
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Santis Brand 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE ONDULAÇÃO DE BAIXA 

FREQUÊNCIA EM DRIVERS DE LEDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019



 

 

Jean Santis Brand 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE ONDULAÇÃO DE BAIXA FREQUÊNCIA EM 

DRIVERS DE LEDS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica, área de concentração em Sistemas de 

Iluminação da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Engenharia 

Elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Dalla Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

© 2019 

Todos os direitos autorais reservados a Jean Santis Brand. A reprodução de partes ou do todo 

deste trabalho só poderá ser feita com autorização por escrito do autor. Endereço: Rua Júlio de 

Castilhos, n. 1980, Bairro Centro, São Luiz Gonzaga, RS. CEP: 97800-000. 

Fone (+55) 55 99987-7536; E-mail: jean_brand@hotmail.com.  



 

 

Jean Santis Brand 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE ONDULAÇÃO DE BAIXA FREQUÊNCIA EM 

DRIVERS DE LEDS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica, área de concentração em Sistemas de 

Iluminação da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Engenharia 

Elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos Meus Pais  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais Anselmo e Rosane e aos meus 

irmãos Jamile e Jerrie pelo amor, carinho e suporte durante toda a minha vida, me guiando no 

caminho para me tornar que eu sou hoje. 

Ao professor Marco Antônio Dalla Costa pela amizade, conselhos e pela orientação 

neste trabalho. 

Aos meus amigos, colegas de trabalho e professores do GEDRE, grupo onde tive a 

oportunidade de adquirir e aplicar a maioria dos conhecimentos deste e de outros trabalhos 

desenvolvidos ao longo dos últimos 6 anos. 

Aos meus colegas e amigos da UFSM, e tantos outros que fiz ao longo de minha vida, 

os quais estiveram presentes não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins e 

difíceis. 

A Universidade Federal de Santa Maria, por proporcionar ensino público e gratuito com 

alto padrão de qualidade e com funcionários que exercem suas funções com dedicação. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior pelo suporte financeiro a este 

trabalho. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The problem with the world is that the intelligent people  

are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence” 

 

Charles Bukowski  



 

 

RESUMO 

 

 

ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE ONDULAÇÃO DE BAIXA FREQUÊNCIA EM 

DRIVERS DE LEDS 

 

 

AUTOR: Jean Santis Brand 

ORIENTADOR: Marco Antônio Dalla Costa 

 

 

Este trabalho apresenta a análise da transmissão de ondulação de baixa frequência da tensão de 

barramento para a corrente de saída em drivers de LEDs, no estágio de controle de potência. 

Os conversores buck, boost e buck-boost operando em modo de condução descontínuo são 

avaliados. O objetivo final é verificar os valores máximos de ondulação permitidos no 

barramento dos conversores para que a topologia proposta siga as recomendações da IEEE Std. 

1789-2015. Esta recomendação define os níveis de modulação de corrente para mitigar os 

efeitos do flicker na saúde de observadores dos sistemas de iluminação. Para isso, é apresentado 

um procedimento de cálculo para determinar a transmissão de ondulação das topologias 

propostas, utilizado para comparar três diferentes modelos de LEDs. A partir dessas análises, a 

carga de LEDs 3014, composta por 96 LEDs e com potência nominal de 20W, é selecionada 

para ser simulada e implementada em três pontos de operação de tensão de barramento de cada 

topologia. Para uma avaliação mais ampla dos conversores, as eficiências de cada resultado 

experimental foram medidas. O conversor buck-boost mostrou-se o mais flexível em termos de 

transferência de ondulação, por possuir o fator de 1,75 vezes maior para toda a faixa de operação 

avaliada, porém apresenta os menores rendimentos do comparativo, entre 90,7% e 92,7%, que 

reduzem conforme aumenta a tensão na entrada do circuito. Quando é possível operar o 

conversor com tensões no barramento elevadas, o conversor buck torna-se uma boa alternativa, 

com níveis de transferência de ondulação de em torno de duas vezes e rendimentos acima de 

93,5%. Quando a tensão de barramento pode ser pequena, levando a uma relação entre a tensão 

de saída e de entrada alta, o conversor boost é uma alternativa, com transferências de ondulação 

de até 2,4 vezes e rendimentos acima de 93,5%. 

 

 

Palavras-chave: Conversores de Energia, Diodos Emissores de Luz, Drivers de LED, Flicker, 

Ondulação de Baixa Frequência. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF LOW-FREQUENCY RIPPLE TRANSFER TO LED DRIVERS 

 

 

AUTHOR: Jean Santis Brand 

ADVISOR: Marco Antônio Dalla Costa 

 

 

This work presents the analysis of low frequency ripple transmission from the bus voltage to 

the output current in LED drivers, in the power control stage. The buck, boost and buck-boost 

converters, operating in discontinuous conduction mode, are evaluated. The main goal is to 

check the maximum bus voltage ripple values allowed for the proposed topology, to follow the 

IEEE Std. 1789-2015 recommendations. This recommendation defines the current modulation 

levels in lighting systems to mitigate the effects of flicker on human health. To reach this 

condition, a mathematical approach to determine the low-frequency ripple transfer of the 

proposed topologies is presented, and is used to compare three different LED models. From 

these analyses, the LED load 3014, composed of 96 LEDs with rated power of 20W, is selected 

to be simulated and experimentally implemented in three operation points of bus voltage to 

each topology. The efficiencies of each experimental result are also measured. The buck-boost 

converter was the most flexible in ripple transfer because it presented a factor of 1.75 for the 

entire operating range evaluated, but it had the lowest efficiencies levels, between 90.7% and 

92.7%, which reduces as the bus voltage increases. When it is possible to operate the converter 

with high bus voltages, the buck converter becomes a good alternative, with ripple transfer 

levels of around two times and efficiencies above 93.5%. When the bus voltage can be small, 

leading to a high relationship between the output voltage and the input voltage, the boost 

converter is an alternative, with a ripple transfers factor up to 2.4 times and efficiencies over 

93.5%. 

 

 

Keywords: Flicker, LED Drivers, Light Emitting Diodes, Low-Frequency Ripple, Power 

Converters. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo contextualiza a importância do uso de diodos emissores de luz na 

iluminação artificial, propondo também uma discussão em torno dos circuitos de acionamento. 

Além disso, os objetivos, contribuições e delimitações do trabalho são descritos e justificados. 

Por último, a organização dos capítulos é apresentada. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os LEDs (do inglês, Light-Emitting Diodes) têm se tornado populares em quase todas 

as áreas de aplicação de iluminação artificial. Como a iluminação é responsável por cerca de 

20% do consumo energético mundial (SCHRATZ et al., 2016), os LEDs são considerados os 

mais promissores para alcançar a eficientização energética no setor (YAO et al., 2014). 

Entre os benefícios dos LEDs, quando comparados às tecnologias que atualmente 

dominam o mercado, destaca-se serem mais duráveis, podendo alcançar centenas de milhares 

de horas (ALMEIDA, PEDRO SANTOS, 2012; CHANG et al., 2012), ter alta eficácia 

luminosa, na faixa de 100-250 lm/W (ALMEIDA, PEDRO SANTOS et al., 2015), possuir 

flexibilidade de controle e obtenção de diferentes cores (CORDEIRO et al., 2014; LI et al., 

2016), e não contem materiais perigosos em sua fabricação, como o mercúrio (LI et al., 2016; 

WANG; ALONSO; RUAN, 2017; YANG et al., 2018). Estes fatores são determinantes ao 

crescimento do emprego da tecnologia, já que nos últimos anos as autoridades mundiais 

aumentaram os incentivos para o desenvolvimento de tecnologias favoráveis ao meio ambiente, 

para reduzir as emissões de dióxido de carbono na atmosfera e minimizar os efeitos do 

aquecimento global (JUNG et al., 2015).  

Como os LEDs são cargas alimentadas em corrente contínua (CC), é necessário projetar 

um circuito eletrônico para fornecer os níveis de corrente e de tensão desejados e, 

consequentemente, para balancear a diferença de potência instantânea da rede elétrica e da saída 

CC, para evitar o nível de ondulação em baixa frequência elevado (DONG et al., 2018; HE; 

RUAN; ZHANG, 2017; KIM et al., 2017; LIU et al., 2018; PEREIRA et al., 2017). 

Diversas normas e recomendações regulamentam o comércio de equipamentos baseados 

em LEDs. Para a conexão com a rede são exigidos:  

• limites na TDH (taxa de distorção harmônica), que é o conteúdo harmônico da 

corrente de entrada, através da norma IEC 61000-3-2; 
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• elevado FP (fator de potência), no Brasil regulamentado pela portaria nº 20/2017 

para equipamentos de iluminação pública e portaria nº 389/2014 para lâmpadas 

de LED com dispositivo de controle integrado (INMETRO, 2014, 2017);  

• limites para interferência eletromagnética, através da norma NBR IEC/CISPR 

15/2014.  

Para a conexão com a carga, a ondulação de baixa frequência da corrente nos LEDs 

resulta em uma modulação da intensidade luminosa (flicker) no dobro da frequência da rede 

elétrica. Buscando padronizar essa questão, a IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) apresentou uma recomendação para mitigar os riscos de saúde para observadores, 

estabelecendo níveis de modulação classificados como de baixo risco ou sem nenhum efeito 

(IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY, 2015). 

Com esse conjunto de normativas e recomendações, a qualidade dos dispositivos 

fornecidos para o mercado vem aumentando com o passar dos anos. Atualmente, os tópicos que 

se pode destacar em pesquisas em drivers de LEDs são relacionados com o aumento do 

rendimento e da vida útil dos drivers, atrelados às questões relativas ao flicker, que tornam mais 

restritas as ondulações de tensão de barramento permitidas. 

Um problema crítico em drivers de LED são os capacitores eletrolíticos, que 

representam o elo fraco dos sistemas, não apresentando vida útil semelhante à dos outros 

componentes. A substituição pode ser feita por capacitores de filme, os quais apresentam vida 

útil maior, porém com uma densidade de carga reduzida, tendo limitações na aplicação para 

não aumentar a ondulação na tensão de barramento dos conversores. Drivers de LED que 

buscam seguir a recomendação da IEEE para mitigar os efeitos do flicker possuem grandes 

restrições para ondulações nas tensões de barramento, que leva ao uso de técnicas de controle, 

grande volume físico dos capacitores ou capacitores eletrolíticos. 

 

1.2 OBJETIVOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Em geral, os conversores para alimentação de LEDs possuem um estágio, dois estágios 

independentes ou dois estágios integrados, sendo o último o foco deste trabalho. Nesse caso, o 

primeiro estágio é responsável pelo CFP (correção do fator) e o segundo pelo CP (controle de 

potência).  

Portanto, neste trabalho será apresentada a metodologia para a otimização do estágio CP 

dos conversores, através do equacionamento da transmissão de ondulação em baixa frequência 

das topologias, de resultados analíticos para relacionar os diferentes pontos de operação dos 
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conversores, de simulações computacionais para comprovação da teoria proposta e por fim de 

protótipos experimentais para validação. 

A principal razão para selecionar o conversor adequado para o estágio CP é reduzir o 

fator de transmissão da ondulação em baixa frequência (FTOBF) da tensão do barramento para 

a corrente nos LEDs, para utilizar menores capacitâncias no barramento dos drivers. Nesse 

caso, pode ser possível, sem nenhuma ação ativa de controle na ondulação de baixa frequência, 

substituir os capacitores eletrolíticos, que apresentam curta vida útil em comparação aos LEDs, 

que alcançam mais de 50.000 horas (ALMEIDA, PEDRO SANTOS et al., 2015; GOBBATO 

et al., 2018; U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2016; WU et al., 2018). 

Muitos trabalhos têm proposto diferentes soluções para reduzir as capacitâncias nos 

circuitos de acionamento de LEDs. Em conversores de um estágio, ou com estágios integrados 

é possível alcançar a redução através de técnicas de controle que aumentam o conteúdo 

harmônico da corrente de entrada (ALONSO, J.M. et al., 1999; GU et al., 2009; LAMAR et al., 

2012; LUZ, 2017; RUAN et al., 2011; SOARES et al., 2017). Outras soluções empregam o 

processamento parcial de energia, através do uso de conversores em série ou em paralelo, para 

compensar a ondulação de baixa frequência, dessa forma permitindo valores menores de 

capacitância de barramento (CAMPONOGARA et al., 2015; DONG et al., 2018; HE; RUAN; 

ZHANG, 2017; KIM et al., 2017; MANGKALAJAN et al., 2018; PEREIRA et al., 2017; WU 

et al., 2018). Outros trabalhos utilizam drivers de LED com múltiplas saídas em paralelo, com 

um processamento de energia por saída menor, necessitando de menores valores de 

capacitâncias (GOBBATO et al., 2018; LIU et al., 2017, 2018). Todas as soluções apresentadas 

anteriormente necessitam de uma malha de controle dedicada e por vezes complexo para 

alcançar a redução de capacitâncias. 

