES DE CARGA RESSONANTE 

Na década de setenta, os tradicionais conversores PWM (do inglês, Pulse Width 

Modulation) eram limitados a frequências de comutação em torno de 20-50 kHz devido à 

tecnologia existente para interruptores de potência que produziam perdas excessivas em 

comutação. Essa frequência reduzida minimizou o problema das altas perdas em comutação. 

No entanto, componentes de volume elevado eram necessários, como indutores, 

transformadores e capacitores aumentando consequentemente o custo dos conversores 

(FLORESCU; OPREA, 2013). No início dos anos oitenta os conversores ressonantes foram 

desenvolvidos. As formas de onda para corrente ou tensão em um conversor ressonante são 

próximas à senoidais, que apresentam benefícios se comparadas às retangulares dos 

conversores clássicos que causam interferência eletromagnética (EMI) durante o processo de 

comutação. 

A redução do volume em conversores de potência através do aumento da frequência de 

comutação e a diminuição do volume dos elementos magnéticos é um objetivo buscado por 

décadas. O desenvolvimento de conversores ressonantes com comutação suave (soft-switching) 

foi um degrau fundamental nesse esforço. No entanto, por um longo período estes conversores 

foram considerados como uma maneira de “atingir potências formidáveis com semicondutores 

medíocres”, limitando sua utilização. Ainda mais, com o advento do CoolMOS, interruptores 

de silício de super-junção com alta performance, com superior Figura de Mérito (FOM), 

tornaram ainda menos necessário a utilização de conversão ressonante por muitos anos. Porém 
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atualmente, a indústria requer maior performance e mais alta eficiência para conversores de 

potência. A tendência é a utilização de conversão ressonante, criando um olhar mais atento 

sobre conversores de maior complexidade de projeto, como o conversor multirressonante LLC 

(INFINEON, 2015). 

Nesta seção são apresentados alguns filtros ressonantes comumente empregados em 

conversores ressonantes. As principais estruturas utilizam a conversão ressonante através de 

um circuito inversor de alta frequência associado a um filtro ressonante e um circuito retificador 

de alta frequência na saída. Estes são utilizados como estágio de controle da potência para 

circuitos de acionamento para LEDs. 

Os conversores de carga ressonante apresentam baixas perdas em comutação, uma vez 

que são operados com comutação suave, isto é, os semicondutores são comutados sob corrente 

nula (ZCS) ou tensão nula (ZVS) (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001). Estas perdas são 

diretamente proporcionais à frequência de comutação do conversor. Dessa forma, estes 

conversores podem operar com frequências superiores às dos conversores comutados 

dissipativamente (hard-switching), permitindo que o tamanho dos elementos reativos do 

circuito seja reduzido, aumentando a densidade de potência do conversor (BARBI; SOUZA, 

1999). Estes circuitos formados por um inversor de alta frequência, um filtro ressonante e um 

retificador de alta frequência, conforme o diagrama apresentado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Diagrama de estágios para conversor ressonante. 

 

 

Porém, os conversores de carga ressonante apresentam como desvantagem a 

necessidade de circulação de potência reativa no circuito. Isso pode elevar as perdas por 

condução nos semicondutores e perdas ôhmicas nos elementos passivos, em função do aumento 

do valor eficaz da corrente no circuito ressonante. O projeto de um conversor deste tipo busca 

minimizar a circulação de potência reativa no filtro ressonante para maximizar a eficiência de 

conversão. 

Os inversores de alta frequência foram desenvolvidos em 1959 por Baxandall 

(BAXANDALL, 1959) e tem sido amplamente utilizados em diversas áreas da eletrônica. Eles 
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são utilizados para gerar a forma de onda de tensão ou corrente que alimenta o filtro ressonante. 

A Figura 3.2 apresenta as topologias em meia ponte, ou do inglês half-bridge (HB) que 

apresentam simplicidade e reduzido número de componentes. Nesta topologia o pico de tensão 

sobre os interruptores ativos é igual à tensão de entrada. A forma de onda gerada por este 

circuito alimenta o filtro ressonante, cuja resposta em frequência é projetada para apresentar 

um pico de ressonância próximo à frequência de comutação do inversor. 

Figura 3.2 - Inversores de frequência meia ponte alimentados em tensão (a) simétrico e (b) 

assimétrico. 

 (a)                                              (b) 

                         

 

Em (ALMEIDA, 2014) uma compilação para topologias de inversores de alta 

frequência tipicamente empregadas para conversores ressonantes é feita. Uma abordagem 

completa é realizada por (KAZIMIERCZUK; CZARKOWSKI, 2012) onde há descrição dos 

circuitos, princípio de operação e modelagem matemática abordando cálculos para ganho, 

impedância, perdas e potência. 

Os filtros são convencionalmente projetados para apresentar o pico de ressonância 

próximo à frequência de comutação do inversor de alta frequência utilizado. As formas de onda 

para a tensão ou corrente obtidas no filtro são praticamente senoidais, possibilitando comutação 

suave dos interruptores estáticos do inversor, reduzindo as perdas, aumentando a eficiência de 

conversão e permitindo o uso de mais altas frequências, proporcionando um conversor com alta 

densidade de potência. 

Uma breve abordagem das principais características para os filtros ressonantes 

convencionais em conversores de carga ressonante é realizada a seguir. Uma abordagem mais 

aprofundada é apresentada em (BISOGNO, 2001) onde é realizado o desenvolvimento de um 

método de projeto, baseado no ângulo de defasagem da corrente no filtro em relação a 
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fundamental da onda de tensão aplicada, procurando através deste adequar a potência na saída 

em regime permanente e elevar a tensão para partida de lâmpadas frias. 

3.1.1 Filtro LC Série Ressonante 

O circuito para o filtro LC série ressonante é apresentado pela Figura 3.3. 

Figura 3.3 - Filtro LC série ressonante. 

 

 

O capacitor série ressonante deste filtro age como bloqueador de sinais de corrente 

contínua, permitindo dessa forma, ser facilmente empregado em arranjos de ponte completa, ou 

full-bridge, sem a necessidade de controle adicional para controlar o balanceamento dos tempos 

de comutação ou queda de tensão nos interruptores MOSFET. Por essa razão esse filtro é 

indicado para aplicações de alta potência, aonde o inversor full-bridge é desejável 

(STEIGERWALD, 1988). Outra característica é que a corrente nos dispositivos de potência 

diminui ao passo que a carga diminui, assim a eficiência é mantida devido à redução das perdas 

nos dispositivos de potência. Se um curto circuito é aplicado na saída de um conversor 

ressonante baseado no filtro série ressonante operando nas proximidades da frequência de 

ressonância a corrente atinge altos valores. Para controlar a corrente de saída nessas condições 

a frequência de comutação deve ser elevada pelo controle. Um conversor com o filtro LC série 

a prova de curto circuito na saída é relativamente fácil de implementar pois são necessários 

alguns ciclos ressonantes para elevar a corrente, permitindo um tempo considerável para a ação 

do circuito de controle. 

A tensão de saída não pode ser regulada para o caso sem carga, portanto este filtro não 

pode ser usado para aplicações que requerem este modo de operação. Conversores baseados 

neste filtro requerem um capacitor de saída suficiente para alto ripple de corrente (48% da 

magnitude da corrente CC de saída) (STEIGERWALD, 1988). Esta é uma desvantagem 
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significante para aplicações com baixa tensão e alta corrente na saída. Por esta razão 

conversores ressonantes baseados neste filtro são indicados para aplicações com alta tensão e 

baixa corrente na saída. 

A comutação ZVS é obtida para operação acima da frequência de ressonância. Uma 

caracterização do filtro ressonante LC série é apresentada em (ALMEIDA, 2014) aonde a 

defasagem da corrente no filtro ressonante, o módulo desta corrente, o ganho estático de tensão 

e a THD da corrente são apresentadas graficamente em função da frequência normalizada e 

tendo como parâmetro o fator de carga, ou fator de qualidade. 

3.1.2 Filtro LC Paralelo Ressonante 

O circuito para o filtro LC paralelo ressonante é apresentado pela Figura 3.4. 

Figura 3.4 - Filtro LC paralelo ressonante. 

 

 

Diferente do filtro série, o filtro LC paralelo ressonante é capaz de controlar a tensão de 

saída para o caso sem carga com o aumento da frequência de comutação acima da frequência 

de ressonância. A tensão de saída no ponto de ressonância é função da carga e pode atingir altos 

valores para o caso sem carga se a frequência de comutação não for elevada pelo regulador. 

Uma característica desvantajosa dessa topologia é que a corrente pelos interruptores e 

pelos elementos ressonantes é relativamente independente da carga (STEIGERWALD, 1988). 

Ao passo que a resistência de carga aumenta (carga diminui), a frequência de operação aumenta 

para regular a tensão de saída, mas a corrente ressonante permanece relativamente constante. 

Como consequência, as perdas por condução nos interruptores e elementos ressonantes 

permanece relativamente fixa conforme a carga diminui, causando baixo rendimento para a 

condição de cargas reduzidas. Ainda, esta corrente circulante aumenta com o aumento da tensão 

de entrada. Dessa forma, conversores baseados nesse filtro não são ideais para aplicações que 
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requerem ampla faixa de tensão de entrada ou que operem consideravelmente abaixo da 

potência nominal. Este tipo de filtro é indicado em conversores com reduzida faixa de variação 

de tensão na entrada (15%, por exemplo) e que opere com carga praticamente constante (75% 

da potência nominal, por exemplo) (STEIGERWALD, 1988). Dessa forma, este filtro é usado 

em conversores com baixa tensão de saída e alta corrente de saída. O indutor série limita a 

ondulação de corrente no capacitor de saída. 

Este filtro permite que o conversor seja naturalmente à prova de curto circuito. Esta 

propriedade pode ser vista aplicando um curto diretamente através do capacitor ressonante. A 

tensão de onda quadrada aplicada pelo inversor está diretamente através do indutor ressonante 

e, portanto, a corrente está limitada por esta impedância. Essa propriedade torna esse filtro 

desejável em aplicações com requerimentos severos de curto circuito. 

O filtro sempre opera com característica indutiva para qualquer fator de carga, desde 

que a frequência de operação seja acima da ressonância, por isto a condição de comutação ZVS 

pode ser, em geral, garantida operando-se o conversor acima da frequência de ressonância. Da 

mesma forma que no filtro série, quanto mais longe da frequência de ressonância, maior 

potência reativa circula no conversor, reduzindo o fator de aproveitamento dos interruptores 

estáticos do inversor. Uma caracterização do filtro ressonante LC paralelo é apresentada em 

(ALMEIDA, 2014) aonde a defasagem da corrente no filtro ressonante, o módulo desta 

corrente, o ganho estático de tensão e a THD da corrente são apresentadas graficamente em 

função da frequência normalizada e tendo como parâmetro o fator de carga, ou fator de 

qualidade. 

3.1.3 Filtro LCC Série Paralelo Ressonante 

O circuito para o filtro LCC série paralelo ressonante é apresentado pela Figura 3.5. Este 

filtro de terceira ordem é constituído de um indutor série ressonante Lr, o capacitor série 

ressonante Cr e o capacitor paralelo Cp com a carga. 
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Figura 3.5 - Filtro LCC série-paralelo ressonante. 

 

 

O filtro LCC série-paralelo ressonante combina as características vantajosas do filtro 

LC série e do LC paralelo ressonante, eliminando seus pontos fracos (falta de regulação para o 

caso sem carga para o série ressonante e corrente circulante independente da carga para o 

paralelo ressonante). Permite uma ampla faixa de tensão de entrada e carga (sem carga até carga 

nominal) mantendo um excelente rendimento (STEIGERWALD, 1988).  Este circuito 

apresenta dois pontos de operação com um pico de corrente para o filtro. Um em torno da 

frequência principal de ressonância, para altos fatores de carga, e outro em torno da frequência 

de ressonância série, para baixos fatores de carga. 

Porém, o filtro LCC série-paralelo ressonante ainda peca para maiores faixas de tensão 

de entrada. As perdas em condução e comutação aumentam significativamente para altas 

tensões de entrada, tornando-se similares às perdas nos conversores comutados em hard-

switching. A análise do projeto e simulação dos filtros, LC série ressonante, LC paralelo 

ressonante e LCC série-paralelo ressonante mostra que estes não podem ser otimizados para 

tensões de entrada mais altas devido às perdas em condução e comutação. Para atingir altas 

frequências de comutação e alta eficiência, deve-se buscar outra topologia (YANG, 2003). 