A contribuição desse trabalho é a análise do FTOBF no estágio CP, apresentada de duas 

maneiras diferentes: em função do ganho de tensão do estágio CP, que permite um comparativo 

independente do ponto de operação da carga, e o segundo em função dos pontos tensão de 

barramento. A partir dos resultados, é possível definir os valores máximos de ondulação de 

tensão de barramento permitidos para determinado ponto de operação do conversor para que 

esteja de acordo com as recomendações da IEEE Std. 1789-2015. Além disso, são relacionados 

os valores da FTOBF com o rendimento da conversão de energia, de forma a buscar a 

otimização completa do estágio. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

Apesar de a análise proposta ser destinada para a aplicação em conversores de dois 

estágios integrados, no presente trabalho apenas o estágio de controle de potência é abordado, 

por ser o responsável pela transferência da ondulação de baixa frequência em 120 Hz para a 

carga de LEDs. Portanto, o conversor é alimentado com uma fonte de corrente alternada (CA), 

a qual é composta por um sinal com um nível de corrente contínua (CC) e outro de corrente 

alternada. Dessa forma, é possível emular um barramento semelhante ao da saída do estágio de 

correção de fator de potência. 

Os conversores apresentados serão o buck, boost e o buck-boost, por serem as topologias 

não isoladas mais utilizadas comercialmente para sistemas de iluminação, todos operando em 

modo de condução descontínua (MCD). Por se tratar de uma análise do comportamento das 

topologias na conversão de energia CC/CC em relação à transferência de ondulação, todos os 

conversores são analisados em malha aberta, ou seja, sem nenhum tipo de compensação por 

malha de controle. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Os demais capítulos desta dissertação estão estruturados da seguinte maneira:  

No capítulo 2 é apresentada uma revisão sobre LEDs, por meio dos tipos de dispositivos 

disponíveis comercialmente e o comportamento dos mesmos quando utilizados como cargas 

em sistemas de iluminação. Posteriormente a recomendação IEEE Std. 1789-2015, abordando 

os níveis de modulação para mitigar os efeitos do flicker em seres humanos é apresentada e por 

fim uma revisão sobre as topologias de drivers comumente empregadas. 

No capítulo 3, é apresentada a análise da transferência de ondulação de baixa frequência 

da tensão de barramento para a corrente nos LEDs. Depois, a análise genérica, aplicável para 

qualquer topologia de conversor, é desenvolvida. A partir da mesma, o procedimento de cálculo 

para os conversores buck, boost e buck-boost são apresentados. 

No capítulo 4 os resultados analíticos são apresentados. Para isso, os componentes do 

circuito e a razão cíclica nominal são calculados em função da tensão de barramento, permitindo 

desenvolver os gráficos de resposta das topologias para determinada faixa de operação da 

tensão de barramento, para três diferentes modelos de LEDs. A partir dos resultados, são 

selecionados três pontos de operação de cada topologia. 
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No capítulo 5 os resultados de simulação e os procedimentos experimentais são 

apresentados, no intuito de validar os modelos desenvolvidos. Juntamente, são mensurados os 

rendimentos das topologias, para avaliar experimentalmente as perdas no circuito conforme o 

ponto de operação definido. 

Por fim, o capítulo 6 traz as considerações finais do trabalho, pelas conclusões gerais e 

sugestões de trabalho futuros, além da produção científica resultante da dissertação.
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2 ILUMINAÇÃO DE ESTADO SÓLIDO E DRIVERS PARA LEDS 

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, são abordadas as características dos LEDs, desde o princípio de 

funcionamento até as características que tornam viáveis sua aplicabilidade, em relação a outras 

tecnologias existentes. Também são apresentados os principais tipos de LEDs disponíveis 

comercialmente e a definição de modulação aplicável para os dispositivos, baseado na 

recomendação IEEE Std 1789-2015. Por fim, uma revisão sobre as diferentes topologias para a 

implementação dos drivers de LED é mostrada, destacando suas vantagens e desvantagens. 

2.2 CONSTRUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS LEDS 

Os LEDs são semicondutores formados pela junção de materiais sólidos do tipo P e do 

tipo N. Quando a junção P-N é diretamente polarizada, ocorre um fluxo de elétrons da junção 

N pra junção P, onde ocorre a combinação de elétrons e lacunas do semicondutor. Quando os 

elétrons se combinam com as lacunas passando da banda de condução para a banda de valência, 

ocorre a liberação da energia, que pode ser na forma radiativa, gerando fóton (luz), ou não 

radiativa gerando fônons (calor). Portanto, para que a luz seja emitida, é necessário que a junção 

P-N seja diretamente polarizada com tensão maior que a tensão de difusão, proporcional a 

energia de bandgap. Essa energia é relacionada com a banda de condução e a banda de valência 

de um elemento (SCHUBERT, 2006). 

Para que seja maximizada a vida útil dos LEDs, os fabricantes trabalham para reduzir 

as recombinações não radiativas e aumentar as radiativas. A diminuição das combinações 

radiativas é relacionada com a concentração na região P, dos portadores minoritários e lacunas 

na região N (SCHUBERT, 2006). Para isso, os LEDs são compostos por uma estrutura 

denominada heterojunção, onde a constituição é dada por dois tipos de semicondutores, um 

com pequena energia de bandgap e o segundo com maior energia, conhecido como barreira 

(CAMPONOGARA, 2015). 

Para LEDs de potência, a construção física é feita de forma a permitir a remoção de 

calor do semicondutor e potencializar a quantidade de luz. Nesse sentido, a variedade de 

encapsulamentos é grande, e cada uma tem o objetivo de melhorar a extração de luz, ângulo de 

abertura, dissipação térmica, além de outros fatores de interesse (BENDER, 2012). 

Quando a visão humana é exposta a condições de baixa luminosidade, conhecida como 

condição escotópica, a mesma é mais sensível a temperaturas de cores elevadas, as quais os 
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LEDs são capazes de reproduzir com elevada eficácia. Isso leva a um ganho considerável no 

comparativo com as lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão empregadas atualmente, que 

possuem índice de reprodução de cores de, em média, 25 (LUZ, 2013). 

Os aspectos que tornam os LEDs mais eficientes em transformar a energia elétrica em 

luz são a sua construção e robustez, atrelada ao seu peso e tamanho, o índice de reprodução de 

cores de valores acima de 70, uma eficácia luminosa superior às outras tecnologias disponíveis, 

a capacidade de operar em temperaturas elevadas e, por fim, o consequente custo total reduzido, 

que acontece em virtude das características anteriormente mencionadas. Isso leva a uma elevada 

vida útil com baixos custos de manutenção, reduzindo os custos operacionais, principalmente 

quando se fala em iluminação pública, de exteriores e industriais, que operam com potências 

elevadas, possibilitando uma redução significativa do consumo de energia elétrica (MENKE, 

2016). 

Quando se fala em iluminação aplicada a interiores, os LEDs se destacam por 

apresentarem condições de se adaptarem aos sistemas inteligentes, pela capacidade de produzir 

luz de diferentes cores e ter facilidade no controle de intensidade luminosa (BRANAS; 

AZCONDO; ALONSO, 2013). 

Além disso, as características fotométricas, elétricas e térmicas dos LEDs são diferentes 

de todas as outras fontes de luz disponíveis atualmente. A alta dependência entre a corrente e o 

fluxo luminoso nesses dispositivos, faz com que os drivers de controle de corrente sejam a 

melhor escolha para o acionamento dos dispositivos (WAI-KEUNG LUN et al., 2009). Isso 

acontece porque uma pequena alteração na tensão dos LEDs gera uma grande variação na 

corrente (BHATTACHARYA et al., 2007; BROECKL et al., 2007). 

2.3 LEDS DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE 

Os LEDs apresentam alta flexibilidade para serem utilizados em diferentes aplicações. 

Por isso, são classificados de acordo com a potência nominal de seu encapsulamento. 

2.3.1 LEDs Low-Power e Mid-Power 

Esses tipos de LEDs se caracterizam por apresentarem níveis de corrente de dezenas de 

miliamperes, geralmente abaixo de 150mA, com dissipação de potência tipicamente de, no 

máximo, algumas centenas de miliwatts (VAQUERO, 2013). Como exemplo, a Figura 1 

apresenta o LED Bridgelux 2835, de 500mW, o LED Luxeon 3014, de 200mW, e o LED duris 

E5, de 180mW. 
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Figura 1 - Exemplos de LED mid-power 

 

Fonte: Reprodução da internet. 

2.3.2 LEDs High-Power e COB (Chip-on-Board) 

Esses LEDs, apresentados na Figura 2, são utilizados em aplicações de maiores 

potências, que buscam principalmente uma elevada relação de lúmens emitidos por watt 

consumido, em virtude da considerável dissipação de potência (VAQUERO, 2013). Como 

exemplo, pode-se apresentar o LED Lumileds Rebel ES, que opera com corrente de 700mA e 

potência de aproximadamente 2,2W, o LED COB Sunpu G9-654H2818-P0F2MA, que nesse 

modelo opera em 2,8A e 150W e o LED COB Osram Soleriq S 13, que opera em 500mA e 

70W. 

Figura 2 - Exemplos de LED high-power 

 

Fonte: Reprodução da internet. 

 

2.4 IEEE STD. 1789-2015 

A necessidade de estabelecer práticas recomendadas para frequências de modulação em 

drivers de LEDs levou à criação da IEEE Std. 1789-2015, que tem como objetivo mitigar os 

efeitos do flicker em HB-LEDs (do inglês, High-Brightness LEDs). Para sistemas de iluminação 

à LEDs, é assumido que a corrente nos dispositivos é proporcional à intensidade luminosa de 
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saída (IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY, 2015). A Figura 3 apresenta uma forma de 

onda típica de modulação em drivers. 

Portanto, as recomendações são separadas em dois níveis de percepção humana: 

• Nível de baixo risco: Nesse caso, qualquer efeito biológico ou distração, 

causados em virtude da ondulação na luminosidade, são minimizados. Para isso 

a ondulação de corrente deve seguir o limite mostrado em (1), onde fLED é a 

frequência de ondulação em baixa frequência de corrente nos LEDs. 

 
𝑀𝑜𝑑% ≤ 0,08 ∗ 𝑓𝐿𝐸𝐷 (1) 

• Nível sem efeitos: Para esse nível, mostrado em (2), nenhuma variação na 

intensidade luminosa é percebida, portanto nenhum efeito biológico deve 

ocorrer. 

 
𝑀𝑜𝑑% ≤ 0,0333 ∗ 𝑓𝐿𝐸𝐷 (2) 

Figura 3 – Exemplo de modulação de tensão nos LEDs 

 

Fonte: (LEHMAN; WILKINS, 2014). 

Para frequências de modulação acima de 90Hz, a recomendação segue os estudos de 

Brad Lehman e Arnold Wilkins (LEHMAN; WILKINS, 2014), onde a modulação percentual é 

definida por (3). 

 𝑀𝑜𝑑% =
𝐼𝑜 +

𝐼𝑜_𝑟𝑝
2 − 𝐼𝑜 +

𝐼𝑜_𝑟𝑝
2

𝐼𝑜 +
𝐼𝑜_𝑟𝑝
2 + 𝐼𝑜 −

𝐼𝑜_𝑟𝑝
2

100 =
𝐼𝑜_𝑟𝑝

2𝐼𝑜
=
1

2
𝐼𝑜_𝑟𝑝% (3) 
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Rearranjando (3), pode-se observar que o valor pico a pico da ondulação de corrente 

percentual (Io_rp%) é o dobro da modulação percentual. Como no Brasil a frequência da rede 

elétrica é de 60Hz, a modulação nos LEDs é calculada na frequência de 120Hz. Portanto, 

através de (1) a Mod% é de 9,6%, logo Io_rp% poderá ter valor máximo de 19,2%. 

Em frequências acima de 100Hz, o flicker percentual raramente é percebido diretamente 

por indivíduos humanos através da visão central ou periférica, porém pode ser percebido de 

modo indireto, através de efeitos estroboscópicos para frequências de até 300 Hz ou mais 

(BULLOUGH et al., 2011). A Figura 4 apresenta graficamente os níveis de modulação em 

função da frequência do sinal de corrente nos LEDs. 

Figura 4 – Níveis de risco da ondulação de corrente aos observadores 

  

Fonte: Adaptação de (LEHMAN; WILKINS, 2014). 

 

2.5 TOPOLOGIAS DE CONVERSORES E SEUS MODOS DE OPERAÇÃO 

Os LEDs possuem diferentes estruturas, podendo apresentar ou não CFP e redução do 

conteúdo harmônico, entrada universal, dimming, redução da modulação da intensidade 

luminosa para evitar o flicker, alta eficiência, entre outros. Isso tudo, é atrelado à aplicação para 

a qual o driver é desenvolvido, que muitas vezes é relacionado ao custo e volume. 

O método para o acionamento dos LEDs de potência tem implicações na qualidade e 

estabilidade da luz emitida pelos dispositivos. O driver é um elemento de grande interesse para 

pesquisa, devido às necessidades de melhora em eficiência da conversão elétrica, redução de 

custos, aumento da vida útil, além de funções extras, como proteções para condições anormais 
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de funcionamento, controle da intensidade luminosa, comunicação, entre outros (ALMEIDA, 

PEDRO S., 2014). 

Sendo a rede elétrica a fonte de energia utilizada para sistemas de iluminação, as 

pesquisas em drivers se concentram em torno da conversão de tensão alternada para tensão 

contínua, conhecida por retificação, que gera questões relativas a TDH, CFP e filtragem da 

oscilação de potência instantânea monofásica em 120 Hz (caso a rede seja de 60 Hz), resultante 

da conversão CA-CC (ALMEIDA, PEDRO S., 2014). 