3.1.4 Filtro LLC Série Paralelo Ressonante 

A configuração do circuito esquemático para o filtro LLC série paralelo ressonante de 

terceira ordem é apresentada pela Figura 3.6. É constituído pela indutância série ressonante Lr, 

pela capacitância série ressonante Cr e pela indutância magnetizante Lm, a carga é representada 

pela resistência equivalente Rca. 
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Figura 3.6 - Filtro LLC série-paralelo ressonante 

 

 

Este filtro apresenta duas frequências de ressonância. A frequência denominada série 

ressonante fr1, determinada por Lr e Cr e outra frequência inferior fr2, determinada por Lr, Cr e a 

indutância magnetizante, ou paralela, Lm. A Equação (3.1) e Equação (3.2) apresentam o cálculo 

dessas frequências. 
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Uma análise das curvas para o ganho de tensão Gv desse filtro permite observar que o 

pico das curvas muda com a variação de carga. Ao passo que a carga diminui, este pico se move 

em direção à frequência fr2. Conforme a carga aumenta, o pico se move em direção à frequência 

série ressonante fr1, e o ganho nessa frequência é muito próximo ao unitário, independente da 

variação da carga. Este comportamento é representado pelas curvas genéricas de ganho na 

Figura 3.7.  
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Figura 3.7 – Ganho de tensão Gv para Filtro LLC x variação de carga. 

 

 

As principais características, ou vantagens desse filtro são (JUNG, 2008): 

- Regulação da saída para uma ampla faixa de variação de carga com reduzida variação 

da frequência de comutação; 

- Capacidade de manter ZVS para toda faixa de variação de carga, baixa corrente de 

saída de condução, reduzindo as perdas por comutação; 

- Possibilidade de integração dos elementos magnéticos para a rede multi-ressonante em 

um único núcleo magnético. A indutância de dispersão age como indutância ressonante; 

- Baixos esforços de tensão e comutação em zero de corrente no retificador do 

secundário. A ausência de um indutor de filtragem no secundário permite baixos esforços de 

tensão nos diodos retificadores, limitado à duas vezes o valor da tensão de saída. Ainda, a 

condição ZVS no secundário elimina o problema da corrente de recuperação reversa destes 

diodos. 

Geralmente, conversores ressonantes, possuem maiores perdas em condução, 

comparados aos conversores comutados em onda quadrada, como o Phase Shift Full Bridge. 

Isso devido à diferença do pico de corrente e a corrente eficaz para formas de onda de corrente 

senoidais e formas de onda trapezoidais. Entretanto, como o advento dos conversores com 
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característica multirressonante, e sua característica elevadora, é possível atingir resultados 

otimizados com o conversor LLC utilizando modernos MOSFETs e suas excelentes FOM 

(Figure of Merit), ou coeficiente de mérito (INFINEON, 2015). Isso geralmente devido ao fato 

que conversores comutados em onda quadrada são otimizados para a máxima razão cíclica, que 

ocorre apenas em baixas tensões de entrada. Ainda, devido ao fato destes conversores ser 

geralmente alimentados a partir de um conversor CC-CC operando como pré-reguladores do 

fator de potência, eles geralmente precisam ser otimizados para tensões de entrada CC mínimas 

entre 300 V a 325 V, sendo que normalmente operam com 380 V com um fator de crista menos 

favorável e maiores correntes eficazes na entrada.  

Em contraste, um conversor LLC pode ser otimizado para a tensão nominal de entrada 

CC, usando sua característica elevadora abaixo da frequência de ressonância principal para 

atingir regulação para mais baixas tensões de entrada com um projeto apropriado.  

3.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROPOSTO 

Embora os conversores ressonantes tenham vantagens como alto rendimento e baixo 

ruído, o conversor série ressonante sofre algumas limitações. Primeiramente, este conversor é 

teoricamente incapaz de realizar regulação para a condição sem carga. Também é necessária 

uma ampla variação de frequência para realizar regulação para toda faixa de carga. Ainda, para 

baixas cargas, reduzidos valores de corrente ressonante acarretam em perda da condição ZVS 

de comutação. Finalmente, a regulação da tensão de saída para cargas reduzidas é de difícil 

controle e projeto. Além do mais, para o conversor paralelo ressonante, a energia circulante 

prejudicaria o rendimento para altas tensões de linha ou cargas reduzidas (FAIRCHILD, 2014). 

Atualmente, o conversor ressonante LLC destaca-se por superar algumas desvantagens dos 

conversores ressonantes convencionais de estrutura simples.  

O conversor LLC série paralelo ressonante apresenta maior versatilidade em relação ao 

convencional conversor série ressonante ou o paralelo ressonante, uma vez que une as 

características de ambos, além de apresentar menor faixa de variação de frequência para uma 

maior variação de carga, relativamente. Ainda, é possível integração de componentes 

magnéticos mantendo alta eficiência (CHOI, 2007; FLORESCU; OPREA, 2013; YANG, 2003; 

ZHAO; XU; TRESCASES, 2014). Em (INFINEON, 2015), um comparativo entre o conversor 

LLC-HB e o conversor Phase Shift Full Bridge (PSFB) é realizada, analisando alguns 

parâmetros baseados em custo e performance. O conversor PSFB mantém características 
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importantes principalmente em controlabilidade e flexibilidade para variações de carga. Mas o 

conversor LLC-HB proporciona benefícios bastante relevantes para fontes chaveadas 

modernas, como reduzido valor dos semicondutores na lista de componentes, ou Bill of 

Material (BOM), facilidade em manter ZVS, e melhor execução da retificação síncrona. 

A proposta fundamental deste trabalho é a concepção do estágio de controle de potênica 

para um circuito de acionamento para uma carga formada por dois arranjos de LEDs em série, 

modelo BXRA-C4500. A Figura 3.8 representa o estágio de CP em um sistema de iluminação 

a LED convencional, bem como a definição da tensão de barramento, da topologia utilizada 

como estágio de controle de potência e a da carga.  

Figura 3.8 – Representação do estágio de CP em um sistema de iluminação convencional. 

 

 

Quando conectados em série, os LEDs são submetidos à mesma corrente e sendo a 

luminosidade emitida proporcional ao valor médio da corrente de polarização direta. Este tipo 

de ligação apresenta a vantagem de manter o mesmo brilho em todos os dispositivos. Cada 

módulo gera uma temperatura de cor de 5600 K cool-white, com um fluxo luminoso típico de 

5 klm, somando um fluxo total de aproximadamente 10 klm. Lâmpadas comerciais de uso 

externo, ou outdoor lamps, do fabricante OSRAM, por exemplo, do tipo alta pressão, ou High 

Intesity Discharge (HID), para a mesma potência geram entre 1klm e 1,2klm (OSRAM, 2017a, 

2017b) e do tipo fluorescente aproximadamente 7,3klm (OSRAM, 2017c). A tensão e corrente 

típica para cada módulo é 25,4 V e 2,1 A respectivamente, resultando numa tensão total de 50,8 

V e uma resistência equivalente Req= 24,2 Ω (BRIDGELUX, 2010). A potência nominal de 
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saída é de 106,8 W. As especificações de entrada são para um barramento de tensão contínua 

Vbus= 380 V. 

De acordo com a sub-seção 2.2.2.2 do Capítulo 2, o sistema de iluminação considerado 

para o circuito proposto, é enquadrado no tipo Ativo, de Dois Estágios Tipo A independentes 

(DETA), um para CFP e outro para CP. A Figura 3.9 representa o estágio de CP definido, bem 

como o circuito específico utilizado para cada sub-estágio: inversor de frequência, filtro 

ressonante e retificação de saída. 

Figura 3.9 – Constituição do estágio de CP. 

 

 

O estágio de CP é composto por um inversor de frequência Half-Bridge assimétrico e 

um filtro LLC série paralelo ressonante, ou conversor LLC-HB.  

Diferente dos conversores LLC-HB convencionais, controlados através da variação da 

frequência de comutação, o conversor proposto apresenta controle da corrente de saída através 

da variação da indutância série ressonante. Para tanto, um indutor variável é utilizado, com o 

objetivo de proporcionar controle da intensidade luminosa na saída do sistema, ou dimming. A 

Figura 3.10 apresenta o circuito esquemático do conversor LLC-HB. O indutor ressonante Lr é 

substituído pelo indutor variável Lvar permitindo utilizar o comportamento magnético desse 

elemento para variação da corrente de saída e consequentemente variação da intensidade 
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luminosa dos LEDs. Promovendo, assim, uma alternativa ao convencional controle da potência 

através da variação de frequência de comutação para conversores ressonantes. 

Figura 3.10 – Diagrama esquemático para Conversor LLC-HB com Indutor Variável. 

 

 

Para atender requisitos de maior economia de energia, o controle da intensidade 

luminosa para circuitos de acionamento LEDs tem tido maior atenção. No entanto, é difícil 

proporcionar uma ampla faixa de variação da corrente de saída e manter um bom rendimento 

ao mesmo tempo para um conversor LLC-HB convencional. Isso ocorre devido à necessidade 

do aumento da frequência de comutação ao mesmo tempo que a tensão de saída diminui, quando 

o conversor LLC-HB é operado para cargas reduzidas. O ganho de corrente se torna constante 

para ganhos de tensão reduzidos, o que requer aumento da frequência de comutação (valores 

como 10x a frequência fr1) para atingir altas taxas de dimming [FENG, 2013]. Além disso, 

quando o capacitor parasita do conversor LLC-HB é considerado, um ponto ressonante 

adicional surge na curva do ganho [YE, 2007]. Quando é realizado o controle da intensidade 

luminosa através da variação da corrente de saída para cargas reduzidas, o ganho de tensão 

aumenta quando a frequência de comutação é maior do que a frequência de ressonância 

adicional, o que torna a frequência de comutação muito maior do que a teórica. Isso aumenta 

as perdas de comutação e a instabilidade nos dispositivos LED [YE, 2007].   

 



74 

 

 Ao utilizar o indutor variável, a faixa de variação da corrente de saída é estendida 

devido ao fato de não necessitar aumentos na frequência de comutação, que é mantida fixa. O 

que ocorre é uma variação na frequência de ressonância. 

Levando em conta a potência do circuito de acionamento, a tensão de entrada e a de 

saída, a tensão definida para o barramento é igual a Vbus= 380 V. De forma geral, quanto maior 

a tensão no barramento, menor são os níveis de corrente para o estágio de CP, o que pode 

proporcionar menores perdas neste circuito. No entanto, uma vez que interruptores do tipo 

MOSFET são utilizados, esta tensão não pode ser elevada ao ponto em que o rendimento é 

comprometido. Nos interruptores do tipo MOSFET, à medida que a tensão de bloqueio 

aumenta, a resistência de condução aumenta segundo uma curva exponencial, aumentando da 

mesma forma as perdas em condução (BOSE, 1997). Além disso, interruptores que suportam 

tensões elevadas geralmente apresentam um custo bastante superior em relação aos 

interruptores para tensões mais baixas.  

O inversor meia-ponte é empregado devido ao reduzido número de componentes, à 

ampla disponibilidade de materiais relacionados a esta classe de inversores, ao seu domínio em 

termos técnicos, sua adequação para operação com potência até 500W e consequentemente 

baixo custo (KAZIMIERCZUK; CZARKOWSKI, 2012). Também é possível implementar 

realimentação dos sinais de comando a partir da própria corrente no circuito ressonante através 

de um transformador de corrente o que, além de trazer simplicidade, garante ainda que não seja 

necessário o uso de fontes auxiliares de alimentação. Assim, há a possibilidade de utilização 

desta estratégia de comando, que apresenta simplicidade e baixo custo, o que viabiliza o uso da 

técnica de auto-oscilação (SEIDEL, 2004). 

Como tanque ressonante, o filtro LLC série paralelo ressonante é utilizado ainda no 

estágio de controle de potência. Esta topologia apresenta características interessantes em 

relação ao filtro LCC que é amplamente utilizado (DA SILVA et al., 2011; PERDIGAO et al., 

2008a; SEIDEL, 2004), por exemplo, como ampla faixa de regulação mantendo alto rendimento 

e comutação ZVS. Também apresenta possibilidade de implementar as duas indutâncias em um 

único componente físico (ao contrário do filtro LCC que necessita dois capacitores) (HUANG, 

2010b). A Figura 3.11 apresenta o circuito esquemático para um conversor LLC série paralelo 

ressonante convencional. 
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Figura 3.11 - Circuito esquemático para conversor ressonante LLC-HB convencional. 