2.5.1 Estágio Único 

A estrutura de estágio único é indicada para baixas e médias potências, onde o custo e 

volume dos conversores são mais relevantes que manter elevado PF e rendimento na conversão 

de energia. A Figura 5 apresenta o exemplo do funcionamento de estruturas de estágio único, 

demonstrando o comportamento da saída quando se utiliza capacitores eletrolíticos (E-Cap) ou 

capacitores de filme (F-Cap). 

Figura 5 – Exemplo de conversor CA/CC de estágio único 

 

Fonte: (MENKE, 2016). 

Quando se trabalha com um estágio, um conversor de CFP é utilizado e a tensão de 

barramento é aplicada diretamente nos LEDs. Dessa forma, a energia é armazenada sob 

menores níveis de tensão, resultando em altos valores de capacitâncias, deixando impraticável 

o uso de capacitores de filme em aplicações de média e alta tensão, levando ao uso de 
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capacitores eletrolíticos para que não haja elevados níveis de modulação (ALMEIDA, PEDRO 

SANTOS et al., 2015; BEIBEI WANG et al., 2010; FANG; LIU, 2017; PEREIRA et al., 2017; 

WANG; ALONSO; RUAN, 2017). 

2.5.2 Dois Estágios Independentes 

Uma das alternativas para contornar as elevadas capacitâncias, é utilizar topologias de 

dois estágios independentes, como mostra a Figura 6. Essa solução é adequada para aplicações 

de média e alta potência, onde o desempenho e confiabilidade são preocupações maiores que o 

custo e o tamanho (LI et al., 2016). 

Figura 6 – Exemplo de conversor CA/CC de dois estágios independentes 

 

Fonte: (MENKE, 2016). 

Quando se utiliza topologia de estágios independentes, o primeiro é responsável pelo 

CFP e manter níveis reduzidos de conteúdo harmônico. Como esse estágio não tem conexão 

direta com a carga, a tensão de barramento pode ser maior que a dos LEDs, sendo assim é 

possível utilizar capacitâncias menores. O segundo estágio é o que faz o controle de potência 

entregue para a carga de LEDs. No entanto, quando se utiliza um estágio CP, há maior número 

de interruptores no circuito, que aumenta o custo do driver e a complexidade do controle, além 

do duplo processamento de energia, que compromete a eficiência global do sistema 

(CAMPONOGARA et al., 2015; POORALI; ADIB; FARZANEHFARD, 2017). 
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2.5.3 Dois Estágios Integrados 

A solução para reduzir o número de interruptores ativos e de circuitos de acionamentos 

necessários, é a integração dos estágios CFP e CP em um único estágio, como exemplifica a 

Figura 7. Utilizando CPIs (conversores de potência integrados) ambos os estágios 

compartilham um único interruptor controlado, que reduz os custos para aplicações industriais 

(ALMEIDA, PEDRO SANTOS et al., 2015; LEE; DO, 2017; LIU et al., 2017, 2018; LUO et 

al., 2017; POORALI; ADIB; FARZANEHFARD, 2017; XIE et al., 2016). 

Figura 7 – Exemplo de conversor CA/CC de dois estágios integrados 

 

Fonte: (MENKE, 2016). 

A integração de estágios leva a perda de um grau de liberdade, devido a ambos os 

circuitos compartilharem um único interruptor e operar em mesma frequência de comutação e 

razão cíclica. Caso a razão cíclica seja modulada, a mesma afetará as variáveis de entrada e de 

saída do conversor (SOARES et al., 2017). Além disso, o interruptor do circuito deverá ser 

dimensionado de forma a suportar maiores níveis de tensão e de corrente (ALMEIDA, PEDRO 

SANTOS, 2012). O diagrama equivalente para conversores integrados é como apresenta a 

Figura 8. 
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Figura 8 – Diagrama equivalente de CPIs, com a carga de LEDs em detalhe. 

 

Fonte: Autor. 

Com o estágio CFP operando em MCD em CPIs, um alto fator de potência pode ser 

obtido sem a necessidade de uma malha interna de controle para que a corrente siga a referência 

senoidal, com amplitude proporcional à potência ativa drenada pelo conversor, desde que o 

interruptor compartilhado opere com razão cíclica fixa durante o período da rede CA 

(GOBBATO et al., 2018; LEE; DO, 2017; POORALI; ADIB; FARZANEHFARD, 2017; WU 

et al., 2018). 

2.5.4 Processamento Parcial de Energia 

O principal inconveniente de utilizar múltiplos estágios ou estágios integrados é o 

reprocessamento da energia, que reduz o rendimento dos conversores. Muitas soluções têm 

empregado o processamento parcial de energia, através do uso do estágio de controle de 

potência conectado em série ou em paralelo com a carga (CAMPONOGARA et al., 2015; 

DONG et al., 2018; HE; RUAN; ZHANG, 2017; KIM et al., 2017; MANGKALAJAN et al., 

2018; PEREIRA et al., 2017; WU et al., 2018).  

Quando a conexão é feita em série, como mostra a Figura 9, a tensão de saída é dada 

pela soma das tensões nos dois estágios. Por exemplo, se a tensão no segundo estágio 

corresponde a 20% do valor da tensão de saída para os LEDs, significa que 80% da energia será 

processada pelo primeiro estágio, o que possibilita o aumento do rendimento do driver 

(ALMEIDA, PEDRO SANTOS et al., 2015). 
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Figura 9 – Exemplo de conversor CA/CC com processamento parcial de energia (conexão em 

série) 

 

Fonte: (MENKE, 2016). 

Para a conexão em paralelo, mostrada na Figura 10, o conversor CC/CC do segundo 

estágio é utilizado para compensar a ondulação de baixa frequência da rede elétrica, 

armazenando energia durante meio ciclo da rede e retornando para a carga na outra metade, 

mostrando boa capacidade de redução de capacitâncias. Porém, é necessário que seja 

implementado com um conversor bidirecional, que leva ao uso de mais interruptores, circuitos 

de acionamento e sensores isolados, aumentando o custo e reduzindo a confiabilidade do 

conversor (ALMEIDA, PEDRO SANTOS et al., 2015). 

Figura 10 – Exemplo de conversor CA/CC com processamento parcial de energia (conexão em 

paralelo) 

 

Fonte: (MENKE, 2016). 
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2.6 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, foram abordados os aspectos construtivos dos LEDs, suas principais 

características, os dispositivos disponíveis comercialmente e por fim os tipos de topologias 

comumente empregados para seu acionamento. O objetivo foi mostrar o porquê de os LEDs 

serem atualmente considerados fundamentais para alcançar a eficiência energética nos sistemas 

de iluminação, apresentando as justificativas e linhas de pesquisas seguidas para a tecnologia. 

A otimização da construção dos LEDs tem permitido alcançar maiores eficácias 

energéticas na conversão da energia elétrica em luz, reduzindo ano após ano as perdas em calor. 

Além disso, as características que tornam os LEDs atrativos para diferentes aplicações foram 

descritas, bem como sua capacidade de substituir qualquer tecnologia empregada atualmente, 

em todas as áreas de iluminação existentes. 

A recomendação de níveis de modulação impostos pela IEEE Std. 1789-2015, para 

mitigar os efeitos do flicker em seres humanos foi descrita. Os níveis máximos permitidos para 

os drivers de LED foram apresentados, juntamente com a equação matemática que descreve a 

modulação em termos de ondulação de corrente. 

Pelas variáveis do projeto, pode ser selecionada a melhor topologia a ser empregada 

para o acionamento da carga. As principais topologias que são de estágio único, múltiplos 

estágios, estágios integrados e com processamento parcial de energia, foram apresentadas neste 

capítulo. 
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3 ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE ONDULAÇÃO EM BAIXA FREQUÊNCIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentada a análise matemática do FTOBF, fundamentado na 

recomendação IEEE Std. 1789-2015. A partir dos conceitos, é apresentado o equacionamento 

genérico da FTOBF para drivers de LED, posteriormente exemplificados em três topologias. 

 

3.2 SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DOS CONVERSORES 

A aplicabilidade visada para o trabalho é em CPIs, tendo em vista que os mesmos 

possuem apenas um interruptor no circuito, reduzindo os custos em aplicações comerciais e 

consequentemente a complexidade da malha de controle. Também, como o primeiro estágio 

dessas topologias opera em MCD para alcançar a CFP, é desejável que a malha de controle não 

seja desenvolvida com para compensar a OBF (ondulação de baixa frequência) transmitida do 

barramento CC para a corrente dos LEDs, para não distorcer a corrente de entrada do conversor. 

Sendo assim, é importante conhecer as características de transferência de ondulação de 

baixa frequência das topologias utilizadas como estágio de controle de potência em drivers para 

CPIs. Dessa forma é possível alcançar uma redução de capacitância através da seleção que 

considera os parâmetros da carga e a definição do ponto de operação de tensão de barramento, 

a partir da topologia que permite maior valor de ondulação de tensão de barramento. 

Alguns trabalhos avaliaram a influência do modo de operação dos conversores em 

relação à transferência da ondulação de barramento para a corrente nos LEDs. Em (ALONSO, 

J. MARCOS et al., 2012) um conversor MCD/MCC foi implementado, enquanto em 

(ALONSO, J. M. et al., 2011) foram avaliadas as operações em MCD/MCD. No segundo caso, 

uma redução considerável de capacitância de barramento foi obtida, quando comparado com o 

primeiro. Em (DE MELO et al., 2018) a topologia buck foi comparada operando em MCC e em 

MCD no estágio de controle de potência, em termos de transferência de ondulação de baixa 

frequência, constatando um fator de transmissão de 6,9 vezes para a operação em MCC e 2,03 

vezes para a operação em MCD. 

O objetivo final deste trabalho é encontrar as equações que descrevem a transmissão de 

ondulação em baixa frequência, para assim selecionar o conversor e ponto de operação 

adequado para determinada carga, que consequentemente irá necessitar menores capacitâncias 

no barramento. Dessa forma, pelas conclusões desta seção, o mesmo dedica-se exclusivamente 
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a operação em MCD, por ter o melhor comportamento pelo comparativo com conversores em 

MCC. 

 

3.3 ANÁLISE GENÉRICA DO FTOBF 

O circuito equivalente do estágio CP é apresentado na Figura 11, onde o capacitor Cb 

representa o barramento, o qual corresponde à tensão de saída do estágio CFP. A partir do 

equacionamento do FTOBF, é possível definir qual a topologia e ponto de operação mais 

indicados, em função da liberdade de escolha dos parâmetros de projeto. Para analisar a 

interação do LED com o driver, utiliza-se o modelo equivalente do LED, que consiste em um 

diodo ideal em série com uma fonte de tensão e uma resistência série. Esse modelo é conhecido 

com o modelo linear, e é amplamente utilizado na literatura, abordado em detalhes por (LIN; 

CHEN, 2009). 

O objetivo desta análise é encontrar um ponto de operação, onde haja conformidade 

com as práticas recomendadas e seja mantida elevada eficiência na conversão de energia, 

independente das características de tensão limiar (Vγ), resistência série equivalente (Rγ) e 

corrente nos LEDs (Io). A tensão de entrada do estágio CP (vb(ωt)) pode ser aproximada por 

uma forma de onda senoidal, apresentada em (4), composta pelo nível CC (Vb) e a componente 

CA (Vb_rpsen(ωt)). A corrente nos LEDs também é aproximada por uma forma de onda 

senoidal, onde o valor instantâneo (io(ωt)) é apresentado em (5) e também é composto pelo 

nível CC (Io) e pelo nível CA (Io_rpsen(ωt)). 

 
𝑣𝑏(𝜔𝑡) = 𝑉𝑏 + 𝑉𝑏_𝑟𝑝𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (4) 

 
𝑖𝑜(𝜔𝑡) = 𝐼𝑜 + 𝐼𝑜_𝑟𝑝𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (5) 

Figura 11 – Circuito equivalente para a análise do estágio CP 

 

Fonte: Autor. 
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A metodologia proposta é desenvolvida de forma genérica, servindo, portanto, para 

qualquer topologia de conversor. Neste trabalho, a mesma será aplicada para os conversores 

buck, boost e buck-boost, que quando operados em MCD, comportam-se como resistências 

(KAZIMIERCZUK, 2008). Para os três conversores, a resistência equivalente segue a 

expressão representada em (6), onde fs é a frequência de comutação, Lx a indutância e Dx a razão 

cíclica para a topologia e ponto de operação. 

 

𝑅𝑒𝑞 =
2𝑓𝑠𝐿𝑥

𝐷𝑥
2  (6) 

Já que a corrente de saída possui duas componentes, uma em alta frequência (Io_rp(hf), da 

comutação dos interruptores) e a outra em baixa frequência (em 120Hz, o dobro da frequência 

da rede considerada), é apresentado na Figura 12 o modo para determinação de Io_rp, que 

consiste em definir o valor médio da alta frequência, sendo o pico a pico resultante da mesma 

a ondulação total de corrente considerada na baixa frequência. Nesse caso, Tr é o período da 

rede de 60Hz e Ts o período de comutação do interruptor. 

Figura 12 - Ondulação da corrente de saída 

 

Fonte: Adaptação de (LUZ, 2017). 

Como o circuito de acionamento fornece energia para uma carga de LEDs, é necessário 

definir a equação que descreve a relação entre a potência média de saída (Po) e os parâmetros 

do LED. Para isso, é feita a aproximação de ondulação de alta frequência, onde a corrente de 

saída Io(ωt) é aproximada pela sua componente CC (Io) (ALMEIDA, PEDRO S. et al., 2015). 
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Para a ondulação de corrente nos LEDs pico a pico de até 50% da corrente média, o fluxo 

luminoso do LED obtido experimentalmente é de 98,5% comparado ao valor puramente CC, 

portanto a componente Io_rpsen(ωt) pode ser negligenciada. Assumindo uma transformação de 

energia ideal, a potência média de saída será igual à potência média de entrada, dada por (7). 

 
𝑃𝑜 = 𝑃𝑏 = 𝐼𝑜𝑉𝑜 = 𝐼𝑜

2𝑅𝛾 + 𝐼𝑜𝑉𝛾 (7) 

Para chegar ao FTOBF de forma genérica deve-se definir a expressão de tensão média 

de saída (Vo) em função dos parâmetros da carga e da potência média de entrada (Pb). Como os 

parâmetros da carga são constantes, o que define o comportamento em termos de FTOBF será 

o valor de Pb da topologia em análise. Portanto, o primeiro passo é equacionar a corrente média 

nos LEDs, dado pela raiz positiva resultante do isolamento da variável em (7), como mostra 

(8). 

 

𝐼𝑜 =
−𝑉𝛾

2𝑅𝛾
+
1

2
√(

𝑉𝛾

𝑅𝛾
)

2

+
4𝑃𝑏
𝑅𝛾

 (8) 

Sendo assim, substituindo (8) em (7), é encontrada a tensão média de saída para os LEDs 

em função de Pb, como apresenta (9). 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝛾

2
+
1

2
√𝑉𝛾

2 + 4𝑃𝑏𝑅𝛾 (9) 

O ganho de tensão (Gv) é definido pela razão entre a tensão de saída e a tensão de 

barramento da topologia selecionada, quando nenhuma perturbação na entrada é considerada, 

como mostra (10). 

 
𝐺𝑣 =

𝑉𝑜
𝑉𝑏

 (10) 

Como o objetivo é encontrar a variação na saída, o pico a pico das componentes CA 

para a tensão de barramento e a tensão nos LEDs são representadas por Vb_rp e Vo_rp, 

respectivamente. A razão entre as duas expressões resulta no fator de transformação de 

ondulação (vrp) para a carga de LEDs, e pode ser definido através da derivação parcial de Vo em 

relação a Vb, como representado em (11). 

 

𝑣𝑟𝑝 =
𝑉𝑜_𝑟𝑝

𝑉𝑏_𝑟𝑝
=
𝜕𝑉𝑜
𝜕𝑉𝑏

 (11) 
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Dessa forma, a expressão que define a ondulação de corrente nos LEDs pode ser obtida 

pela transformação das variáveis calculadas anteriormente em termos de tensão para corrente, 

como mostra (12). 

 

𝐼𝑜_𝑟𝑝 =
𝑉𝑜_𝑟𝑝

𝑅𝛾
= 𝑣𝑟𝑝

𝑉𝑏_𝑟𝑝

𝑅𝛾
 (12) 

O passo seguinte é transformar as ondulações de corrente e de tensão em valores 

percentuais, tendo em vista encontrar o FTOBF de forma adimensional, por (13) e (14), 

respectivamente. 

 

𝐼𝑜_𝑟𝑝% = 𝑣𝑟𝑝
𝑉𝑏_𝑟𝑝

𝐼𝑜𝑅𝛾
100 (13) 

 

𝑉𝑏_𝑟𝑝% =
𝑉𝑏_𝑟𝑝

𝑉𝑏
100 (14) 

Logo, o FTOBF para o estágio CP é dado pela razão entre Io_rp% e Vb_rp%, como mostra 

(15), gerando como resultado um fator adimensional que mensura a transferência de ondulação 

na topologia em análise. 

 

𝐹𝑇𝑂𝐵𝐹 =
𝐼𝑜_𝑟𝑝%

𝑉𝑏_𝑟𝑝%
=

𝑉𝑏
𝐼𝑜𝑅𝛾

𝑣𝑟𝑝 (15) 

Portanto, o objetivo agora é validar e analisar esse fator adimensional denominado 

FTOBF para diferentes combinações de topologias e cargas de LEDs através dos 

equacionamentos matemáticos. A partir dos mesmos, torna-se possível quantificar as variações 

de tensão de barramento permitidas nas topologias de conversores e, consequentemente, os 

valores de capacitâncias de barramento necessárias. 

 

3.4 ANÁLISE MATEMÁTICA DO FTOBF PARA AS TOPOLOGIAS 

Nesta seção, são desenvolvidos os equacionamentos para chegar ao FTOBF para os 

conversores buck, boost e buck-boost. Para isso, será utilizada a metodologia genérica 

apresentada na Seção 3.3, aplicada para cada topologia e apresentada nas subseções. 

Analisando a transferência de ondulação em baixa frequência para o estágio de controle 

de potência torna-se possível definir os valores máximos de variação na tensão de barramento 
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permitidos de maneira que as ondulações transferidas para a corrente de saída do conversor não 

ultrapassem os valores recomendados pela IEEE Std. 1789-2015. 

Para desenvolver a análise matemática, a tensão de barramento é aproximada por uma 

fonte CC (Vb) em série com uma fonte CA (Vb_rp), a qual emula um barramento de saída de um 

conversor CFP juntamente com a ondulação de tensão em 120 Hz. 

3.4.1 Conversor Buck 

O circuito equivalente da topologia é apresentado na Figura 13. O equacionamento 

utilizado para relacionar a ondulação da tensão de barramento com a ondulação da corrente nos 

LEDs é baseado em (KAZIMIERCZUK, 2008). 

Figura 13 – Circuito equivalente do conversor buck para a análise matemática 

 

Fonte: Autor. 

A corrente média drenada do capacitor de barramento do conversor é a corrente que flui 

através do interruptor Sbu, dada por (16). 

 

𝐼𝑏 =
(𝑉𝑏 − 𝑉𝑜)

𝑅𝑒𝑞
 (16) 

Multiplicando a corrente de barramento pela tensão de barramento, é definida a 

expressão de potência média de entrada da topologia, como mostra (17). 

 

𝑃𝑏 = 𝑉𝑏𝐼𝑏 =
(𝑉𝑏

2 − 𝑉𝑜𝑉𝑏)

𝑅𝑒𝑞
 (17) 

Como é considerado que a potência de entrada do conversor é igual à potência de saída, 

substituindo (17) em (9), é encontrada a equação da tensão nos LEDs do conversor buck, a qual 

é representada em (18). 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝛾

2
−
𝑉𝑏𝑅𝛾

2𝑅𝑒𝑞
+
1

2
√(𝑉𝛾 −

𝑉𝑏𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞
)

2

+
4𝑉𝑏

2𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞
 (18) 
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Fazendo a derivação parcial, mostrada em (11), da tensão de saída calculada em (18) 

em relação à tensão de barramento, é encontrado o fator de transformação de ondulação, 

representado por (19). Este fator relaciona a ondulação de tensão de barramento com a 

ondulação de tensão aplicada na carga LED, a qual será responsável pela ondulação de corrente 

nos LEDs. 

 

𝑣𝑟𝑝 =
2𝑉𝑏𝑅𝛾 − 𝑉𝑜𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞(2𝑉𝑜 − 𝑉𝛾) + 𝑉𝑏𝑅𝛾
 (19) 

Com todos os parâmetros necessários calculados, a equação que define o FTOBF do 

conversor buck, é apresentado em (20). 

 

𝐹𝑇𝑂𝐵𝐹 =
𝑉𝑏
𝐼𝑜𝑅𝛾

2𝑉𝑏𝑅𝛾 − 𝑉𝑜𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞(2𝑉𝑜 − 𝑉𝛾) + 𝑉𝑏𝑅𝛾
 (20) 

3.4.2 Conversor Boost 

Essa subseção dedica-se ao procedimento de equacionamento matemático do FTOBF 

no conversor boost. O circuito equivalente da topologia para a análise do estágio CP é 

apresentado na Figura 14. O procedimento de cálculo também segue o apresentado em 

(KAZIMIERCZUK, 2008). 

Figura 14 – Circuito equivalente do conversor boost para a análise matemática 

 

Fonte: Autor. 

O primeiro passo é calcular o valor médio da corrente no barramento, que é igual a 

corrente do indutor, como mostra (21). 

 
𝐼𝑏 =

𝑉𝑜

𝑅𝑒𝑞 (
𝑉𝑜
𝑉𝑏
− 1)

 
(21) 
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Agora, calcula-se a potência de entrada do estágio PC para o conversor boost pela 

multiplicação da tensão e corrente de barramento, conforme (22). 

 

𝑃𝑏 = 𝑉𝑏𝐼𝑏 =
𝑉𝑏𝑉𝑜

𝑅𝑒𝑞 (
𝑉𝑜
𝑉𝑏
− 1)

 
(22) 

Substituindo a expressão (22) em (9), a tensão de saída do conversor em função da 

tensão de barramento e dos parâmetros do LED é encontrada, como mostra (23). 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑏 + 𝑉𝛾

2
+

1

2𝑅𝑒𝑞
√(𝑉𝑏𝑅𝑒𝑞 + 𝑉𝛾𝑅𝑒𝑞)

2
+ 4𝑉𝑏𝑅𝑒𝑞(𝑉𝑏𝑅𝛾 − 𝑉𝛾𝑅𝑒𝑞) (23) 

Fazendo a derivada parcial da tensão de saída de (23) em relação à tensão de barramento, 

vrp para o conversor boost é definido por (24). 

 

𝑣𝑟𝑝 =
2𝑉𝑏𝑅𝛾 + (𝑉𝑜 − 𝑉𝛾)𝑅𝑒𝑞

(2𝑉𝑜 − 𝑉𝛾)𝑅𝑒𝑞 − 𝑉𝑏𝑅𝑒𝑞
 (24) 

Após encontrar vrp da topologia, a equação completa para o cálculo do FTOBF é 

apresentada em (25). 

 

𝐹𝑇𝑂𝐵𝐹 =
𝑉𝑏
𝐼𝑜𝑅𝛾

2𝑉𝑏𝑅𝛾 + (𝑉𝑜 − 𝑉𝛾)𝑅𝑒𝑞

(2𝑉𝑜 − 𝑉𝛾)𝑅𝑒𝑞 − 𝑉𝑏𝑅𝑒𝑞
 (25) 

3.4.3 Conversor Buck-Boost 

Nesta seção, o conversor buck-boost será analisado matematicamente para o 

equacionamento do FTOBF. O circuito equivalente da topologia, é como mostra a Figura 15. 

Para a metodologia, as equações são baseadas em (KAZIMIERCZUK, 2008). 
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Figura 15 - Circuito equivalente do conversor buck-boost para a análise matemática 

 

Fonte: Autor. 

A corrente média de barramento da topologia é a corrente que flui através do interruptor 

Sbb do circuito, conforme mostra (26). 

 

𝐼𝑏 =
𝑉𝑏
𝑅𝑒𝑞

 (26) 

A equação que define a potência de entrada da topologia buck-boost, é mostrada por 

meio de (27). 

 

𝑃𝑏 = 𝑉𝑏𝐼𝑏 =
𝑉𝑏

2

𝑅𝑒𝑞
 (27) 

Substituindo a potência de (27) em (9), a tensão de saída para o conversor buck-boost é 

conforme apresenta (28). 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝛾

2
+
1

2
√𝑉𝛾

2 +
4𝑉𝑏

2𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞
 (28) 

Fazendo a derivação parcial da tensão de saída em relação a tensão de barramento de 

(28), vrp do conversor buck-boost é encontrado, como mostra (29). 

 

𝑣𝑟𝑝 =
2𝑉𝑏𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞(2𝑉𝑜 − 𝑉𝛾)
 (29) 

Dessa forma, a equação que define a FTOBF para a topologia buck-boost, após 

simplificações, é mostrada em (30). 

 

𝐹𝑇𝑂𝐵𝐹 =
𝑉𝑏
𝐼𝑜𝑅𝛾

2𝑉𝑏𝑅𝛾

𝑅𝑒𝑞(2𝑉𝑜 − 𝑉𝛾)
 (30) 
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3.5 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresentou o procedimento para equacionamento do FTOBF em drivers 

de LED. O FTOBF, quando empregado em uma carga de LEDs, foi desenvolvido de forma 

genérica, onde foi apresentado que é necessário apenas calcular a potência de entrada da 

topologia que opera em MCD para chegar ao resultado teórico da mesma. 