 

 

Como este conversor possui isolamento galvânico na saída, permite o emprego do 

retificador de alta frequência com derivação central, utilizando apenas dois diodos. Ainda, um 

filtro capacitivo passa-baixa de primeira ordem é empregado, reduzindo a ondulação de alta 

frequência da corrente fornecida ao conjunto de LEDs. A carga é representada por uma 

resistência de saída Rout. 

A seguir o conversor ressonante LLC-HB convencional é analisado. 

3.2.1 Conversor Ressonante LLC-HB 

A popularidade crescente do conversor ressonante LLC-HB é devido sua elevada 

eficiência (atingindo valores superiores a 95%), baixo ruído de comutação e capacidade de 

atingir alta densidade de potência. É a topologia mais atrativa para conversão a partir de um 

barramento CC (IR, 2010). Apresenta regulação para uma ampla faixa de variação na entrada e 

também de carga para pequenas variações da frequência de comutação. Mantém ZVS em toda 

faixa de variação de carga, além de baixa corrente de turn-off, assim as perdas em comutação 

são consideradas bastante baixas. A rede multi-ressonante permite que os componentes 

magnéticos sejam facilmente integrados em apenas um núcleo magnético. Como resultado a 

indutância de dispersão do transformador participa da rede ressonante. Apresenta baixos 

esforços de tensão e comutação em zero de corrente (ZCS) no estágio retificador do secundário. 

Além disso, a comutação ZCS nos diodos do lado secundário elimina o problema da 

recuperação reversa dos mesmos (JUNG, J; KWON, J., 2008). 
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Comparado aos outros conversores ressonantes, a adição da corrente magnetizante no 

lado primário junto ao tanque apresenta um benefício substancial. A indutância magnetizante 

do transformador forma um tanque ressonante complexo com característica de conversão Buck-

Boost em comutação suave. Também apresentando comutação suave, o conversor Classe E é 

outra topologia amplamente utilizada. Pelo fato de apresentar apenas um interruptor ativo é 

considerado uma estrutura mais simples, comparado ao conversor LLC-HB. Embora o 

conversor Classe E apresente um ótimo potencial para altas frequências em conversão CC-CC, 

o aumento do stress causado no interruptor limita severamente sua utilização. Por isso é 

geralmente utilizado em ocasiões com mais baixa potência, como faróis de automóveis 

(WANG, Y. ALONSO, M. XINBO, R., 2017).  

Convencionalmente, os semicondutores ativos do conversor LLC-HB operam em 45-

50% de razão cíclica e a tensão de saída é regulada através da variação da frequência de 

comutação. Conforme a seção 3.1.4, esse conversor apresenta duas frequências de ressonância. 

A mais baixa é dada por Lm, Lr e Cr. E a frequência mais alta fr1, dada apenas por Lr e Cr. Os 

semicondutores ativos podem ser comutados para toda faixa de variação de carga operando na 

região indutiva, onde ocorre ZVS, que pode ser também abaixo da frequência de ressonância 

fr1. A resposta característica para o ganho Gv de acordo com a relação entre frequências x, para 

este conversor é apresentada na Figura 3.12. A relação x é dada pela frequência de ressonância 

mais alta fr1 e a frequência de comutação fsw As curvas representam diferentes condições de 

carga Q em função da variação da relação x entre as frequências. 
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Figura 3.12 – Resposta característica do ganho Mg para um conversor ressonante LLC. 

 

 

O gráfico característico para o ganho Gv pode ser dividido em três distintas regiões de 

operação, referentes a diferentes etapas ou modos de operação. O pico das curvas se move da 

esquerda para a direita desde a relação referente à fr2 até o ponto referente à fr1, conforme a 

carga aumenta do valor zero até a carga nominal. O ganho pode apresentar característica 

elevadora (boost) ou rebaixadora (buck), o que significa que é um conversor do tipo abaixador-

elevador (buck-boost). Analisando o formato das curvas, para cargas baixas o circuito tem 

característica do filtro LC paralelo ressonante. Com o aumento da carga o circuito apresenta 

característica similar ao conversor LC série ressonante (JUNG; KWON, 2007). 

A operação em ressonância ocorre quando fsw=  fr1, ou seja, o ganho Gv= 1.  A operação 

do conversor é similar a um conversor série ressonante. A indutância Lm não participa da 

ressonância e a condição ZVS é naturalmente garantida. 

Na região 1 a frequência de comutação fsw é maior que a frequência de ressonância fr1. 

A operação do conversor é similar a um conversor série ressonante. A indutância Lm não 

participa da ressonância e a condição ZVS é naturalmente garantida. 

Na região 2 a frequência de comutação é mais alta que a frequência de ressonância fr2, 

no entanto abaixo da frequência de ressonância fr1. Nesta região ocorre multi-ressonância. 
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A região 3 é onde ocorre ZCS. Em geral, o conversor LLC ressonante é projetado para 

operar nas áreas 1 e 2 por apresentar comutação em ZVS uma vez que as perdas são reduzidas 

em relação à região 3. 

A Figura 3.13 mostra as formas de onda para as principais etapas de operação para o 

conversor operando em ressonância, onde fsw=  fr1, ou seja, o ganho de tensão Gv= 1. 

Figura 3.13 - Formas de onda para as etapas de operação em ressonância. 

 

 

A primeira metade do período corresponde à fase de tomada de energia, quando a 

corrente flui da fonte de entrada para o circuito tanque, recarregando o tanque e suprindo a 

carga. O interruptor S1 está acionado enquanto S2 está em bloqueio. O interruptor S1 opera no 

primeiro quadrante, ou seja, a corrente flui do dreno para o source. D2 está reversamente 

polarizado com uma tensão -2*Vout. D1 está conduzindo e Lm não participa da ressonância que 

se dá apenas por Lr e Cr. A corrente ressonante Ires atinge seu valor máximo durante essa fase. 

Quando Ires= ILm, a corrente iD1= 0 A. 

A segunda metade do período corresponde ao período que a corrente no tanque 

ressonante se torna negativa, o interruptor S1 não conduz enquanto S2 é acionado. O diodo 

retificador D1 não está conduzindo e está reversamente polarizado com uma tensão 2*Vout. A 
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tensão sobre Lm é negativa e este indutor não participa da ressonância durante este tempo 

também. Durante esta fase, que termina quando o interruptor S2 é desligado, a corrente 

ressonante Ires atinge seu valor mínimo. Quando Ires= ILm, a corrente iD2= 0 A. 

A Figura 3.14 mostra as principais formas de onda para as etapas de operação 

fundamentais para o conversor operando na região 1, onde a frequência de comutação fsw é 

maior que a frequência de ressonância fr1. 

Figura 3.14 - Formas de onda para as etapas de operação acima da ressonância. 

 

 

A primeira metade do período corresponde à fase de tomada de energia. O interruptor 

S1 está acionado enquanto S2 está em bloqueio. Esta fase é idêntica à correspondente para o 

mode de operação em ressonância com a única diferença que no final desta fase, a corrente 

ressonante continua maior que a corrente magnetizante, Ires> iLm, logo a corrente iD1> 0 A. 

A segunda metade do período é também idêntica à fase correspondente para o modo de 

operação em ressonância, com a diferença que ao final desta fase, Ires< iLm, logo a corrente 

iD2> 0 A. 

A Figura 3.15 e a Figura 3.16 mostram as principais formas de onda para as etapas de 

operação fundamentais para o conversor operando na região 2, onde a frequência de comutação 
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fsw é menor que a frequência de ressonância fr1. A Figura 3.15 mostra as etapas para os 

primeiros semiciclos, correspondentes à primeira metade do período de comutação T/2. 

Figura 3.15 - Formas de onda para as etapas de operação abaixo da ressonância. 

 

 

No primeiro semiciclo, o interruptor S1 está acionado enquanto S2 está em bloqueio, é a 

fase de tomada de energia, novamente. O diodo D2 está bloqueado enquanto D1 conduz. A 

indutância magnetizante Lm não participa da ressonância e a corrente ressonante atinge seu 

valor máximo. 

No segundo semiciclo (em cinza), o interruptor S1 está acionado enquanto S2 continua 

em bloqueio. Este semiciclo inicia quando a corrente iD1= 0 A e Ires= iLm. Os dois diodos 

retificadores D1 e D2 não estão conduzindo. A indutância magnetizante Lm agora participa 

efetivamente da ressonância. Essa fase termina quando S1 sai de condução. 

A Figura 3.16 mostra as etapas para os semiciclos correspondentes à segunda metade 

do período de comutação, ainda referentes à operação na região 2. 
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Figura 3.16 - Formas de onda para as etapas de operação abaixo da ressonância. 

 

 

No primeiro semiciclo, na segunda metade do período de comutação, o interruptor S2 

está acionado enquanto S1 está em bloqueio. A corrente ressonante Ires cruza por zero 

adquirindo valores negativos. O diodo D1 está bloqueado enquanto D1 conduz. A indutância 

magnetizante Lm não participa da ressonância e a corrente ressonante atinge seu valor mínimo. 

No segundo semiciclo (em cinza), o interruptor S2 está acionado enquanto S1 continua 

em bloqueio. Este semiciclo inicia quando a corrente iD2= 0 A e Ires= iLm. Os dois diodos 

retificadores D1 e D2 não estão conduzindo. A indutância magnetizante Lm agora participa 

efetivamente da ressonância. Essa fase termina quando S2 pára de conduzir. 

Uma abordagem de maior complexidade e detalhamento das diversas etapas e modos 

de operação que o conversor LLC-HB é capaz de operar, é apresentada em [ST, 2008]. As 

etapas para o conversor operando no modo sem carga, com sobrecarga e em curto circuito 

também são apresentadas. Ainda, as etapas para o modo capacitivo, correspondente à região 3, 

são apresentadas. Os diodos de saída continuam apresentando ZCS nessa região. 

Funcionalmente, a recuperação reversa dos diodos intrínsecos dos interruptores faz com que 

ocorra o mesmo que a condução dos dois interruptores ao mesmo tempo, numa topologia meia-

ponte. Altas derivadas de corente ocorrem, altos picos de tensão são gerados em torno das 
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indutâncias parasitas. Portanto, essa região não é usualmente utilizada para a operação deste 

conversor. 

A resposta do ganho Gv permite verificar que para uma tensão de entrada fixa, a 

frequência de comutação é variada para regular a tensão de saída para uma faixa de carga. A 

mesma taxa de conversão é mantida para uma família de curvas de diferentes fatores de 

qualidade Q. Isso pode ser observado na Figura 3.17 onde cada curva correponde à um fator de 

carga Q distinto. 

Figura 3.17 – Taxa típica de conversão de um conversor LLC série paralelo ressonante. 

 

 

Para variação da tensão de entrada, a frequência de comutação é variada sobre uma 

curva de carga para regular a tensão de saída, para uma carga fixa. A taxa de conversão aumenta 

conforme a tensão de entrada diminui. 
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3.2.1.1 Projeto do Conversor Ressonante LLC-HB Convencional 

Nesta sub-seção é apresentado o projeto do conversor LLC-HB convencional, ou seja, 

controlado através de frequência de comutação fsw. Para tanto, pode ser utilizado o método de 

aproximação pela primeira harmônica (FHA – do inglês, First Harmonic Aproximation), que é 

baseado na aproximação equivalente representada na Figura 3.18. O projeto de um conversor 

ressonante começa pela definição de uma função de transferência de energia, que pode ser 

representada pela relação matemática do ganho de tensão entre entrada e a saída.  

Adquirir essa função de uma maneira exata, ou seja, o mais próximo possível ao 

comportamento físico real, envolve comportamentos não lineares de circuitos regidos por 

equações complexas (INFINEON, 2015). Entretanto, assumindo que o circuito opere nas 

proximidades da frequência de ressonância série, simplificações importantes podem ser 

introduzidas. Dessa forma, a corrente circulante no tanque pode ser considerada puramente 

senoidal, ignorando as harmônicas de mais alta ordem, caracterizando o método FHA. Este é o 

mais usual método de aproximação para o projeto do conversor LLC-HB (INFINEON, 2015). 

Figura 3.18 - Representação equivalente para método FHA. 
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A tensão de saída do tanque ressonante é a própria tensão sobre Lm. Assim a componente 

fundamental da tensão de saída pode ser aproximada por uma onda quadrada de acordo com a 

Equação (3.2). 