A partir dos equacionamentos, foram encontrados os FTOBF das topologias buck, boost 

e buck-boost. As equações (20), (25) e (30) são a maior contribuição deste trabalho, tornando 

possível estimar a transmissão de ondulação do barramento para os LEDs a partir dos 

parâmetros dos LEDs. Quando se define um ponto de operação da carga, basta escolher as 

faixas de tensão de barramento para avaliar o comportamento da FTOBF. 
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4 RESULTADOS ANALÍTICOS DA TRANSFERÊNCIA DE ONDULAÇÃO DE 

BAIXA FREQUÊNCIA 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão desenvolvidas as análises gráficas do trabalho, a partir do 

equacionamento apresentado no capítulo anterior, que servirá para analisar o comportamento 

de diferentes cargas de LEDs em termos do FTOBF e auxiliará na seleção dos pontos de 

operação dos conversores. 

 

4.2 ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO À LEDS 

Para este trabalho, são utilizados três modelos distintos de LEDs: um mid-power 

(Luxeon 3014), um high-power (Luxeon rebel ES), e outro high-power chip-on-board (Sunpu 

G9-654H2818-P0F2MA) (NINGBO SUNPU OPTO, 2015; PHILIPS LUXEON, 2016, 2017). 

Os parâmetros desses LEDs são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Parâmetros dos LEDs selecionados 

Parâmetros do LED Símbolo 3014 Rebel ES G9 Unidade 

Corrente de saída Io_1 66 700 2800 mA 

Tensão limiar Vγ_1 2,67 2,73 41,3 V 

Resistência série Rγ_1 6,5 0,66 4,5 Ω 

 

A partir dos modelos, foram definidas as cargas finais para o comparativo, que têm seus 

parâmetros completos apresentados na Tabela 2. Nos LEDs 3014, a carga completa é composta 

por duas strings em paralelo de 48 LEDs em série em cada e nos LEDs Luxeon Rebel ES a 

carga tem 20 LEDs em série. 
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Tabela 2 - Parâmetros das cargas de LED 

Carga Símbolo Valor Unidade 

Luxeon 3014 

2 strings de 48 LEDs em série 

Rγ 156 Ω 

Io 132 mA 

Vγ 128,2 V 

Vo 148,7 V 

Po 20 W 

 

Luxeon Rebel ES 

20 LEDs em série 

Rγ 13,2 Ω 

Io 700 mA 

Vγ 54,3 V 

Vo 63,9 V 

Po 45 W 

 

Sunpu G9-654H2818-P0F2MA 

1 LED COB 

Rγ 4,5 Ω 

Io 2800 mA 

Vγ 41,3 V 

Vo 53,9 V 

Po 150 W 

 

4.3 CONVERSOR BUCK 

4.3.1 Projeto 

Esta seção tem como objetivo demonstrar o procedimento para realização do projeto 

dos componentes da topologia buck. Para garantir a operação em MCD, a razão cíclica Dbu do 

conversor deverá obedecer (31). 

 

𝐷𝑏𝑢(𝑉𝑏) <
𝑉𝑜
𝑉𝑏

 (31) 

Rearranjando (17), que é a equação que descreve a potência de barramento da topologia 

buck, a resistência equivalente de entrada do circuito operando em MCD é como mostra (32). 
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𝑅𝑒𝑞(𝑏𝑢)(𝑉𝑏) =
(𝑉𝑏

2 − 𝑉𝑏𝑉𝑜)

𝑃𝑏
 (32) 

Portanto, utilizando a equação de Req(bu) de (6) e isolando a variável Lbu, o valor da 

indutância é definido através de (33). Cabe ressaltar que (6) e (32) são expressões equivalentes. 

 

𝐿𝑏𝑢(𝑉𝑏) =
𝑅𝑒𝑞(𝑏𝑢)(𝑉𝑏)𝐷𝑏𝑢(𝑉𝑏)

2

2𝑓𝑠
 (33) 

Por último, o capacitor de saída mínimo Cbu, para filtragem da alta frequência, é 

calculado por (34) (VAQUERO, 2013): 

 

𝐶𝑏𝑢_𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑏) =
𝐼𝑜𝐷𝑏𝑢(𝑉𝑏)

2

𝑉𝑜_𝑟𝑝𝑓𝑠
 (34) 

4.3.2 Resultados Analíticos 

Essa seção, apresenta a análise gráfica da transmissão de ondulação de baixa frequência 

para o conversor buck, a partir do equacionamento descrito na subseção 4.3.1. Para isso, os 

parâmetros são calculados em função da tensão de barramento da topologia, permitindo 

desenvolver os gráficos de comportamento para as diferentes cargas selecionadas. 

Como a tensão na luminária composta pelos LEDs Luxeon 3014 é de 148,7V, a tensão 

de barramento é variada de 163V até 500V, com o passo de 10V por ponto de análise. No caso 

dos LEDs Luxeon Rebel ES a tensão da luminária é de 63,8V, portanto, a avaliação é entre 70V 

e 500V, também com passo de 10V. Por último, como o LED COB tem tensão de 53,9V os 

pontos foram avaliados entre 55V e 500V, também com passo de 10V. 

Primeiramente, é calculada a razão cíclica máxima para cada ponto de operação, 

utilizando (31). A partir disso, são selecionadas as razões cíclicas que garantem a operação em 

modo de condução descontínua da topologia. Através de (32), são calculadas as resistências 

equivalentes dos conversores, o que possibilita, utilizando (33), o cálculo dos indutores dos 

circuitos. Por fim, são definidas as capacitâncias mínimas necessárias, baseado em (34) para 

filtragem da alta frequência. 

O valor percentual do nível CA de tensão de barramento não influência no FTOBF, 

sendo assim, é possível aplicar qualquer Vb_rp% (por exemplo, 5%, 10%, 20%) para a análise 

que o resultado será o mesmo. Como o conversor buck é uma topologia redutora de tensão, a 
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mesma necessita valores de tensão de barramento maiores que da tensão de saída dos LEDs, 

tendo nesse caso um ganho estático de tensão Gv, menor que 1. 

A Figura 16 mostra os resultados obtidos para o FTOBF no conversor buck, primeiro 

em função do ganho estático do conversor, que retorna o comparativo normalizado entre os 

diferentes modelos de LEDs, e segundo em função do intervalo de tensões de barramento 

escolhidas, para mostrar em valores reais a resposta da topologia. Todos as análises são feitas 

de forma a manter a potência de saída e corrente constantes. 

Figura 16 – FTOBF para o conversor buck (a) em função de Gv (b) em função de Vb 

 

Fonte: Autor. 

Em termos de FTOBF, o conversor buck tem uma resposta decrescente conforme 

aumenta a tensão de barramento aplicada na entrada do estágio CP, tornando a topologia uma 

boa alternativa para projetos que permitem operar com valores de Vb elevados. Além disso, 

percebe-se a diferença de FTOBF entre as cargas pelo gráfico do comparativo normalizado 

através do ganho, onde se destaca o LED G9, com o menor fator de transferência de ondulação 

para toda a faixa. Ou seja, além dos parâmetros do circuito, os parâmetros do LED também 

influenciam no FTOBF. 

Os quocientes encontrados entre o valor limite em 120 Hz de variação de corrente de 

saída (calculado em 19,2%) e os resultados de FTOBF da Figura 16, geram as ondulações 

máximas percentuais das tensões de barramento (Vb_rp_max%) permitidas para toda a faixa de 

avaliação, mostrado em (35). Novamente os gráficos são apresentados em função do ganho 

estático do conversor e da tensão de barramento, através da Figura 17. 

 

𝑉𝑏_𝑟𝑝_𝑚𝑎𝑥% =
𝐼𝑜_𝑟𝑝_𝑙𝑖𝑚%

𝐹𝑇𝑂𝐵𝐹
=
19.2%

𝐹𝑇𝑂𝐵𝐹
 (35) 
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Figura 17 – Vb_rp_max% para o conversor buck (a) em função de Gv (b) em função de Vb 

 

Fonte: Autor. 

O conversor buck operando com ganhos baixos, nesse caso elevadas tensões de 

barramento, permite maiores valores de Vb_rp_max%, podendo chegar a mais de 11% no LED G9, 

acima de 10% nos LEDs Rebel ES e de mais de 9% nos LEDs Luxeon 3014. 

4.3.3 Esforços nos Componentes 

Nesta seção são apresentadas as equações para os cálculos dos esforços nos 

componentes. Os equacionamentos são desenvolvidos baseados em (KAZIMIERCZUK, 2008). 

A equação que descreve a corrente RMS no indutor e no interruptor do circuito é como mostra 

(36), onde td é o tempo de descarga do indutor. Os valores de Vb são os máximos do circuito, 

ou seja, a tensão média somada de metade da componente CA de tensão de barramento. 

 

𝑖𝐿(𝑏𝑢) = √
1

𝑇𝑆
∫ 𝑖𝐿(𝑏𝑢)(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇𝑠

0

 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝐿(𝑏𝑢)(𝑡) =

{
 
 

 
 

𝑉𝑏 − 𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑢

𝑡   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐿(𝑏𝑢)𝑝𝑘 −
𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑢

(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐷𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 + 𝐷𝑇𝑆

0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 (36) 

A corrente de pico no interruptor é igual a corrente de pico no indutor, dado por (37). 

 

𝑖𝑆(𝑏𝑢)𝑝𝑘 = 𝑖𝐿(𝑏𝑢)𝑝𝑘 =
1

𝐿𝑏𝑢
∫ (𝑉𝑏 − 𝑉𝑜)𝑑𝑡
𝑡

0

=
𝑉𝑏 − 𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑢

𝐷𝑇𝑆 (37) 

A tensão máxima no diodo e no interruptor é igual à tensão de entrada, definida por (38). 

 

𝑉𝐷(𝑏𝑢) = 𝑉𝑆(𝑏𝑢) = 𝑉𝑏 (38) 

Por último, a corrente média no diodo pode ser encontrada através de (39). 
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𝑖𝐷(𝑏𝑢) =
1

𝑇𝑆
∫ 𝑖D(𝑏𝑢)(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠

0

 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝐷(𝑏𝑢)(𝑡) = {
𝑖𝐿(𝑏𝑢)𝑝𝑘 −

𝑉𝑜

𝐿𝑏𝑢
(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐷𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 + 𝐷𝑇𝑆

0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 (39) 

4.3.4 Conclusões Parciais 

É possível observar pela análise gráfica que o conversor buck tem melhor 

comportamento em termos da transmissão de ondulação para ganhos de tensão mais afastados 

de 1 e próximos de 0. Isso quer dizer que quanto maior for a tensão de barramento de um circuito 

para o acionamento de LEDs que contenha o conversor buck no estágio de controle de potência, 

melhor será o valor de FTOBF. 

Os pontos de 250V, 300V e 350V foram os definidos para as simulações elétricas, 

representando valores de Gv de 0,6, 0,49 e 0,42 respectivamente. Como o trabalho propõe o 

desenvolvimento de uma metodologia de cálculo e não o desenvolvimento de um circuito 

específico, a carga de LEDs Luxeon 3014 foi selecionada para comprovação da abordagem 

analítica, apesar de ser a que apresenta o pior comportamento em termos de FTOBF. 

4.4 CONVERSOR BOOST 

4.4.1 Projeto 

Os cálculos dos componentes da topologia boost em função da tensão de barramento 

para desenvolver o procedimento analítico são mostrados nessa subseção. A razão cíclica 

máxima permitida para garantir operação em modo descontínuo é expressa através de (40). 

 

𝐷𝑏𝑜(𝑉𝑏) <
𝑉𝑜 − 𝑉𝑏
𝑉𝑜

 (40) 

A equação que descreve a potência no barramento da topologia boost foi apresentada 

em (22). Rearranjando essa equação, a resistência equivalente de entrada do conversor boost 

operando em MCD é encontrada por (41). 

 

𝑅𝑒𝑞(𝑏𝑜)(𝑉𝑏) =
𝑉𝑏𝑉𝑜

𝑃𝑏 (
𝑉𝑜
𝑉𝑏
− 1)

 
(41) 

Utilizando a equação de Req(bo) de (6) e isolando a variável Lbo, o valor da indutância é 

como apresenta (42). Ambas as equações (6) e (41) são equivalentes para expressar a resistência 

equivalente no conversor boost. 
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𝐿𝑏𝑜(𝑉𝑏) =
𝑅𝑒𝑞(𝑏𝑜)(𝑉𝑏)𝐷𝑏𝑜(𝑉𝑏)

2

2𝑓𝑠
 (42) 

Por fim, o capacitor Cbo para filtragem da alta frequência, é como mostra (43) 

(VAQUERO, 2013). 

 

𝐶𝑏𝑜_𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑏) =
𝐼𝑜𝐷𝑏𝑜(𝑉𝑏)

2

𝑉𝑜_𝑟𝑝𝑓𝑠
 (43) 

4.4.2 Resultados Analíticos 

A análise gráfica do conversor boost é apresentada nessa seção, a partir das equações já 

definidas. Os parâmetros são calculados em função da tensão de barramento, conforme a Seção 

4.4.1, sendo que a partir dos gráficos serão selecionados os pontos para simulações e 

implementações experimentais. 

Para os LEDs Luxeon 3014, com tensão de saída da luminária de 148,7V, a variação de 

Vb é analisada entre 40V e 135V. A luminária composta pelos LEDs Luxeon Rebel ES, que tem 

tensão de saída de 63,8V, é avaliada entre 20V e 58V. O LED COB G9, de tensão de saída de 

53,9V, é analisado entre 15V e 52V. Para todos os modelos são utilizados passos de 2V. 

As razões cíclicas máximas são encontradas por (40) e os valores são selecionados 

abaixo disso para garantir a operação em MCD. Como a carga tem suas características 

definidas, calculam-se as resistências equivalentes por (41). É possível então encontrar os 

valores das indutâncias necessárias, através de (42). Por fim os capacitores mínimos para 

filtragem da alta frequência são calculados por (43). 

Na Figura 18, os gráficos da FTOBF em função da tensão de barramento e do ganho de 

tensão do conversor são apresentados. A topologia boost é uma topologia elevadora de tensão, 

portanto as tensões de entrada são menores que as tensões dos LEDs selecionados, logo os 

ganhos de tensão Gv são maiores que 1. 
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Figura 18 – FTOBF para o conversor boost (a) em função de Gv (b) em função de Vb 

 

Fonte: Autor. 

A topologia boost é indicada para projetos onde a tensão de barramento seja baixa, pois 

a FTOBF diminui conforme a curva evolui para ganhos afastados de 1. Na Figura 19 são 

mostrados os gráficos de Vb_rp_max% máximos para cada ponto de operação da topologia, 

calculados no ponto máximo de ondulação de corrente de saída permitido pela IEEE Std. 1789-

2015, de 19,2%. 

Figura 19 – Vb_rp_max% para o conversor boost (a) em função de Gv (b) em função de Vb 

 

Fonte: Autor. 

Como o LED G9 apresenta os menores fatores de transmissão de ondulação, quando 

comparados os ganhos normalizados das três cargas, é também o que permite os maiores valores 

de Vb_rp_max% chegando a mais de 10% para pontos de operação com ganho elevado. Já os LEDs 

Luxeon 3014 e Rebel ES têm características semelhantes, com valores de Vb_rp_max% acima de 

9%. 
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4.4.3 Esforços nos Componentes 

Os esforços nos componentes do conversor boost são apresentados nessa seção, 

baseados em (KAZIMIERCZUK, 2008). A equação que descreve a corrente RMS no 

interruptor do circuito é como mostra (44). 

𝑖𝐿(𝑏𝑜) = √
1

𝑇𝑆
∫ 𝑖𝐿(𝑏𝑜)(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇𝑠

0

 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝐿(𝑏𝑜)(𝑡) =

{
 
 

 
 

𝑉𝑏
𝐿𝑏𝑜

𝑡   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐿(𝑏𝑜)𝑝𝑘 +
𝑉𝑏 − 𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑜

(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐷𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 + 𝐷𝑇𝑆

0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 (44) 

Agora é apresentado o cálculo da corrente de pico no interruptor e no indutor para a 

topologia, através de (45). 

 

𝑖𝑆(𝑏𝑜)𝑝𝑘 = 𝑖𝐿(𝑏𝑜)𝑝𝑘 =
1

𝐿𝑏𝑜
∫ 𝑉𝑏𝑑𝑡
𝑡

0

=
𝑉𝑏
𝐿𝑏𝑜

𝐷𝑇 (45) 

A tensão máxima no diodo e no interruptor é igual à tensão de saída, definida por (46). 

 

𝑉𝐷(𝑏𝑜) = 𝑉𝑆(𝑏𝑜) = 𝑉𝑜 (46) 

Por último, a corrente media no diodo pode ser encontrada através de (47). 

𝑖𝐷(𝑏𝑜) =
1

𝑇𝑆
∫ 𝑖𝐷(𝑏𝑜)(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠

0

  𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝐷(𝑏𝑜)(𝑡) = {
𝑖𝐿(𝑏𝑜)𝑝𝑘 +

𝑉𝑏 − 𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑜

(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐷𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 +𝐷𝑇𝑆

0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 (47) 

4.4.4 Conclusões Parciais 

Por ser um conversor elevador o conversor boost opera com ganhos de tensão entre a 

entrada e a saída maiores que 1. Os melhores resultados de FTOBF para a topologia são 

encontrados em ganhos de tensão elevados, o mais afastado possível de 1. Isso representa 

tensões de barramento decrescentes, portanto, quanto menor a tensão de barramento melhores 

os resultados de transferência de ondulação para a topologia. 

O LED G9 apresentou os melhores resultados para transmissão de ondulação, quando 

normalizados os resultados, permitindo até 10% de ondulação no barramento, 1% maior que as 

outras cargas submetidas para análise. Os pontos definidos para projeto e simulação foram os 

de 90V, 100V e 110V, que representam os valores de Gv de 1,65, 1,49 e 1,35 respectivamente. 

Este conversor apresenta FTOBF entre de 2,6 e 3,16 nos pontos analisados. 
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4.5 CONVERSOR BUCK-BOOST 

4.5.1 Projeto 

O cálculo dos componentes da topologia buck-boost é mostrado nessa seção. Esses 

componentes são calculados em função da tensão de barramento, para que seja possível traçar 

os gráficos e escolher os pontos de operação do circuito. Primeiro é calculada a razão cíclica 

máxima permitida para manter o conversor operando em modo descontínuo, através de (48). 

 

𝐷𝑏𝑏(𝑉𝑏) <
𝑉𝑜

𝑉𝑜 + 𝑉𝑏
 (48) 

A resistência equivalente do conversor buck-boost, representada por Req(bb), é calculada 

por meio de (49). 

 

𝑅𝑒𝑞(𝑏𝑏)(𝑉𝑏) =
𝑉𝑏

2

𝑃𝑏
 (49) 

Como nas outras topologias, é utilizada a expressão de Req(bb) de (6). Isolando Lbb, a 

indutância para a topologia é estimada através de (50). 

 𝐿𝑏𝑏(𝑉𝑏) =
𝑅𝑒𝑞(𝑏𝑏)(𝑉𝑏)𝐷𝑏𝑏(𝑉𝑏)

2

2𝑓𝑠
 (50) 

O capacitor de saída, para filtragem da alta frequência, é encontrado por (51) 

(VAQUERO, 2013). 

 𝐶𝑏𝑏_𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑏) =
𝐼𝑜𝐷𝑏𝑏(𝑉𝑏)

2

𝑉𝑜_𝑟𝑝𝑓𝑠
 (51) 

4.5.2 Resultados Analíticos 

Nesta seção são desenvolvidas as análises gráficas para o conversor buck-boost. Para 

esse caso, como o conversor tem características tanto de elevador quanto redutor de tensão, os 

ganhos Gv são maiores ou menores que 1. 

Os LEDs Luxeon 3014, que tem tensão de saída na luminária de 148,7V, tem sua tensão 

de barramento variada de 80V até 500V; os LEDs Rebel ES, que tem tensão de saída na 

luminária de 63,8V são avaliados entre 35V e 500V de Vb; o LED G9, com tensão de 53,9V na 
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saída, é analisado para Vb desde 30V até 500V. Todos os LEDs têm um passo para a análise de 

10V. 

Primeiro são calculadas as razões cíclicas dos pontos de operação selecionados, por meio 

de (48), da qual são selecionados valores abaixo para garantir a operação dos conversores em 

modo descontínuo. Após, são calculadas as resistências equivalentes por (49), que possibilita 

encontrar as indutâncias necessárias via (50). Por último são calculados os capacitores mínimos 

através de (51), para, quando definidos os pontos de operação, selecionar os valores comerciais. 

A Figura 20 mostra os gráficos da FTOBF, primeiro em função do ganho do conversor 

e após em função da tensão de barramento. A principal característica de destaque dessa 

topologia é possuir FTOBF constante para toda a faixa de operação, ou seja, independente da 

tensão de barramento de operação a ondulação contida na tensão de barramento será transferida 

em aproximadamente 1,75 vezes para a corrente nos LEDs dos modelos 3014 e Rebel ES, e 

aproximadamente 1,62 vezes para o LED G9. 

Figura 20 – FTOBF para o conversor buck-boost (a) em função de Gv (b) em função de Vb 

 

Fonte: Autor. 

Com os valores da FTOBF definidos, torna-se possível o cálculo de Vb_rp_max% para 

Io_rp% de 19,2% como mostra a Figura 21. Nesse caso, o conversor buck-boost permite 

ondulação na tensão de barramento do modelo 3014 de 10,9%, do rebel ES 11% e do G9 de 

11,8%, sem que haja qualquer risco para a saúde de seres humanos. 
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Figura 21 - Vb_rp_max% para o conversor buck-boost (a) em função de Gv (b) em função de Vb 

 

Fonte: Autor. 

4.5.3 Esforços nos Componentes 

Os esforços nos componentes do conversor buck-boost são apresentados nessa seção, 

baseados em (KAZIMIERCZUK, 2008). A equação que descreve a corrente RMS no indutor é 

como mostra (49). Os valores de Vb são os máximos do circuito, ou seja, a tensão média somada 

de metade da componente CA de tensão de barramento. 

𝑖𝐿(𝑏𝑏) = √
1

𝑇𝑆
∫ 𝑖𝐿(𝑏𝑏)(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇𝑠

0

 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝐿(𝑏𝑏)(𝑡) =

{
 
 

 
 

𝑉𝑏
𝐿𝑏𝑏

𝑡   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐿(𝑏𝑏)𝑝𝑘 −
𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑏

(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐷𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 +𝐷𝑇𝑆

0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 (52) 

Os valores de pico da corrente no indutor e no interruptor são mostrados em (53). 

 

𝑖𝑆(𝑏𝑏)𝑝𝑘 = 𝑖𝐿(𝑏𝑏)𝑝𝑘 =
1

𝐿𝑏𝑏
∫ 𝑉𝑏𝑑𝑡
𝑡

0

=
𝑉𝑏
𝐿𝑏𝑏

𝐷𝑇𝑠 (53) 

A tensão máxima no diodo e no interruptor é igual à tensão de entrada somada a tensão 

de saída, definida por (54). 

 

𝑉𝐷(𝑏𝑏) = 𝑉𝑆(𝑏𝑏) = 𝑉𝑏 + 𝑉𝑜 (54) 

Por último, a corrente média no diodo pode ser encontrada através de (55). 

𝑖𝐷(𝑏𝑏) =
1

𝑇𝑆
∫ 𝑖𝐷(𝑏𝑏)(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠

0

 
𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝐿(𝑏𝑏)(𝑡) = {

𝑖𝐿(𝑏𝑏)𝑝𝑘 −
𝑉𝑜
𝐿𝑏𝑏

(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐷𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑑 +𝐷𝑇𝑆

0       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 (55) 
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4.5.4 Conclusões Parciais 

Como a topologia apresenta valores constantes de FTOBF, foram selecionados os 

pontos de operação de 100V, 250V e 350V, portanto um deles como elevador de tensão e os 

outros dois como redutor. Os ganhos para esses pontos são de 1,49, 0,59 e 0,42, 

respectivamente. 

Entre os conversores selecionados para análise neste trabalho, o conversor buck-boost é 

o que apresenta as menores FTOBF, constante para toda a faixa de análise de operação para 

qualquer carga utilizada, de 1,75 para o LED 3014 e o LED Rebel ES (permitindo, portanto, 

um Vb_rp_max% de 10,9%) e 1,62 para o LED G9 (que permite até 11,9% de Vb_rp_max%). 

 

4.6 ANÁLISE DA CAPACITÂNCIA DE BARRAMENTO 

Essa seção apresenta a análise da capacitância de barramento, para as topologias 

empregadas neste trabalho, utilizando a carga de LEDs Luxeon 3014 como exemplo. Para isso, 

a análise do estágio de CFP ideal, apresentado em (ALONSO, J. M. et al., 2012), é usado para 

comparar os valores mínimos necessários nas topologias propostas. 

Essa análise comparativa é baseada na definição do menor valor de capacitância de 

barramento (Cb_min) para as topologias, baseado nos valores de Vb_rp_max% calculados e 

apresentados na Figura 17 para o conversor buck, na Figura 19 para o conversor boost, e na 

Figura 21 para o conversor buck-boost, que satisfaçam a recomendação IEEE Std 1789-2015. 

A equação que representa o valor mínimo é como apresenta (56). 

 

𝐶𝑏_𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑏

2𝜋𝑓𝑅𝑉𝑜
2𝑉𝑏_𝑟𝑝_𝑚𝑎𝑥%

 (56) 

Onde fR é a frequência da rede de 60Hz.  

Portanto para definir Cb_min os seguintes passos devem serem seguidos:  

1) Definição da carga de LEDs: Nesse passo, a carga de LEDs é definida, a qual é 

utilizada para aplicar a análise matemática do Capítulo 3 e do Capítulo 4. 

2) Definição da tensão de barramento: Nesse passo deve-se definir a tensão média a 

ser aplicada no barramento. Este valor define o valor de Vb_rp_max% para cada 

topologia. 

3) Definição da capacitância de barramento: Nesse passo, a capacitância de barramento 

mínima pode ser calculada a partir de (56), para todas as topologias analisadas. 
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Essa metodologia foi utilizada para comparar as topologias em termos de Cb_min de 

forma a atender os requisitos da IEEE Std 1789-2015. Os resultados são apresentados na Tabela 

3. O conversor buck-boost, por permitir os maiores valores de Vb_rp_max%, é a topologia que 

permite os menores valores de capacitância de barramento, quando comparado aos mesmos 

ganhos das topologias buck e boost. 