 4
sin( )outn V

t


 
   (3.2) 

A potência dissipada no resistor equivalente em CA (Rca) é a mesma potência dissipada 

no resistor Rout. Dessa forma pode ser obtida a Equação (3.3) para a resistência equivalente Rca. 
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Através da impedância do circuito em CA, o ganho de tensão Gv entre a saída e a entrada 

do filtro pode ser escrito pela Equação (3.4). 
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Essa equação é descrita em valores absolutos. Este formato dificulta uma descrição geral 

do projeto. Para normalização, as seguintes equivalências são definidas: 
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Sendo k a relação entre a indutância magnetizante Lm e a indutância ressonante Lr. A 

relação entre a frequência de comutação fs e a frequência de ressonância fr1 é representada por 

x. O fator de qualidade para este filtro é dado por Q. Dessa forma obtemos a Equação (3.8) para 

o ganho. 
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(3.8) 

Uma vez que se sabe a tensão de entrada bem como a faixa em que a mesma pode variar, 

a relação de transformação n do transformador pode ser calculada por Equação (3.9). 
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Para garantir a regulação da tensão de saída, a relação de transformação é calculada para 

o pior caso, onde a tensão de entrada é máxima e para uma condição sem carga. 

Na prática, a relação de transformação é geralmente maior do que a calculada, pois 

capacitâncias parasitas – entre as espiras e na junção dos diodos de saída, por exemplo – afetam 

a ressonância, principalmente na condição sem carga, onde a frequência de comutação é mais 

alta que a frequência de ressonância. Dessa forma, é recomendado arredondar o valor da relação 

n para mais do valor calculado. 

Através da equação normalizada do ganho (Equação (3.8)) é possível verificar o 

comportamento do ganho Gv do conversor para uma faixa de variação da relação das 

frequências x. Cada curva equivale a um distinto valor de k, uma vez que o fator de qualidade 

Q é unitário para todas as curvas. 

Figura 3.19 – Ganho Mg para curvas de variação da relação k entre as indutâncias. 

 

Valores mais baixos de k geram curvas mais estreitas e com maior pico. A tensão de 

saída é mais vulnerável à variação de frequência para menores valores de k. Valores mais altos 

de k resultam em indutâncias magnéticas maiores e por isso em correntes magnetizantes mais 
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baixas no lado primário. Entretanto, uma indutância magnética mais alta pode levar à operação 

na área ZCS para a tensão máxima de entrada e a condição sem carga, principalmente. A faixa 

recomendada para k é entre 3 e 10 (IR, 2010). 

O limite entre as regiões ZCS e ZVS pode ser definido pelo ângulo de fase da 

impedância do filtro ressonante, ou seja, quando a parte imaginária da impedância é zero. Essa 

condição permite calcular o valor do fator de qualidade máximo que garante que o conversor 

opere em ZVS. Qmáx ocorre para a tensão de entrada mínima e carga máxima Qmax, conforme a 

Equação (3.10). 
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(3.10) 

Sabendo Qmax, é possível calcular a frequência mínima de comutação. Esta ocorre para 

a carga máxima e para a tensão de entrada mínima e é dada pela Equação (3.11). 
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(3.12) 

Os parâmetros do tanque ressonante são calculados por Equação (3.13), Equação (3.14) 

e Equação (3.15). 
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Contudo, o presente trabalho propõe uma alternativa à variação de frequência 

convencionalmente utilizada para o controle da potência para o filtro LLC série paralelo 

ressonante. A idéia é apresentada na próxima sub-seção 3.2.2. 

3.2.2 Conversor Ressonante LLC-HB com Indutor Variável 

Considerando a frequência de comutação fixa, para o conversor ressonante LLC-HB, 

uma forma de manter o controle da potência pode ser dada pela variação da relação entre as 

indutâncias Lr e Lm do tanque ressonante. O foco deste trabalho está em analisar os efeitos dessa 

estratégia. Para tanto se faz necessário a implementação de um indutor variável para um dos 

elementos magnéticos, Lr ou Lm. Uma vez que ao variar Lm a relação de transformação é 

alterada, o indutor variável deve substituir o indutor série ressonante para Lr do circuito, 

conforme a Figura 3.20, onde esse elemento agora é LCA e faz parte do circuito de acionamento 

proposto. 

Figura 3.20 - Conversor LLC série ressonante com indutor variável. 

 

 

Uma metodologia de projeto para um regulador magnético é apresentada a seguir. É um 

método aproximado onde perdas não são consideradas. 
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3.2.2.1 Projeto do Conversor Ressonante LLC-HB com Indutor Variável 

O projeto é realizado através da normalização dos termos, buscando simplificar a 

análise. Primeiramente os parâmetros do tanque ressonante são relacionados à uma impedância 

base Zb e uma frequência base ωb, conforme a Equação 3.18 e a Equação 3.19.  
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Onde: 

Lm: indutância magnetizante do tanque ressonante LLC; 

Cr: capacitância série ressonante do tanque ressonante LLC; 

 

O termo definido como sendo Ω relaciona a frequência angular ω de comutação e a 

frequência base ωb através da Equação 3.20. Ainda, a relação entre as indutâncias é definida 

como sendo κ, conforme a Equação 3.21. 
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Onde: 

Lr: indutância série ressonante do tanque ressonante LLC; 

ω é definida pelaq Equação 3.22. 

 2 swf     (3.22) 

Sendo fsw a frequência de comutação do circuito. 

 

O pólo, ou frequência de ressonância mais baixa é dado pela Equação 3.2 da sub-seção 

3.1.4. A título de simplificação, a frequência do pólo é aproximada pela frequência referida à 

indutância magnetizante fm, conforme a Equação 3.23: 

 1

2
m

m r

f
L C


  

 (3.23) 

Onde a indutância magnetizante deve ser considerada como sendo suficientemente 

maior que a indutância série ressonante, Lm>>Lr. 



89 

 

A Figura 3.21 apresenta o circuito ressonante LLC alimentado pela fonte de tensão Vf, 

que representa a componente fundamental da tensão quadrada de entrada, conforme a 

aproximação FHA. Os elementos estão representados por suas respectivas impedâncias 

complexas. 

Figura 3.21 – Circuito ressonante LLC representando através de suas impedâncias 

 

 

Considerando as definições de valores base para impedância e frequência, Zb e ωb, bem 

como a relação de frequências ômega, e de indutâncias κ, os seguintes termos por unidade (p.u.) 

são definidos pela Equação 3.24, Equação 3.25 e a Equação 3.26. 

 
_ =Lr puZ j     (3.24) _

1
=Cr puZ

j 
 (3.16) _ =Lm puZ j   (3.26) 

A Figura 3.22 apresenta o mesmo circuito, agora representado pelos valores p.u. 

Figura 3.22 – Circuito ressonante LLC representando através de suas impedâncias. 

 

 

Uma vez que o objetivo do trabalho é analisar a variação da corrente na carga, ou seja, 

nos dispositivos LEDs da saída, as curvas para a corrente normalizada de saída devem ser 

analisadas, e não mais as curvas do ganho de tensão, conforme o projeto do conversor LLC-HB 

convencional. Ainda, estas curvas devem ser relacionadas à um termo que representa a variação 

da relação de indutâncias, e não mais uma relação de frequências. 
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Considerando que a carga do circuito são dispositivos LED, a resistência equivalente de 

saída Rca não mais poderá ser representada simplesmente por uma relação dependente apenas 

de uma resistência de saída Ro conforme a Equação 3.3 da sub-seção 3.2.1.1. O cálculo dos 

parâmetros do tanque ressonante deve ser feito levando em conta as curvas de ganho 

considerando o modelo elétrico do LED, pois a variação da corrente de saída é analisada(WU, 

H; JI, S; LEE, F. C; WU, X., 2011). Desta maneira, a Equação 3.27 representa o cálculo na 

nova resistência equivalente no lado primário, agora denominada Rac. 
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Esta equação é normalizada de acordo com os valores base, e pode ser escrita na forma 

da Equação 3.28. 
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Onde: 
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Os cálculos realizados a seguir apresentam a metodologia para encontrar uma relação 

entre a variação da corrente normalizada de saída Io_n de acordo com a variação da relação κ 

entre as indutâncias do tanque ressonante. 

Considerando as normalizações, a equação para o ganho de tensão Gv, de acordo com o 

diagrama de impedâncias, é escrita como mostra a Equação 3.30. 
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Esta equação pode ser reescrita da forma apresentada pela Equação 3.31. 

 

v

2

_ _

1
G =

1 1
1

ca n ca n

j
R R




 
        

 (3.31) 

 



91 

 

Calculando o módulo dessa equação tem-se a Equação 3.32. 
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 O ganho de tensão Gv também pode ser calculado da forma apresentada na Equação 

3.33. 
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 A Equação 3.34 apresenta este mesmo ganho, agora normalizado de acordo com os 

valores base. 

  _ _ _ _2v n th n d n o nG n V R I      (3.34) 

 A Equação 3.35 representa a corrente de saída normalizada Io_n de acordo com a variação 

da relação de indutâncias κ, a relação de frequências Ω e a resistência dinâmica normalizada do 

modelo da carga LED. Esta equação é originada através da igualdade entre a Equação 3.33 e a 

Equação 3.34. 
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O projeto dos componentes do tanque ressonante, Lr, Lm e Cr, é um compromisso entre 

a máxima faixa de variação de corrente na saída, máxima variação de Lr, energia circulante no 

circuito ressonante, tensão de entrada e a carga. 

Os parâmetros apresentados na Tabela 3.1 devem ser definidos: 
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Tabela 3.1 – Definição de variáveis do projeto. 

Parâmetro Descrição 

Vbus Tensão de barramento/entrada CC 

Vo Tensão de saída, ou na carga 

Vth Tensão da fonte do modelo para carga LED 

Rd Resistência dinâmica do modelo para a carga LED 

Iled Corrente nominal de saída 

Gv Ganho de tensão do tanque 

fsw Frequência de comutação 

 

Se a frequência de ressonância série fr1 é definida como sendo igual à frequência de 

comutação fsw, a relação apresentada na Equação 3.38 é válida: 

 
2

1
 


 (3.38) 

Como o ganho de tensão foi previamente definido, a relação de transformação do 

transformador de saída pode então ser calculada através da Equação 3.39. 

 

2

v bus

o

G V
n

V





 (3.39) 

Uma vez que o projeto normalizado requer um valor base de impedância Zb, este pode 

ser definido através da definição de valores base de tensão Vb e corrente Ib. Dessa forma a 

impedância base é calculada, conforme a Equação 3.40. 

 
b

b
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V
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I
  (3.40) 

A definição da tensão base Vb e da impedância base Zb permite encontrar os valores 

normalizados Vth_n e Rd_n, para a tensão normalizada e a resistência dinâmica normalizada para 

o modelo da carga LED, conforme a Equação 3.41 e a Equação 3.42. 
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 Um valor para a relação de indutâncias κ, deve ser definido. O valor apropriado deve 

ser definido considerando que um valor relativamente pequeno de κ, resulta em uma alta 

indutância magnetizante relativa. Isso reduz a corrente magnetizante no lado primário do 



93 

 

transformador, que significa menor potência circulando, diminuindo as perdas. Uma vez que Ω 

é inversamente proporcional à κ, o aumento de Ω representa redução nas perdas através da 

potência circulante. Entretanto, indutâncias magnetizantes relativamente altas podem causar 

perda da comutação ZVS para tensão máxima de entrada ou condições sem carga, quando a 

corrente circulante é muito pequena para descarregar totalmente a tensão sobre o interruptor S2, 

durante o tempo morto. A literatura sugere um valor recomendado entre 0,1< κ <0,3 (IR, 2010). 

Ou seja, o aumento da indutância magnetizante Lm aproxima o transformador da idealidade, 

melhorando sua eficiência, mas torna mais difícil garantir a comutação ZVS (INFINEON, 

2013). 

 Dessa forma, o projeto pode priorizar a escolha de κ buscando a máximo rendimento do 

circuito, ou garantir a total carga e descarga da tensão sobre o interruptor VS2 durante o tempo 

morto. Portanto, deve ser escolhida uma faixa razoável para a variação do parâmetro κ. 

 Priorizando garantir a comutação adequada, permitindo a total carga e descarga da 

tensão VS2, um limite para relação de indutâncias κ é definido, sendo denominado κmáx. A 

Equação 3.43 apresenta o valor da relação de frequências mínima Ωmín gerada, dada a definição 

de κmáx. 

 1

mín
k
máx

   (3.43) 

 Uma vez que a impedância base Zb é definida, a resistência dinâmica normalizada da 

carga LED Rd_n, é consequentemente fixa. As curvas apresentadas na Figura 3.23 são geradas 

a partir da Equação 3.35. Os limites considerados relacionam uma relação de indutâncias 

definida como sendo entre 0,1< κ <0,3, considerando uma variação de κ até 10% do valor da 

corrente de saída nominal, permitindo uma ampla faixa de variação da corrente nos dispositivos 

LED. Os valores da relação de frequências Ω iniciam a partir do valor mínimo Ωmín pré-definido 

quando a relação de indutâncias máxima é definida. 
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Figura 3.23 – Corrente normalizada de saída Io_n para conversor ressonante LLC-HB com 

indutor variável. 

 

 

 Pode ser observado que a curva relacionada à Ω=2.35 é a primeira curva que cobre a 

faixa de variação da corrente de saída (0,1<Io_n<1) respeitando os limites impostos pela 

definição da relação de indutâncias κ. Entretanto, para garantia da correta operação na prática, 

uma tolerância negativa é inserida e um Ω menor é definido, sendo esse o valor nominal da 

relação de frequências, ou seja, Ωn. De acordo com a Equação 3.38, se um valor de Ωn é fixado, 

consequentemente o valor nominal da relação de indutâncias κn é também fixo. 

 A Figura 3.24 considera a definição das relações como sendo Ωn=2,5 e 

consequentemente κn=0.16. A interseção entre a curva e os limites permite definir o máximo 

valor da relação de indutâncias κvar quando a indutância será variada. Neste caso, κvar=0,275. 
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Figura 3.24 – Faixa definida para kn e kvar (Ωn=2,5). 

 

 

A comutação ZVS deve ser avaliada através da análise da defasagem entre a tensão de 

entrada do tanque ressonante e a corrente ressonante Ires. Para tanto o argumento da corrente 

ressonante é avaliado. A Equação 3.44 apresenta o cálculo da corrente ressonante normalizada 

de acordo com os parâmetros definidos.  
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(3.44) 

 Onde N é definido anteriormente pela Equação 3.29 e Vf_n representa o valor eficaz da 

componente fundamental da tensão quadrada de entrada do tanque ressonante normalizada em 

relação ao valor base de tensão. As curvas apresentadas na Figura 3.25 representam diferentes 

valores de Ω, considerando os valores de κ e Rd_n já fixados, e permite analisar o módulo da 

corrente ressonante normalizada. A corrente de saída normalizada é representada pelo seu valor 

unitário, ou seja, o valor nominal de saída. 
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Figura 3.25 – Corrente ressonante normalizada para distintos valores de Ωn. 

 

 

 

A curva salientada representa o valor escolhido. Pode ser observado que o aumento dos 

valores de Ω representam menores correntes ressonantes. Porém, como previamente 

mencionado, valores superiores de Ω podem levar a perda da comutação ZVS. 

As curvas apresentadas pela Figura 3.26 dizem respeito ao ângulo da corrente ressonante 

normalizada apresentada anteriormente pela Figura 3.25, considerando a variação dos mesmos 

parâmetros. 
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Figura 3.26 – Ângulo ϕ para a corrente ressonante normalizada para distintos valores de Ωn. 

 

 

 

O ângulo de defasagem da corrente ressonante ϕ, está diretamente ligado à eficiência do 

tanque ressonante. Quanto menor a defasagem, maior é a eficiência. A curva salientada 

representa os valores que estão sendo analisados para o ponto de operação. A Figura 3.27 

apresenta uma ampliação dessa região, salientando os ângulos para o ponto nominal de 

operação bem como o ângulo gerado para a máxima indutância ressonante, quando o conversor  
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Figura 3.27 – Ângulo para a corrente ressonante normalizada para a faixa de variação de κ. 

 

 

Conforme o ponto de operação representado, o ângulo de ressonância nominal ϕn= 31° 

variando até o valor de ϕ= 81°. Um ângulo negativo representaria a operação na região ZCS e 

impossibilitando o ponto de operação escolhido. 

O cálculo dos parâmetros elétricos dos componentes do circuito ressonante é realizado 

através da Equação 3.45, Equação 3.46 e da Equação 3.47. Os elementos são calculados a partir 

dos valores base, bem como da relação nominal entre as indutâncias κn. 
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  (3.46) r m nL L    (3.47) 

 A corrente mínima na saída ocorre para a máxima indutância ressonante, denominada 

Lr_var. Esta indutância máxima é calculada através da Equação 3.48. 

 
var_var m

L Lr    (3.48) 

 O diagrama de fluxo apresentado pela Figura 3.28 resume a metodologia do projeto 

proposto. Para melhor entendimento, uma sequência de passos a serem seguidos com as 

definições e decisões fundamentais é apresentada. 
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Figura 3.28 – Diagrama de fluxo para a metodologia do projeto proposto. 

 

 

Os parâmetros de entrada e saída são anterirmente apresentados na Tabela 3.1.  
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Ainda, as frequências relacionadas ao circuito ressonante podem ser calculadas afim de 

aferir o projeto e monitorar o circuito em bancada. A Equação 3.49, Equação 3.50 e a Equação 

3.51 apresentam o cálculo da frequência série ressonante fr1, a frequência menor – ou 

frequência do pólo – fp, e a frequência relacionada à indutância magnetizante fm, 

respectivamente. 
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Ainda, estas frequências podem ser calculadas para o ponto de indutância máxima, 

através da Equação 3.52 e da Equação 3.53. 
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 A seguir o projeto do indutor variável é apresentado. 

3.2.2.2 Projeto do Indutor Variável 

O procedimento de projeto utilizado para o VI é apresentado como uma nova 

metodologia por (FERREIRA, 2016) permitindo um design otimizado do regulador magnético. 

Os elementos eletromagnéticos são modelados através da análise em elementos finitos, 

permitindo entender precisamente o comportamento do VI em condições estáticas e dinâmicas.  

Projetos anteriores não apresentavam metodologia para determinar a faixa de variação da 

indutância requerida. Primeiramente o indutor deveria ser construído, e apenas depois a 

indutância mínima era experimentalmente encontrada através de ensaios. O método utilizado 

desenvolve uma solução para este problema, através da utilização da permeabilidade magnética 

diferencial ao invés de simplesmente utilizar a permeabilidade magnética do material. Este 

conceito é fundamental na análise da operação do indutor variável. Uma revisão abordando este 

tema demonstra uma falta geral de informação sobre os recursos da permeabilidade diferencial. 

A indutância máxima LCA_max ocorre para a condição de corrente CC nula no 

enrolamento de controle, ou seja ICC=0. A indutância mínima LCA_min deve ser obtida para a 

condição de máxima de corrente neste enrolamento, ICC_max. O comportamento magnético do 
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indutor variável para condições não-saturadas pode ser representado pelo modelo de relutâncias 

apresentado na Figura 2.17 da seção 2.3. Este modelo representa o comportamento magnético 

do elemento através da análise de um circuito elétrico equivalente. O mesmo modelo de 

relutâncias é proposto por (FERREIRA, 2016) para o calcular a indutância do enrolamento 

principal para condições de saturação do núcleo no caminho externo. Ou seja, as relutâncias 

equivalentes envolvidas no caminho do fluxo magnético gerado pelo enrolamento CC assumem 

valores de saturação, conforme apresenta a Figura 3.29. 

Figura 3.29 – Modelo de relutâncias apra obtenção de LCA_min. 

 

 

Para estas condições, indutância mínima LCA_min ocorre de acordo com a Equação 3.54. 

 2

_ min

1 2 32

CA
CA

gap sat sat
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 (3.54) 

Onde as relutâncias referidas para a condição de saturação são calculadas através da 

Equação 3.55. 

 
_i , 2,3i

sat

sat i

l
i

A
  


 (3.55) 

Onde: 

li: comprimento do caminho magnético relativo i; 

µsat: permeabilidade para condições de saturação; 

Ai: área transversal do caminho magnético relativo i. 

 

A permeabilidade para condições de saturação não pode ser calculada pela Equação 2.2 

apresentada anteriormente, pois para o caso do VI há mais de um enrolamento contribuindo no 

fluxo magnético total envolvido no núcleo. Assim, o valor da permeabilidade deve ser calculado 
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através da permeabilidade diferencial μd(H), proposta por (FERREIRA, 2016) de acordo com 

a Equação 3.56. 

 ( )
( )d

dB H
H

dH
   (3.56) 

Onde dB/dH representa a inclinação da curva B x H. 

 

Em (FERREIRA, 2016) a permeabilidade diferencial média é calculada através da 

Equação 3.57, permitindo reescrever a Equação 3.55 na forma da Equação 3.58. 
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A metodologia de projeto consiste em definir o tipo de núcleo primeiramente, seu 

material e dimensões. Então, o valor máximo e mínimo necessário para a indutância principal 

deve ser definido. As correntes máximas em cada enrolamento devem ser conhecidas. A faixa 

de variação da indutância bem como a taxa de variação é controlada através do número de voltas 

do enrolamento principal e da dimensão do entreferro, respectivamente. Dessa forma o projeto 

retorna um determinado número de voltas e entreferro correto de acordo com o VI desejado. 

Tomando como exemplo o material IP12R do fabricante Thornton (THORNTON, 

2017), as seguintes curvas são disponibilizadas, de acordo com a Figura 3.30. 

Figura 3.30 – Curva Gaussiana (a) e permeabilidade relativa inicial (b) para ferrite IP12R. 

(a)                                                                          (b) 

 

Fonte: Adaptação de THORNTON (2017). 
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A curva B x H escolhida é referente à 80°C. Para este valor, uma permeabilidade relativa 

inicial μri=0,38 T é observada conforme a Figura 3.31. Esta permeabilidade é necessária para o 

cálculo do entreferro e do número de voltas do enrolamento principal. 

Figura 3.31 – Definição da permeabilidade relativa inicial para ferrite IP12R. 

 

Um ponto garantindo a saturação na curva B x H do material escolhido deve ser definido, 

retornando um valor Hsat e Bsat como apresentado pela Figura 3.32. 

Figura 3.32 – Ponto de saturação selecionado e permeabilidade diferencial. 
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O ponto deve ser respectivo à um alto valor de campo magnético, garantindo um certo 

nível de saturação. Um valor de Hsat= 700 A/m é definido, gerando uma indução Bsat= 0,4175 

T. Este ponto é utilizado para calcular o número de voltas do enrolamento CC. Também permite 

o cálculo da permeabilidade para condições de saturação μsat de acordo com a Equação 3.59. 

 sat
sat

sat

B

H
   (3.59) 

Para o caso da permeabilidade inicial μi não ser disponibilizada, pode então ser extraída, 

de acordo com a Equação 3.60. 
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  (3.60) 

Este valor é geralmente fornecido na folha de especificação do fabricante. Também pode 

ser fornecido o valor da permeabilidade inicial relativa μri, permitindo extrair a permeabilidade 

inicial através da Equação 3.61. 

 
i ri o

     (3.61) 

Então a permeabilidade diferencial μds deve ser estimada através da Equação 3.62. 
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   (3.62) 

A Figura 3.33 apresenta as curvas para a permeabilidade inicial bem como a 

permeabilidade diferencial referentes ao material escolhido como exemplo.  

Figura 3.33 – Permeabilidade inicial e permeabilidade diferencial. 
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Como apontado na Figura 3.33, o valor relativo à um campo magnético H= 700 A/m 

gera uma permeabilidade diferencial μds= 3,27.10^-5 H/m. 

Para obtenção destas curvas, primeiramente é realizada uma regressão da curva B x H 

do material escolhido. A diferenciação numérica da equação gerada permite traçar as curvas 

das permeabilidades.  

A permeabilidade diferencial relativa é calculada pela Equação 3.63. 
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O cálculo do entreferro adequado é dado pela Equação 3.64. 
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(3.64) 

Onde as dimensões lsat2 e lsat3 são calculadas através da Equação 3.65 e da Equação 3.66, 

respectivamente. 
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As dimensões de comprimento e altura são fornecidas pela folha de especificações do 

material magnético. As dimensões utilizadas são ilustradas pela Figura 3.34. 

Figura 3.34 – Dimensões utilizadas do núcleo. 

 

O valor da taxa entre as indutâncias principais, máxima e mínima, RT é dado pela 

Equação 3.67. 
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Estas equações são consideradas precisas para condições de densidade de fluxo: 

Bmax≈[0,1Bsat~0,3Bsat]. O fator 0,1≤ksat≤0,3 é definido como sendo representado pela Equação 

3.68. 

 
max sat satB k B   (3.68) 

O número de voltas do enrolamento principal é calculado pela Equação 3.69. 
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Para garantir que o LVI opere como entreferro e número de voltas calculados, a 

Inequação 3.70 deve ser respeitada. 

 
max satB B  (3.70) 

Para respeitar essa regra o pico máximo da corrente no enrolamento principal deve 

respeitar a Inequação 3.71.  
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A não conformidade dessa inequação requer a escolha de um núcleo maior e 

consequentemente repetir o processo do projeto. 