Tabela 3 – Análise da mínima capacitância de barramento 

Tensão de barramento (V) Gv 
Valor (µF) 

Buck Boost Buck-Boost 

49,6 3 - 228 193 

59,5 2,5 - 166 135 

74,4 2 - 116 87 

99,1 1,5 - 78 48 

148,7 1 - - 22 

175 0,85 36 - 16 

212,5 0,7 18 - 11 

270,5 0,55 10 - 7 

371,9 0,4 5 - 4 

 

4.7 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram apresentadas as análises gráficas do FTOBF, a partir de um 

equacionamento genérico em função da tensão de barramento de três cargas de LEDs. Essas 

cargas possuem diferentes características intrínsecas de resistência série, corrente de saída e 

tensão limiar, compondo cargas de potências de operação distintas.  

A partir deste equacionamento, foram definidas as faixas de operação para a tensão de 

barramento de análise dos conversores, os quais retornaram as respostas das topologias e cargas 

em análise. A partir disso, torna-se possível selecionar os pontos de operação para serem 

avaliados por simulações computacionais e procedimento experimental para validação da 

metodologia proposta. O conversor buck-boost apresenta os melhores resultados em termos de 

FTOBF, comparado as topologias buck e boost, que possuem comportamentos semelhantes. 

Sendo assim, o mesmo também apresenta os menores valores de capacitância necessários no 

barramento, conforme mostrado na seção 4.6. 
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5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta as simulações e resultados experimentais dos conversores buck, 

boost e buck-boost. O propósito é apresentar um comparativo entre os valores dos resultados 

analíticos, comparados com os deste capítulo para comprovar a teoria proposta no trabalho. 

Como o objetivo final é a análise do estágio de controle de potência, o qual será parte 

de um conversor de dois estágios integrado, a entrada do circuito é em corrente contínua, 

portanto é utilizada uma fonte CA modelo Agilent 6812B, a qual possibilita emular um 

barramento CC com ondulação CA em 120Hz. Para a avaliação das eficiências dos conversores, 

é utilizado um analisador de potência de precisão, modelo Yokogawa WT1800. 

A luminária de LEDs utilizada para o procedimento experimental é do modelo Luxeon 

3014, da fabricante lumileds. Os chips foram dispostos em uma lâmpada tubular de LEDs, 

semelhante à mostrada na Figura 22, em duas strings de 48 LEDs cada, conectadas em paralelo, 

totalizando 96 LEDs. 

Figura 22 - Lâmpada tubular de LEDs 

 

Fonte: Reprodução da internet. 

 

5.2 CONVERSOR BUCK 

A partir do equacionamento do conversor buck, foram selecionados os pontos de Vb de 

250V, 300V e 350V, para serem submetidos a simulações computacionais utilizando a 

luminária de LEDs Luxeon 3014, com os parâmetros mostrados na Tabela 2. Como no capítulo 

anterior os resultados foram apresentados de forma genérica em função da tensão de 

barramento, os resultados dos equacionamentos da topologia buck são mostrados na Tabela 4, 

obtidos pelas resoluções de (31)-(34), enquanto na Tabela 5 os componentes selecionados são 

descritos. A foto do protótipo implementado em bancada é mostrada na Figura 23. 
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Tabela 4 – Parâmetros de projeto do conversor buck 

Parâmetro Símbolo Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Unidade 

Tensão de barramento Vb 250 300 350 V 

Ondulação de tensão de barramento Vb_rp 17,5 21 24,5 V 

Ondulação de Vb percentual Vb_rp% 7 7 7 % 

Ganho de tensão Gv 0,59 0,49 0,42 - 

Razão cíclica máxima Dmax 0,59 0,49 0,42 - 

Razão cíclica D 0,54 0,44 0,38 - 

Resistência equivalente Req 1289 2311 3587 Ω 

Indutor Lbu 3,1 3,9 4,5 mH 

Capacitor mínimo Cbu.min 315 293 267 nF 

 

Tabela 5 – Componentes do conversor buck 

Parâmetro Símbolo Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Indutor Lbu 3,1mH/E25 3,9mH/E25 4,5mH/E25 

Capacitor Cbu 470nF/250V 470nF/250V 470nF/250V 

Interruptor Sbu FCP11N60 FCP11N60 FCP11N60 

Diodo Dbu MUR 160 MUR 160 MUR 160 

 

Figura 23 - Foto do protótipo do conversor buck implementado 

 

Fonte: Autor. 
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5.2.1 Ponto de Operação de 250V 

Para a validação da metodologia de projeto proposta, a topologia é simulada com os 

parâmetros calculados, em condições ideais de operação. Para simular a carga, utiliza-se o 

modelo elétrico equivalente dos LEDs. O esquemático do circuito no software PSIM é 

apresentado na Figura 24. 

Figura 24 – Esquemático de simulação do conversor buck 

 

Fonte: Autor. 

A Figura 25 mostra as formas de onda de tensão no barramento, tensão nos LEDs e 

corrente nos LEDs do conversor, quando operado com tensão de barramento de 250V. As 

simulações para o conversor buck operando em alta frequência são apresentadas na Figura 26. 

Figura 25 - Simulações em baixa frequência do conversor buck operando em 250V 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 26 – Simulações em alta frequência do conversor buck operando em 250V 

 

Fonte: Autor. 

Como os circuitos foram projetados para não influenciar na baixa frequência, o capacitor 

de saída tem valor reduzido, levando a um valor elevado de ondulação de alta frequência. Para 

obter o valor médio da alta frequência é utilizada a ferramenta de filtragem do osciloscópio 

digital Keysight 4024A, através de 2 filtros passa-baixas ajustados em 1kHz, sendo um para a 

tensão de barramento (identificado pelo canal M1) e o outro para a corrente de saída 

(identificado pelo canal M4), os quais filtram toda a ondulação de alta frequência e apresentam 

em novas formas de onda. Dessa maneira, é possível medir os valores de pico a pico dos canais 

M1 e M4 para obter Vb_rp e Io_rp, respectivamente. 

A Figura 27 apresenta as formas de onda de tensão de barramento e corrente nos LEDs 

para o conversor buck operando em 250V de Vb. Nesse caso, Vb é de 250,35V e Vb_rp de 17,63V, 

que representa o valor de Vb_rp% de 7,04%. A corrente Io é de 132,02mA e Io_rp de 23,79mA, 

resultando em um Io_rp% de 18%. Portanto, dividindo Io_rp% por Vb_rp%, a FTOBF experimental 

do ponto de operação é de 2,57, ou seja, a ondulação de tensão de barramento será transferida 

para a corrente nos LEDs com valor 2,57 vezes maior. O rendimento medido no analisador de 

potência para a ponto de operação foi de 94,55%. 



62 

 

 

Figura 27 – Conversor buck operando em 250V. acima: corrente de saída (30mA/div); abaixo: 

Tensão de barramento (75V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 

5.2.2 Ponto de Operação de 300V 

A Figura 28 mostra as formas de onda de tensão no barramento, tensão nos LEDs e 

corrente nos LEDs do conversor operando em 300V. Na Figura 29 as simulações em alta 

frequência são apresentadas. 

Figura 28 - Simulações em baixa frequência do conversor buck operando em 300V 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 29 - Simulações em alta frequência do conversor buck operando em 300V 

 
Fonte: Autor. 

O ponto de operação da Figura 30, têm Vb de 301,18V e Vb_rp de 21,24V, resultando em 

Vb_rp% de 7,05%. Io tem valor de 131,97mA e Io_rp de 21,68mA, que representa Io_rp% de 

16,43%. O FTOBF experimental tem valor de 2,35 e o rendimento de 93,87%. 

Figura 30 – Conversor buck operando em 300V. acima: corrente de saída (30mA/div); abaixo: 

Tensão de barramento (75V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 
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5.2.3 Ponto de Operação de 350V 

Para esse ponto de operação, a Figura 31 apresenta a tensão no barramento e tensão e 

corrente nos LEDs do conversor operando em 350V. Já a Figura 32 apresenta as formas de onda 

de alta frequência. 

Figura 31 - Simulações em baixa frequência do conversor buck operando em 350V 

 
Fonte: Autor. 

Figura 32 - Simulações em alta frequência do conversor buck operando em 350V 

 
Fonte: Autor. 
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O terceiro ponto de operação, mostrado na Figura 33, tem Vb de 351,69V e Vb_rp de 

24,46V, resultando em Vb_rp% de 6,95%. A corrente Io é de 131,93mA e Io_rp de 19,86mA, 

portanto Io_rp% de 15,05%. O FTOBF experimental para esse ponto de operação é de 2,16 

enquanto o rendimento medido no analisador de potência é de 93,64%. 

Figura 33 - Conversor buck operando em 350V. acima: corrente de saída (30mA/div); abaixo: 

Tensão de barramento (75V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 
Fonte: Autor. 

5.2.4 Comparativo dos Resultados 

Com característica rebaixadora de tensão, esse conversor foi projetado nas tensões de 

250V, 300V e 350V de tensão de barramento. O comparativo dos resultados em alta frequência 

é apresentado na Tabela 6 e em baixa frequência na Tabela 7. 

Tabela 6 - Comparativo dos resultados teóricos e simulados para o conversor buck em alta 

frequência 

Parâmetro 
250V 300V 350V 

Unidade 
Teór. Sim. Teór. Sim. Teór. Sim. 

Corrente RMS no indutor 160 160 160 160 162 159 mA 

Corrente RMS na chave 127 132 115 112 106 104 mA 

Tensão máxima na chave 258 258 310 310 362 362 V 

Corrente média no diodo 51 53 64 66 79 75 mA 

Tensão máxima no diodo 258 258 310 310 362 362 V 



66 

 

 

Tabela 7 - Comparativo dos resultados teóricos, simulados e experimentais para o conversor 

buck em baixa frequência 

Ponto de 

operação 
Símbolo 

Resultados 

Teóricos 

Resultados 

Simulados 

Resultados 

Experimentais 
Unidade 

Buck 

250V 

Vb_rp 17,5 17,5 17,6 V 

Vb_rp% 7 7 7 % 

Io 132 132,2 132 mA 

Io_rp 23,9 23,8 23,8 mA 

Io_rp% 18,1 18 18 % 

FTOBF 2,58 2,57 2,57 - 

η 100 100 94,55 % 

      

Buck 

300V 

Vb_rp 21 21 21,2 V 

Vb_rp% 7 7 7 % 

Io 132 132,3 132 mA 

Io_rp 21,6 21,5 21,7 mA 

Io_rp% 16,4 16,3 16,4 % 

FTOBF 2,34 2,32 2,35 - 

η 100 100 93,87 % 

      

Buck 

350V 

Vb_rp 24,5 24,5 24,5 V 

Vb_rp% 7 7 7 % 

Io 132 132,2 131,9 mA 

Io_rp 20,4 20,3 19,9 mA 

Io_rp% 15,5 15,4 15 % 

FTOBF 2,21 2,2 2,16 - 

η 100 100 93,64 % 

 

5.3 CONVERSOR BOOST 

Os exemplos de projetos, simulações computacionais e procedimentos experimentais da 

topologia boost operando com tensões de barramento de 90V, 100V e 110V são desenvolvidos 

nesta seção, utilizando a carga de LEDs Luxeon 3014, com os parâmetros completos conforme 
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mostrados na Tabela 2. Primeiramente são calculados os componentes e parâmetros para os 

pontos de operação do circuito, a partir de (40)-(43), resumidos na Tabela 8. Pela  

Tabela 9 são apresentados os componentes comerciais selecionados, baseado nos 

esforços dos componentes calculados anteriormente. 

Tabela 8 – Parâmetros de projeto do conversor boost 

Parâmetro Símbolo Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Unidade 

Tensão de barramento Vb 90 100 110 V 

Ondulação de tensão de barramento Vb_rp 5,4 6 6,6 V 

Ondulação de Vb percentual Vb_rp% 6 6 6 % 

Ganho de tensão Gv 1,65 1,49 1,35 - 

Razão cíclica máxima Dmax 0,39 0,33 0,26 - 

Razão cíclica D 0,34 0,28 0,22 - 

Resistência equivalente Req 1044 1554 2365 Ω 

Indutor Lbu 1 1 1 mH 

Capacitor mínimo Cbu.min 231 176 126 nF 

 

Tabela 9 - Componentes do conversor boost 

Parâmetro Símbolo Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Indutor Lbo 1mH/E20 1mH/E20 1mH/E20 

Capacitor Cbo 470nF/250V 470nF/250V 470nF/250V 

Interruptor Sbo FCP11N60 FCP11N60 FCP11N60 

Diodo Dbo MUR 160 MUR 160 MUR 160 

 

Os 3 pontos de operação do conversor boost, foram simulados no software PSIM para 

fins de validação da metodologia. Utilizando a carga de LEDs Luxeon 3014, o esquemático do 

circuito é como mostra a Figura 34 enquanto na Figura 35 é mostrada a foto do protótipo. 

Figura 34 – Esquemáticos de simulação do conversor boost 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 35 - Foto do protótipo do conversor boost implementado 

 

Fonte: Autor. 

5.3.1 Ponto de Operação de 90V 

Na Figura 36 são apresentados os resultados de tensão de barramento, tensão nos LEDs 

e corrente nos LEDs para o conversor boost operando em 90V. O valor de pico a pico de Vb_rp% 

é de 6% de Vb, na intenção de garantir o cumprimento da recomendação da IEEE Std. 1789-

2015 de até 19,2% de ondulação na corrente de saída do circuito. As simulações de alta 

frequência desse caso, são apresentadas na Figura 37. 