A Equação 3.72 para o enrolamento CC decorre da Equação 3.54 apresentada, no 

entanto eliminando o fator k e substituindo o caminho magnético externo pelo caminho 

saturado. 
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Esta equação contém o valor da permeabilidade saturada e não da permeabilidade 

diferencial para a condição de saturação, uma vez que o fluxo magnético responsável por 

induzir o estado de saturação deve ser produzido exclusivamente pelo enrolamento auxiliar. 

Finalmente é necessário verificar se a janela do núcleo escolhido apresenta área 

suficiente para os enrolamentos calculados. A soma da área de cada enrolamento é calculada 

comparada com a área total da janela conforme a Inequação 3.73.  

 CA CA CC CC
w

u v

N Sec N Sec
A

k k

 
   (3.73) 

Onde ku representa o fator de utilização para o enrolamento principal e kv o fator de 

utilização para o enrolamento de controle. Caso esta condição não seja verdadeira, um núcleo 
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maior deve ser defindio novamente. A secção de cada enrolamento é calculada através da 

relação da corrente máxima em cada enrolamento e a densidade máxima de corrente no cobre 

Jmax, conforme a Equação 3.74 e a Equação 3.75. 
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Ainda, para a simulação do elemento magnético, o modelo apresentado em [ALONSO, 

2016] é utilizado. Para tanto, os três seguintes parâmetros devem ser definidos: modelo de 

relutâncias constantes, modelo de relutâncias variáveis e modelo para os enrolamentos. No 

circuito equivalente de relutâncias, a relutância constante é modelada por um resistor, definido 

conforme  a Equação 3.76. 
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Onde: 

lo: comprimento do elemento de relutância constante; 

Ao: área transversal do elemento de relutância constante; 

 .coeficiente de margem, ou fringing :ע

 

O coeficiente de margem é igual a 1, se desconsiderado. Entretanto um pequeno 

incremento neste valor geralmente proporciona melhor precisão. 

Uma relutância variável modela o comportamento não linear do material magnético 

utilizado. Esta é representada conforme  a Equação 3.77. 
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Onde: 

lo: comprimento do elemento de relutância variável; 

Ao: área transversal do elemento de relutância variável; 

μds(B): permeabilidade diferencial, expressa em função da densidade de fluxo B. 

 

Um modelo para enrolamento deve representar a iteração elétrica e magnética na 

estrutura do dispositivo magnético. Desprezando as perdas, o modelo para enrolamento é 

representado pela Equação 3.78. 

 ( ) ( )F t N i t
  

   (3.78) 
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Onde: 

Fω: força magneto motriz do enrolamento principal; 

Nω: número de voltas do enrolamento principal; 

iω: corrente no enrolamento principal. 

 

Através destes três elementos básicos, o circuito para o modelo equivalente de 

relutâncias para qualquer estrutura magnética pode ser implementado para simulações em 

SPICE.  

A seguir são apresentados os resultados de simulação. 

3.3 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

Nesta seção são apresentados os resultados de simulação para a topologia proposta. O 

circuito esquemático apresentado pela Figura 3.35 é simulado utilizando o software PSIM®. 

Figura 3.35 – Circuito para o conversor LLC-HB simulado. 

  

 

A tensão de barramento Vbus é representada por uma fonte de tensão CC. Os sinais de 

gate operam com uma razão cíclica igual a 45%. A capacitância intrínseca dos interruptores 

utilizados é adicionada em paralelo com cada interruptor. A indutância magnetizante faz parte 

do modelo do transformador utilizado, assim como na prática, não permitindo medir a corrente 

magnetizante. O modelo da carga LED é utilizado. 

O projeto do conversor LLC-HB é realizado de acordo com a metodologia apresentada 

na sub-seção 3.2.2.1 do CAPÍTULO 3. A Tabela 3.2 apresenta os parâmetros de entrada e saída 

do projeto. 
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Tabela 3.2 – Parâmetros de projeto para o conversor LLC-HB com VI 

Parâmetro Descrição 

Entrada 

Vbus= 380 V Tensão de barramento/entrada CC 

Vo= 50,8V Tensão de saída/carga LED 

Vth= 45 V Tensão da fonte do modelo para carga LED 

Rd= 2,77 Ω Resistência dinâmica do modelo para a carga LED 

Iled= 2,1 A Corrente nominal na saída 

Gv= 1 Ganho de tensão do tanque ressonante 

fsw= 100 kHz Frequência de operação 

kmax= 0,3 Máxima relação de indutâncias do tanque LLC 

Ωmin= 1,83 Relação de frequências mínima 

kn= 0,16 Relação nominal de indutâncias do tanque LLC 

kvar= 0,275 Máxima relação de indutâncias para o VI 

Ωn= 2,5 Relação de frequências nominal 

Rd_n= 0,015 Resistência dinâmica normalizada 

Vb= Vbus Tensão base 

Ib= Iled Corrente base 

Io_n= 1 Corrente nominal de saída normalizada 

f0= fsw Frequência de ressonância série 

n= 3,74 Relação de transformação do transformador 

Saída 

Ires_n= 0,347 Corrente ressonante normalizada 

Ires= 730 mA Corrente ressonante nominal RMS 

ϕn= 31° Ângulo de fase nominal para a corrente ressonante 

ϕn= 81° Ângulo de fase máximo para a corrente ressonante 

Lm= 720 μH Indutância magnetizante 

Lr= 115 μH  Indutância ressonante nominal 

Cr= 22 nF Capacitância ressonante 

Lvar= 198 μH  Máxima indutância ressonante 

 

As formas de onda fundamentais para a análise do circuito e comprovação da 

metodologia proposta para o projeto do mesmo são apresentadas a seguir. 
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A Figura 3.36 apresenta as tensões nos interruptores VS1= VS2= Vbus= 380 V. A forma da 

onda das correntes nos interruptores está conforme as etapas de operação para a região 2 de 

operação (abaixo da frequência de ressonância), uma vez que o conversor está operando em 

torno da frequência de ressonância.  

A corrente de pico nos interruptores possui a mesma amplitude que o pico da corrente 

ressonante, que pode ser calculada através do seu valor eficaz – calculado na metodologia de 

projeto.  

Figura 3.36 – Tensão e corrente nos interruptores. 

   

 

O valor de pico apresentado pelas formas de onda das correntes IS1= IS2= 1.15 A 

é muito próximo ao calculado, Ires_pico= 1.05 A.  

A Figura 3.37 e a Figura 3.38 mostram uma aproximação nas formas de onda 

para tensão e corrente nos interruptores S1 e S2, ressaltando os instantes em que ocorre 

a comutação.  
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Figura 3.37 – Instante da comutação ZVS nos interruptores. 
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Figura 3.38 – Instante da comutação ZVS nos interruptores. 

 

 

Como pode ser observado, as forma de onda para o momento de entrada e saída de 

condução para os dois interruptores são iguais. A comutação em zero de tensão, ou ZVS, é 

observada tanto para IS1 quanto IS2. 

A Figura 3.39 apresenta a tensão na entrada do tanque ressonante (mesma VS2) e a 

corrente ressonante Ires sobrepostas. A defasagem entre as duas formas de onda pode ser 

observada, comprovando o comportamento indutivo do tanque ressonante. Ainda o formato 

senoidal quase perfeito da corrente ressonante comprova a operação no ponto em que a 

frequência de comutação é igual – ou muito próxima - à frequência de ressonância série, fsw= 

fr1. Também são apresentadas as correntes nos diodos retificadores de saída, D1 e D2. 
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Figura 3.39 – Tensão e corrente no tanque ressonante e corrente nos diodos de saída. 

 

 

As correntes nos diodos assumem naturalmente o valor zero. O pequeno intervalo entre 

as duas correntes ocorre quando a corrente ressonante é igual a corrente magnetizante no 

transformador, comprovando a operação aonde fsw=fr1, ou nas proximidades desse ponto. 

As mesmas formas de onda são apresentadas na Figura 3.40, aonde o valor indicado 

como ΔX= 1,1 μs representa o intervalo de tempo referente ao ângulo nominal de defasagem 

ϕn. 
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Figura 3.40 – Tensão e corrente no tanque ressonante e corrente nos diodos de saída. 

 

 

Para a frequência de comutação considerada, este intervalo de tempo remete à um 

ângulo ϕn.= 39°. No entanto, o valor de projeto é ϕn.= 31°. Isso ocorre devido ao método FHA 

utilizado para o projeto, bem como a representação da saída por uma resistência equivalente 

refletida ao lado primário, conforme comprovado por simulação. 

A Figura 3.41 apresenta uma aproximação das mesmas formas de onda, salientando o 

intervalo em que a corrente ressonante Ires assume o valor da corrente magnetizante do 

transformador de saída. 
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Figura 3.41 – Instante em que Ires= ILm. 

 

 

As pequenas discrepâncias ocorrem devido ao método FHA ser uma aproximação. 

Também, devido ao modelo considerando elementos parasitas nos elementos simulados e ao 

arredondamento de alguns elementos para valores comerciais.  

O modelo para o indutor variável, calculado através das Equações 3.76 - 3.78 da 

subseção 3.2.2.2 é simulado utilizando o software LTSPICE®. A Tabela 3.3 apresenta os 

parâmetros utilizados para a simulação. 
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Tabela 3.3 – Parâmetros para simulação do indutor variável. 

Parâmetro Descrição 

fsw= 100 kHz Frequência de comutação 

LCA_min= 90 μH Valor mínimo da indutância principal 

LCA_max= 250 μH Valor máximo da indutância principal 

ICA_max= 1,2 A Máxima corrente no enrolamento principal 

 Fator de margem estimado 1,06 =ע

gap= 0,8 mm Entreferro 

NCA= 55 Número de voltas para enrolamento principal 

NCC= 38 Número de voltas para enrolamento de controle 

E30/15/14 IP12R Núcleo e material magnético 

Lc= 30 mm Comprimento médio da haste central do núcleo 

Ac= 105,12 mm2 Área da seção das hastes laterais do núcleo 

Ll= 46 mm Comprimento médio das hastes laterais do núcleo 

Al= 76,65 mm2 Área da seção das hastes laterais do núcleo 

 

A Figura 3.42 apresenta o diagrama esquemático com o modelo completo para o indutor 

variável simulado utilizando o software LTSPICE®.  O diagrama é dividido em duas principais 

partes: elétrica e magnética. 
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Figura 3.42 – Modelo elétrico completo para simulação do indutor variável. 

 

 

A parte magnética inclui o modelo de relutâncias para o indutor vaiável, sendo que a 

relutância central e as laterais são implementadas pelas fontes de tensão E3, E4 e E5, 

respectivamente. A densidade de fluxo magnético e permeabilidade em cada haste são 

calculados pelas fones de corrente G6, G8, G9 e G11 para as hastes laterais, e G3 e G5 para a haste 

central. As relutâncias em série com estas fontes, Rsl, Rsc e Rsr, são utilizadas para medir o 

fluxo em cada haste e também para evitar loops de tensão durante a simulação. 

A fonte de tensão E1 implementa a parte magnética do enrolamento principal, enquanto 

as fontes de tensão E6 e E7 implementam a parte magnética dos enrolamentos auxiliares, 

respectivamente. 

A parte elétrica do modelo inclui a implementação da parte elétrica dos três 

enrolamentos do indutor variável. Dessa forma, E2, G1 e L1 implementam o comportamento do 

enrolamento principal, enquanto E8, G12, L2 e E9, G13, L3, correspondem aos enrolamentos 

auxiliares. Os resistores adicionais (R3, R6, R7, R8 e R13) são necessários para evitar loops de 

tensão e convergências na simulação. 
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A fonte de corrente G2 é utilizada para calcular a indutância do enrolamento principal, 

multiplicando o fluxo do enrolamento principal pelo número de voltas e dividindo pela corrente. 

Os resultados de simulação para o indutor variável são apresentados pela Figura 3.43.  

Figura 3.43 – Variação da indutância principal x corrente de controle ICC 

 

  

Com o aumento da corrente de controle Icc a indutância principal diminui até seu valor 

mínimo, ou seja, o nominal. Estes resultados comprovam a aplicação do modelo apresentado 

em [ALONSO, 2016]  para o elemento magnético variável, ou indutor variável, uma vez que a 

resposta para a faixa de variação da indutância principal LCA apresentou-se de acordo com os 

valores projetados.
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS, CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

TRABALHO FUTURO 

Os resultados experimentais obtidos para o sistema eletrônico de iluminação 

com LEDs de potência empregando conversor ressonante e indutor variável 

são apresentados neste capítulo. Ainda, são realizadas algumas 

considerações de relevância, bem como as conclusões e também o 

planejamento para futuras pesquisas e investigações relacionadas ao 

desenvolvimento do trabalho realizado. 

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A análise experimental do comportamento da topologia proposta é fundamental para 

comprovação do projeto, analisando a fidelidade do modelo em relação à parte prática, precisão 

e validade das aproximações que são consideradas. 

4.1.1 Indutor Variável 

O projeto do indutor variável é realizado de acordo com a metodologia apresentada na 

sub-seção 3.2.2.2 do CAPÍTLO 3. A Tabela 4.1 apresenta os parâmetros de entrada e saída do 

projeto. 
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Tabela 4.1 – Parâmetros de projeto para o VI. 

Parâmetro Descrição 

Entrada 

fsw= 100 kHz Frequência de comutação 

LCA_min= 90 μH Valor mínimo da indutância principal 

LCA_max= 250 μH Valor máximo da indutância principal 

ICA_max= 1,2 A Máxima corrente no enrolamento principal 

ICC_max= 1 A Máxima corrente no enrolamento de controle 

E30/15/14 IP12R Núcleo e material magnético 

ku= 0,2 Fator de utilização para enrolamento principal 

kv= 0,1 Fator de utilização para enrolamento de controle 

Jmax= 4 A/mm2 Máxima densidade de corrente no cobre 

μ0= 4π.10-7 H/m Permeabilidade magnética do vácuo 

μri= 3800 Permeabilidade relativa inicial (para IP12R a 80°C) 

Hsat= 700 A/m Campo magnético para a condição de saturação 

Bsat= 0,4175 T Indução magnética para a condição de saturação 

ksat= 0,2 Fator relacionando Bmax e Bsat 

μsat= 5,964.10-4 H/m Permeabilidade para a condição de saturação 

μds= 3,27.10-5 H/m Permeabilidade diferencial 

μrds= 26 Permeabilidade diferencial relativa 

Saída 

RT= 2,778 Razão entre valor máximo e mínimo de LCA 

gap= 0,8 mm Entreferro 

NCA= 40 Número de voltas para enrolamento principal 

NCC= 38 Número de voltas para enrolamento de controle 

SecCA= 0,3 mm2 Área da seção transversal para condutor do LCA 

SecCC= 0,3 mm2 Área da seção transversal para condutor do LCC 

AWGCA= 24 Padrão AWG para enrolamento principal 

NcondCA= 2 Número de condutores do enrolamento principal 

AWGCC= 23 Padrão AWG para enrolamento de controle 

NcondCA= 1 Número de condutores do enrolamento de controle 
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A bitola dos condutores é limitada considerando o  Efeito Pelicular devido à frequência 

considerada (ERICKSON, 2001). 

A Figura 4.1 apresenta o indutor variável construído. 

Figura 4.1 – Regulador magnético construído. 

 

O valor mínimo para a indutância Lmin= 115μH é o mesmo valor para o conversor 

operando no ponto nominal. O valor máximo de indutância Lmax= 250μH ocorre para corrente 

igual a zero, como mostra a Figura 4.2. Este valor é encontrado através da simulação, 

observando qual indutância é necessária para a mínima corrente na saída do conversor. No 

projeto do indutor variável, os valores de Lmin e Lmax são parâmetros de entrada. 

A variação da indutância foi verificada através da variação de corrente, aplicada por 

uma fonte CC, no enrolamento de controle para o regulador magnético projetado utilizando o 

material escolhido IP12R. 
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Figura 4.2 – Variação da indutância principal x corrente de controle ICC. 

 

 

Com o aumento da corrente de controle a indutância principal diminui até seu valor 

mínimo. A indutância mínima necessária para o conversor LLC-HB é Lmin= 115 μH, que ocorre 

para uma corrente ICC= 1.1A. A indutância mínima projetada Lmin= 90 μH foi alcançada para 

valores mais altos da corrente de controle. No entanto o projeto teórico já considerou uma faixa 

de indutâncias maiores (Lmin= 90 μH a Lmax= 250 μH ao invés do necessário: Lmin= 115 μH a 

Lmax= 200 μH ), considerando uma tolerância, para mais e para menos, caso fosse necessário. 

4.1.2 Sistema de Iluminação Proposto 

O projeto do conversor LLC-HB é realizado de acordo com a metodologia apresentada 

na sub-seção 3.2.2.1 do CAPÍTULO 3. Os parâmetros de entrada e saída propostos para o 

projeto são apresentados na Tabela 3.2 do Capítulo 3.  

A instrumentação utilizada foi a seguinte: 

- Osciloscópio: KEYSIGHT InfiniiVision DSO-X 4024A; 

- Ponta de corrente: Tektronix TCPA300; 

- Ponteira de tensão isolada KEYSIGHT N2790A; 

- Fonte Vbus: Variador de tensão monofásico Variac + Transformador desacoplador + 

ponte retificadora + banco capacitivo 1 mF; 

- Fonte (comando e ICC): Fonte CC de Energia Programável RIGOL DP1308A; 
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A Figura 4.3 apresenta o protótipo experimental para o sistema de iluminação proposto. 

À esquerda está a parte do comando e a direita a parte de potência. 

Figura 4.3 – Protótipo experimental para o sistema de iluminação proposto. 

 

 

A Tabela 4.3 apresenta os componentes utilizados no protótipo. O MOSFET de Super 

Junção utilizado é do tipo CoolMOS, apresentando perdas em comutação e condução 

extremamente baixas, permitindo maior eficiência e compactação [INFINEON, 2010]. 

Apresenta perdas extremamente baixas devido à baixa Rdson x Qg, resistência em condução, e 

carga total de porta (gate), respectivamente. Alta robustez em comutação, facilidade de 

utilização/acionamento e certificado como livre de chumbo e halogênios. Portanto, é bastante 

utilizado em aplicações com comutação ressonante. 

Tabela 4.2 – Lista de componentes para o protótipo experimental. 

Nomenclatura Componente 

S1, S2 IPP60R190E6, Rdson= 0,19 Ω 

Dr1, Dr2 DSSK28-01A, diodo schottky, 100 V 

Co 22μF, 100V 

LED 2 arranjos Bridgelux BXRA-C4500 

 

O componente DSSK28-01A apresenta dois diodos em um encapsulamento TO220 

bastante conveniente para a ponte utilizando apenas dois diodos. É um diodo do tipo schottky 

de alta performance. Apresenta perdas em condução extremamente baixas [IXYS, 2008]. A 
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capacitância de saída foi definida com um valor suficientemente alto para que a ondulação de 

alta frequência na corrente de saída seja relativamente desprezível. 

A carga é formada por dois arranjos de LEDs em série, modelo BXRA-C4500 

[BRIDGELUX, 2010]. Cada módulo gera uma temperatura de cor de 5600 K cool-white, com 

um fluxo luminoso típico de 5 klm, somando um fluxo total de aproximadamente 10 klm. A 

tensão e corrente típica para cada módulo é 25,4 V e 2,1 A respectivamente, resultando numa 

tensão total de 50,8 V e uma resistência equivalente Req= 24,2 Ω. A potência nominal de saída 

é de 106,7 W. A Figura 4.4 apresenta a imagem do arranjo de LEDs utilizado. 

Figura 4.4 – LED Bridgelux BXRA-C4500 cool-white. 

 

 

A Figura 4.5 apresenta o diagrama esquemático para a topologia completa. Uma fonte 

de corrente Icc é utilizada fornecendo energia através do enrolamento de controle do indutor 

variável. 

Figura 4.5 - Conversor LLC série ressonante com indutor variável. 
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A tensão e corrente nos interruptores S1 e S2 são apresentadas pela Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Tensão e corrente nos interruptores 

 

 

As formas de onda observadas bem como os valores medidos apresentam grande 

proximidade ao projeto e simulação. As tensões sobre os interruptores VS1 e VS2 possuem a 

mesma amplitude da tensão indicada pela fonte CC utilizada como tensão de barramento é Vbus= 

380V.  

Uma diferença não significante entre as amplitudes das correntes (IS1= 1,4 A e IS2= 1,38 

A, canal 2 e canal 4, respectivamente) ocorre, devido à não idealidade dos enrolamentos 

secundários físicos do transformador de saída. Um transformador com secundário único (sem 

TAP) não causa esta diferença, no entanto quatro diodos são necessários, ao invés de dois. 

Assim, um cuidado especial deve ser tomado na fabricação dos secundários do transformador 

de saída, buscando um balanceamento o mais próximo possível entre os dois enrolamentos.  

A Figura 4.7 e a Figura 4.8 mostram uma aproximação nas formas de onda para tensão 

e corrente nos interruptores S1 e S2, ressaltando os instantes em que ocorre a comutação.  
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Figura 4.7 – Instante da comutação ZVS nos interruptores 
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Figura 4.8 – Instante da comutação ZVS nos interruptores 

 

 

Como projetado, a comutação em zero de tensão, ou ZVS, é observada tanto para IS1 

(canal 2) quanto IS2 (canal 4) na Figura 4.7 e na Figura 4.8, respectivamente. 

A Figura 4.9 apresenta a tensão na entrada do tanque ressonante (mesma VS2) e a 

corrente ressonante Ires sobrepostas. A defasagem entre as duas formas de onda pode ser 

observada, comprovando o comportamento indutivo do tanque ressonante. Ainda o formato 

senoidal quase perfeito da corrente ressonante comprova a operação no ponto em que a 

frequência de comutação é igual à frequência de ressonância série, fsw= fr1. Também são 

apresentadas as correntes nos diodos retificadores de saída, D1 (canal 3) e D2 (canal 4). 
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Figura 4.9 – Tensão e corrente no tanque ressonante e corrente nos diodos de saída 

 

 

As correntes nos diodos assumem naturalmente o valor zero. O pequeno intervalo entre 

as duas correntes ocorre quando a corrente ressonante é igual a corrente magnetizante no 

transformador, comprovando a operação aonde fsw=fr1.  

As mesmas formas de onda são apresentadas na Figura 4.10, aonde o valor indicado 

como ΔX= 1,32 μs representa o intervalo de tempo referente ao ângulo nominal de defasagem 

ϕn. 
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Figura 4.10 – Instante remetente ao ângulo nominal de ZVS ϕn 

 

 

Para a frequência de comutação considerada, este intervalo de tempo remete à um 

ângulo ϕn.= 47,5°, um pouco acima ainda do valor observado em simulação (ϕn.= 39°). No 

entanto, o valor de projeto é ϕn.= 31°. Isso ocorre devido ao método FHA utilizado para o 

projeto, bem como a representação da saída por uma resistência equivalente refletida ao lado 

primário, conforme comprovado por simulação. Ainda, esta discrepância aumenta devido as 

não idealidades presentes no circuito físico. No entanto, uma vez que o ângulo aumenta com as 

não idealidades, o ponto de operação distancia-se do modo de operação ZCS, não significando 

assim, algum problema que deve ser considerado. 

A Figura 4.11 apresenta uma aproximação das mesmas formas de onda, salientando o 

intervalo em que a corrente ressonante Ires assume o valor da corrente magnetizante do 

transformador de saída. 
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Figura 4.11 – Instante em que Ires= ILm. 

 

 

As formas de onda para tensão e corrente na entrada e na carga LED, bem como a forma 

de onda para a potência de entrada, são apresentadas pela Figura 4.12. A corrente de saída 

atinge o valor nominal Iled= 2.158 A, muito próximo ao definido em projeto bem como o valor 

encontrado em simulação. Uma ondulação de saída ΔIled= 340 mA é observada para a corrente 

na carga, sendo aproximadamente 16% do valor da corrente nominal de saída, garantindo ótima 

operação da carga LED e boa qualidade da luz gerada. A tensão de saída Vo= 50.37 V é também 

muito próxima à tensão definida em projeto e apresenta ondulação irrelevante. Estes valores 

remetem à uma potência média de saída Pout= 108,7 W, muito próxima aos teóricos 106,7 W. 



131 

 

Figura 4.12 – Tensão e corrente na entrada e na carga, e potência de entrada. 

 

 

O rendimento observado satisfez as expectativas, sendo η= 96%. Essa faixa de valor é 

dificilmente alcançada com conversores PWM, em geral. Valores de rendimento próximos a 

95% são esperados para conversores ressonantes. 

Considerando a potência fornecida pela fonte utilizada para suprir o enrolamento de 

controle do indutor variável, o rendimento calculado é η= 95,4%, uma vez que o valor máximo 

da potência fornecida não ultrapassou 900 mW. 

Através de testes em bancada com diversos interruptores, foi observado que baixas 

resistências em condução e carga total de gate são fundamentais para o interruptor a ser 

utilizado. Rendimentos próximos a 85% foram encontrados com outros interruptores do tipo 

MOSFET para a mesma faixa de tensão e corrente, no entanto com maior Rdson e Qg. 

A corrente de saída é apresentada juntamente com a corrente no enrolamento de controle 

do indutor variável pela Figura 4.13. O conversor está operando no modo nominal, de acordo 

com a curva apresentada na Figura 4.2, a indutância nominal LCAmin= 115 μH ocorre para uma 

ICC= 1.1 A aproximadamente. Estes valores são muito próximos aos valores observados nas 

formas de onda. 
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Figura 4.13 – Corrente no enrolamento de controle ICC (canal 2) e corrente na carga LED 

(canal 4) para intensidade luminosa nominal. 

 

 

Na Figura 4.14 a indutância principal é máxima LCAmax= 250 μH e ocorre para uma ICC= 

0 A. O valor da corrente de saída obtido é Iled= 210 mA.  
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Figura 4.14 – Corrente no enrolamento de controle ICC (canal 2) e corrente na carga LED 

(canal 4) para mínima intensidade luminosa. 

 

 

A Figura 4.15 apresenta a dinâmica do controle da intensidade luminosa na carga a partir 

da corrente no enrolamento de controle do VI desde seu valor nominal até seu valor mínimo. 
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Figura 4.15 – Controle da intensidade luminosa através do VI. 

 

 

Pode ser observado que a corrente de controle parte de seu valor nominal até o valor 

nulo. A corrente de saída também parte de seu valor nominal, atingindo um valor mínimo Iled= 

210 mA, representando 10% do valor nominal da corrente de saída, conforme projetado. 

A Figura 4.16 apresenta o rendimento η em função da variação da corrente do 

enrolamento de controle do indutor variável, representando o controle da intensidade luminosa 

desde seu valor nominal até o valor mínimo. O rendimento reduz consideravelmente, desde η= 

96% para o valor nominal, até η= 83,6% para a corrente Icc= 0 A, referente à corrente mínima 

nos LEDs. 
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Figura 4.16 – Rendimento para controle da intensidade luminosa através da indutância 

variável. 

 

 

Com o intuito de fazer um comparativo com o conversor ressonante LLC-HB 

convencional, operando através da variação da frequência de comutação fsw, a Figura 4.17 

apresenta o rendimento conversor em função da frequência de comutação. O mesmo conversor 

foi utilizado, uma vez que para controle da intensidade luminosa no conversor convencional, é 

necessário aumento da frequência de comutação, que pode ser implementado na topologia 

proposta. Um indutor fixo, de mesmo valor nominal e padrão do indutor variável foi utilizado. 

Através da variação de uma resistência do circuito de comando – que controla a frequência de 

comutação – o conversor foi operado desde a frequência nominal, até o valor que a corrente na 

saída atinge cerca de 10% de seu valor nominal, como na topologia proposta. 
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Figura 4.17 – Rendimento para controle da intensidade luminosa através da variação da 

frequência fsw. 

 

 

Como encontrado na literatura, foi verificada a necessidade de aumentar a frequência 

de comutação significativamente, desde 96 kHz até 260 kHz. O rendimento reduz 

consideravelmente, desde η= 96% para a frequência nominal, até η= 54,6% para a fsw= 260 kHz, 

referente à corrente mínima nos LEDs. 

A Figura 4.18 representa o rendimento η para as duas formas de controle da intensidade 

luminosa, operado com variação da indutância ressonante e operado através da variação da 

frquência de comutação, em função da corrente na saída, Io. 
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Figura 4.18 – Rendimentos x variação da corrente na carga LED. 

 

 

Estas curvas permitem considerar a estratégia proposta - de controle da intensidade 

luminosa através de indutância variável – como sendo uma alternativa de maior eficiência para 

o controle da intensidade luminosa, em relação ao convencional conversor LLC-HB operado 

em frequência. 

Ainda, a Figura 4.19 apresenta a variação do rendimento para cada estratégia de controle 

da intensidade luminosa - variação da indutância e variação da frequência - em função da 

potência na saída, ou nos dispositivos LED. 
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Figura 4.19 – Rendimentos x variação da potência na carga LED. 

 

 

Para valores reduzidos da potência de saída, o rendimento é menor para ambas 

estratégias de controle da intensidade luminosa. No entanto a redução do rendimento para o 

conversor LLC-HB convencional, operado em frequência, é maior. 

A Figura 4.20 apresenta os sinais de porta e a tensão nos interruptores S1 e S2.  
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Figura 4.20 – Sinais de porta e tensão nos interruptores S1 e S2. 

 

 

A estabilidade e forma dos sinais se apresenta bastante semelhante ao sinal ideal. Para 

tanto foi necessário um cuidado especial com a disposição dos elementos na placa de circuito 

impresso assim como o cálculo dos componentes auxiliares dos circuitos integrados, que levam 

em conta as capacitâncias intrínsecas ao MOSFET. 

Estes sinais de porta, ou gate, são gerados a partir de um circuito de comando formado 

pelo circuito integrado IR2110 que gera os sinais complementares e tempo morto a partir de 

um sinal de entrada PWM gerado pelo circuito integrado KA3525. A Figura 4.21 apresenta o 

diagrama esquemático simplificado para a topologia de comando utilizada. 
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Figura 4.21 – Diagrama esquemático simplificado para circuito de comando. 

 

 

O IR2110 foi escolhido pois permite comandar os interruptores diretamente. Também 

devido à necessidade de comandar dois sinais com referências distintas, a partir de dois sinais 

de comando com mesma referência. O SG3525 foi escolhido pois além da capacidade de gerar 

os dois sinais complementares necessários - peremitindo regular a frequência e razão cíclica - 

permite uma faixa de variação para o tempo morto, através da variação de uma resistência 

auxiliar ao circuito. Esta variável é fixa para a maioria dos CI’s encontrados na literatura 

(geralmente 500 ns). 

A transição dos sinais de gate é apresentada pela Figura 4.22 e pela Figura 4.23. 
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Figura 4.22 – Transição dos sinais de porta e tensão nos interruptores S1 e S2. 

 



142 

 

Figura 4.23 – Transição dos sinais de porta e tensão nos interruptores S1 e S2. 

 

 

Um tempo morto, ou DT= 550 ns (do inglês, dead time) é observado. 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese de doutorado propôs o desenvolvimento de um sistema eletrônico de 

iluminação com LEDs de potência empregando conversor ressonante e indutor variável. A 

principal contribuição gerada é a análise do comportamento do conversor ressonante LLC-HB 

controlado a partir da variação da indutância ressonante série, e não do método convencional 

de comando: variando a frequência de comutação dos interruptores. 

A variação da intensidade luminosa da carga LED ocorre a partir da variação dessa 

indutância.  Para tanto, uma metodologia considerando a amplitude normalizada da corrente de 

saída em relação à variação da relação entre as indutâncias do tanque ressonante foi proposta e 

apresentada, permitindo escolher um ponto de operação que garante a comutação ZVS e alto 
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rendimento. Diferente da metodologia convencional, a carga não pode ser representada apenas 

por uma resistência equivalente constante no lado primário, devido as características da carga 

LED, que teve que ser modelada adequadamente e inserida na metodologia normalizada. 

Algumas aproximações são consideradas. No entanto, observou-se que o ângulo de defasagem 

da corrente ressonante verificado experimentalmente, sofreu um aumento – em relação ao valor 

teórico – como consequência dessas aproximações. 

A escolha da topologia LLC-HB devido às características como comutação ZVS no lado 

primário e ZCS nos diodos retificadores do lado secundário que levam a baixos esforços nos 

interruptores, apresentou baixas perdas, conforme esperado. A análise do filtro LLC requer 

amplo conhecimento da topologia por parte do projetista, apresentando certa complexidade 

devido à rede multi-ressonante, que apresenta múltiplas etapas de operação que podem ser 

definidas. No entanto, ao utilizar o indutor variável como parte do tanque ressonante, a 

topologia mostrou-se compatível devido à ampla faixa de regulação mantendo ZVS. Apesar da 

necessidade de comandar dois interruptores com distintas referências, diversos circuitos 

integrados para comando desta topologia são disponibilizados, realizando bootstrap. Estes CI’s 

apresentam grande flexibilidade, operando em altas frequências, com controle de tempo morto, 

razão cíclica e proteção contra surtos. 

A metodologia utilizada para o projeto do indutor variável é bastante recente, e utiliza 

parâmetros não considerados em projetos anteriores publicados nesta área. A metodologia se 

mostrou bastante efetiva, e de relativa simplicidade. Ao contrário das metodologias anteriores, 

não é necessário experimentar a faixa de variação da indutância após a construção do regulador 

magnético, permitindo total gerenciamento pelo projetista e uma maior precisão de acordo com 

os parâmetros de projeto.  

Os resultados experimentais corroboram o projeto bem como os resultados de 

simulação, apresentando rendimento acima de 95%. Valores próximos são característicos para 

conversão ressonante em frequências mais altas, se comparado aos conversores PWM 

convencionais.  O ponto de operação nominal definido para a frequência de comutação – igual, 

ou muito próximo a frequência de ressonância – foi observado gerando alto rendimento, de 

acordo com a teoria. Essa característica é singular para esta topologia uma vez que não há 

problemas em operar um pouco abaixo, exatamente na frequência de ressonância ou acima, pois 

a comutação ZVS ocorre nessas três ocasiões. Diferentemente da topologia LC, por exemplo, 

que deve-se tomar cuidado com a proximidade do ponto de operação nominal da frequência de 

ressonância, buscando evitar a operação fora da região onde ocorre ZVS. 
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A aplicação de LEDs para iluminação em geral, em especial os de potência, tem sido 

vista como uma alternativa relevante para redução dos gastos em iluminação no contexto da 

energia elétrica mundial.  A utilização eficiente dessa forma de energia é de grande importância.  

Outros tipos de fontes de iluminação têm sido substituídos por lâmpadas de menor consumo e 

prolongada vida útil, como lâmpadas a LED. Apesar da facilidade no acionamento dos LEDs 

quando comparados a outras lâmpadas, cuidados devem ser tomados respeitando parâmetros 

que podem ser imprescindíveis para sua aplicação em iluminação, como luminosidade 

constante na saída e restrições que levam ao não comprometimento da vida útil dos dispositivos. 

Dessa forma, o desenvolvimento de tecnologias para circuitos de acionamento para LEDs é 

necessário. Estes circuitos devem ser adequadamente projetados e operados para tirar proveito 

integral dessas características potenciais destes dispositivos. 

Por fim, a contribuição gerada por este trabalho apresentou-se relevante devido aos 

resultados positivos observados, como o desenvolvimento de um projeto adequado para a 

topologia e o alto rendimento obtido experimentalmente. Ainda, por abordar possibilidades com 

topologias utilizando o conversor LLC-HB e ainda o indutor variável. Esta topologia, bem 

como a parte de reguladores magnéticos para circuitos de acionamento ou fontes chaveadas em 

geral, são dois assuntos bastante atrativos atualmente, na busca de alternativas à conversão 

eficiente de energia. 

4.3 TRABALHOS FUTUROS 

Como perspectiva ao trabalho já realizado, algumas linhas de investigação podem ser 

tomadas. Uma alternativa ao comando dos interruptores através de circuitos integrados ou 

circuito de comando específico, como é realizado, pode ser analisada. Nessa conjuntura, a 

possibilidade de realizar comando auto-oscilante a partir de derivações em um dos elementos 

magnéticos do circuito ressonante é uma alternativa. Isso poderia manter o circuito em regime 

permanente operando em um ponto de operação nominal determinado, a priori. 

Uma forma de realimentação, fazendo uma relação entre a amplitude da corrente na 

carga LED e a corrente no enrolamento de controle do indutor variável também é válida. Essa 

idéia deve buscar eliminar a dependência de uma corrente ICC externa para regulação da 

indutância principal. Esta realimentação pode ser avaliada tanto para manter o circuito operando 

em um ponto nominal de operação quanto para a realização da variação da corrente de saída.   
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