Figura 36 - Simulações em baixa frequência do conversor boost operando em 90V 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 37 - Simulações em alta frequência do conversor boost operando em 90V 

 

Fonte: Autor. 

A Figura 38 apresenta as formas de onda para o primeiro ponto de operação, onde Vb é 

de 89,95V e Vb_rp de 5,47V, que representa um Vb_rp% de 6,08%. A corrente Io é de 132,6mA e 

Io_rp de 19,45mA, resultando em Io_rp% de 14,66%. Dividindo Io_rp% por Vb_rp%, conclui-se que 

a ondulação de tensão de barramento será transferida para a corrente nos LEDs com valor 2,41 

vezes maior. O rendimento medido para a ponto de operação é de 93,70%. 

Figura 38 - Conversor boost operando em 90V. acima: corrente de saída (30mA/div); abaixo: 

Tensão de barramento (25V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 
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5.3.2 Ponto de Operação de 100V 

A Figura 39 apresenta as formas de onda da tensão de barramento e tensão e corrente 

nos LEDs, para a topologia operando na tensão de 100V. As formas de onda em alta frequência 

são mostradas pela Figura 40. 

Figura 39 - Simulações em baixa frequência do conversor boost operando em 100V 

 

Fonte: Autor. 

Figura 40 - Simulações em alta frequência do conversor boost operando em 100V 

 

Fonte: Autor. 
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O segundo ponto de operação, apresentado na Figura 41, tem Vb de 100,24V e Vb_rp de 

6,05V, que representa um Vb_rp% de 6,03%. A corrente Io é de 131,89mA e Io_rp de 21,45mA, 

portanto Io_rp% de 16,26%. O FTOBF experimental para esse ponto de operação é de 2,69 

enquanto o rendimento medido no analisador de potência é de 93,85%. 

Figura 41 - Conversor boost operando em 100V. acima: corrente de saída (30mA/div); abaixo: 

Tensão de barramento (25V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 

5.3.3 Ponto de Operação de 110V 

O último ponto avaliado para o conversor boost é em 110V. As formas de onda de baixa 

frequência do conversor são apresentadas na Figura 42. Pela Figura 43 são apresentas as formas 

de onda de alta frequência do conversor. 
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Figura 42 - Simulações em baixa frequência do conversor boost operando em 110V 

 

Fonte: Autor. 

Figura 43 - Simulações em alta frequência do conversor boost operando em 110V 

 

Fonte: Autor. 
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Esse ponto de operação do conversor boost tem suas formas de onda apresentadas na 

Figura 44. Para esse caso, Vb é de 110,26V e Vb_rp é de 6,64V, portanto Vb_rp% é de 6,02%. A 

corrente Io é de 132,30mA e Io_rp de 25,72mA, logo Io_rp% é de 19,44%. A FTOBF experimental 

o ponto de operação tem valor de 3,22 e o rendimento medido é de 94,43%. 

Figura 44 - Conversor boost operando em 110V. acima: corrente de saída (30mA/div); abaixo: 

Tensão de barramento (25V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 

5.3.4 Comparativo dos Resultados 

O comparativo para o conversor boost é apresentado conforme mostra a Tabela 10 para 

a alta frequência e pela Tabela 11 para baixa frequência, para as tensões de 90V, 100V e 110V. 

Tabela 10 - Comparativo dos resultados teóricos e simulados para o conversor boost em alta 

frequência 

Parâmetro 
90V 100V 110V 

Unidade 
Teór. Sim. Teór. Sim. Teór. Sim. 

Corrente RMS no indutor 271 273 248 249 222 220 mA 

Corrente RMS na chave 171 171 140 142 118 112 mA 

Tensão máxima na chave 151 151 151 151 151 151 V 

Corrente média no diodo 132 132 132 132 132 132  mA 

Tensão máxima no diodo 151 151 151 151 151 151 V 
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Tabela 11 – Comparativo dos resultados teóricos, simulados e experimentais em baixa 

frequência para o conversor boost 

Ponto de 

operação 
Símbolo 

Resultados 

Teóricos 

Resultados 

Simulados 

Resultados 

Experimentais 
Unidade 

Boost 

90V 

Vb_rp 5,4 5,4 5,5 V 

Vb_rp% 6 6 6,1 % 

Io 132 132,6 132,6 mA 

Io_rp 20,7 20,7 19,4 mA 

Io_rp% 15,7 15,6 14,7 % 

FTOBF 2,61 2,61 2,41 - 

η 100 100 93,7 % 

      

Boost 

100V 

Vb_rp 6 6 6 V 

Vb_rp% 6 6 6 % 

Io 132 133,5 131,9 mA 

Io_rp 22,6 22,6 21,5 mA 

Io_rp% 17,1 17 16,3 % 

FTOBF 2,84 2,83 2,69 - 

η 100 100 93,85 % 

      

Boost 

110V 

Vb_rp 6,6 6,6 6,6 V 

Vb_rp% 6 6 6 % 

Io 132 131,2 132,3 mA 

Io_rp 25 24,9 25,7 mA 

Io_rp% 19 18,9 19,4 % 

FTOBF 3,16 3,15 3,22 - 

η 100 100 94,43 % 

 

5.4 CONVERSOR BUCK-BOOST 

Para a carga de LEDs Luxeon 3014, apresentada na Tabela 2, são definidos três pontos 

de operação, um deles como elevador de tensão, em 100V, e outros dois como rebaixadores, 

em 250V e 300V, com os parâmetros de projeto definidos na Tabela 12, a partir da resolução 
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de (48)-(41). O resumo dos componentes selecionados é apresentado na Tabela 13 e a foto do 

protótipo mostrada na Figura 45. 

Tabela 12 – Parâmetros de projeto do conversor buck-boost 

Parâmetro Símbolo Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Unidade 

Tensão de barramento Vb 100 250 350 V 

Ondulação de tensão de barramento Vb_rp 10 25 35 V 

Ondulação de Vb percentual Vb_rp% 10 10 10 % 

Ganho de tensão Gv 1,49 0,59 0,42 - 

Razão cíclica máxima Dmax 0,598 0,373 0,298 - 

Razão cíclica D 0,53 0,31 0,24 - 

Resistência equivalente Req 510 3188 6248 Ω 

Indutor Lbu 1,2 2,58 3,11 mH 

Capacitor mínimo Cbu.min 324 190 149 nF 

 

Tabela 13 – Componentes do conversor buck-boost 

Parâmetro Símbolo Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Indutor Lbb 1,2mH/E25 2,6mH/E25 3,1mH/E25 

Capacitor Cbb 680nF/250V 680nF/250V 680nF/250V 

Interruptor Sbb FCP11N60 FCP11N60 FCP11N60 

Diodo Dbb MUR 160 MUR 160 MUR 160 

 

Figura 45 - Foto do protótipo do conversor buck-boost implementado 

 

Fonte: Autor. 
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Para a validação da metodologia de projeto proposta, a topologia é simulada com os 

parâmetros calculados, em condições ideais de operação. Para simular a carga, utiliza-se o 

modelo elétrico equivalente dos LEDs. O esquemático do circuito simulado no software PSIM 

é apresentado na Figura 46. 

Figura 46 – Esquemático de simulação do conversor buck-boost 

 

Fonte: Autor. 

5.4.1 Ponto de Operação de 100V 

Para o ponto em que o conversor opera como rebaixador de tensão, a Figura 47 apresenta 

as simulações em baixa frequência, enquanto a Figura 48 mostra as formas de onda para a alta 

frequência. 

Figura 47 - Simulações em baixa frequência do conversor buck-boost operando em 100V 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 48 - Simulações em alta frequência do conversor buck-boost operando em 100V 

 

Fonte: Autor. 

A Figura 49 apresenta as formas de onda para o conversor operando em 100V de Vb, 

que são as variáveis necessárias para o cálculo da FTOBF. Para esse ponto de operação, o valor 

de Vb é de 98,86V e de Vb_rp é de 9,86V, portanto Vb_rp% é de 9,97%. A corrente Io é de 

132,08mA e Io_rp é de 23,14mA, resultando em um Io_rp% de 17,52%.  

Portanto, dividindo Io_rp% por Vb_rp%, a FTOBF experimental do ponto de operação é 

de 1,75, logo a ondulação de tensão de barramento será transferida para a corrente nos LEDs 

com valor 1,75 vezes maior. O rendimento medido no analisador de potência para o ponto de 

operação foi de 92,72%. 
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Figura 49 - Conversor buck-boost operando em 100V. acima: corrente de saída (30mA/div); 

abaixo: Tensão de barramento (25V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 

5.4.2 Ponto de Operação de 250V 

A Figura 50 mostra as formas de onda de tensão no barramento, tensão nos LEDs e 

corrente nos LEDs do conversor, quando operado com tensão de barramento de 250V. As 

simulações para o conversor buck-boost operando em alta frequência são apresentadas na 

Figura 51. 

Figura 50 - Simulações em baixa frequência do conversor buck-boost operando em 250V 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 51 - Simulações em alta frequência do conversor buck-boost operando em 250V 

 

Fonte: Autor. 

O segundo ponto de operação, mostrado na Figura 52, apresenta Vb de 252,06V, com 

Vb_rp de 25,20V, resultando em Vb_rp% de 9,94%. A corrente média de saída Io tem valor de 

132,60mA e Io_rp de 23,03mA, que representa Io_rp% de 17,36%. A FTOBF experimental do 

segundo ponto de operação tem valor de 1,75 e o rendimento de 92,28%. 

Figura 52 – Conversor buck-boost operando em 250V. acima: corrente de saída (30 mA/div); 

abaixo: Tensão de barramento (75 V/div). Escala horizontal: 2,9 ms/div. 

 

Fonte: Autor. 
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5.4.3 Ponto de Operação de 350V 

A Figura 53 mostra as formas de onda de tensão no barramento, tensão nos LEDs e 

corrente nos LEDs do conversor operando em 350V. Na Figura 54 as simulações em alta 

frequência são apresentadas. 

Figura 53 - Simulações em baixa frequência do conversor buck-boost operando em 350V 

 
Fonte: Autor. 

Figura 54 - Simulações em alta frequência do conversor buck-boost operando em 350V 

 
Fonte: Autor. 
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O terceiro ponto de operação, mostrado na Figura 55, tem Vb de 350,74V e Vb_rp de 

34,88V, resultando em Vb_rp% de 9,94%. A corrente Io é de 131,83mA e Io_rp de 23,20mA, 

portanto Io_rp% de 17,59%. A FTOBF experimental para esse ponto de operação é de 1,77 

enquanto o rendimento medido no analisador de potência é de 90,72%. 

Figura 55 – Conversor buck-boost operando em 350V. acima: corrente de saída (30mA/div); 

abaixo: Tensão de barramento (75V/div). Escala horizontal: 2,5ms/div. 

 

Fonte: Autor. 

5.4.4 Comparativo dos Resultados 

Por último, os comparativos dos resultados analíticos, de simulação e experimentais do 

conversor buck-boost são apresentados através da Tabela 14 para a alta frequência e pela Tabela 

15 para a baixa frequência, para os pontos de operação de 100V, 250V e 350V. 

Tabela 14 - Comparativo dos resultados teóricos e simulados para o conversor buck-boost em 

alta frequência 

Parâmetro 
100V 250V 350V 

Unidade 
Teór. Sim. Teór. Sim. Teór. Sim. 

Corrente RMS no indutor 401 401 265 264 239 241 mA 

Corrente RMS na chave 305 310 157 161 130 132 mA 

Tensão máxima na chave 256 256 413 413 518 518 V 

Corrente média no diodo 132 132 132 132 132 132 mA 

Tensão máxima no diodo 256 256 413 413 518 518 V 
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Tabela 15 – Comparativo dos resultados teóricos, simulados e experimentais em baixa 

frequência para o conversor buck-boost 

Ponto de 

operação 
Símbolo 

Resultados 

Teóricos 

Resultados 

Simulados 

Resultados 

Experimentais 
Unidade 

Buck-boost 

100V 

Vb_rp 10 10 9,9 V 

Vb_rp% 10 10 10 % 

Io 132 131,4 132,1 mA 

Io_rp 23,1 23 23,1 mA 

Io_rp% 17,5 17,5 17,5 % 

FTOBF 1,75 1,75 1,75 - 

η 100 100 92,72 % 

      

Buck-boost 

250V 

Vb_rp 25 25 25,2 V 

Vb_rp% 10 10 10 % 

Io 132 131,2 132,6 mA 

Io_rp 23,1 23 23 mA 

Io_rp% 17,5 17,5 17,4 % 

FTOBF 1,75 1,75 1,75 - 

η 100 100 92,28 % 

      

Buck-boost 

350V 

Vb_rp 35 35 34,9 V 

Vb_rp% 10 10 10 % 

Io 132 132,8 131,8 mA 

Io_rp 23,1 23,3 23,2 mA 

Io_rp% 17,5 17,5 17,6 % 

FTOBF 1,75 1,75 1,77 - 

η 100 100 90,72 % 

 

5.5 COMPARATIVO GERAL DOS RESULTADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS 

Ao longo do trabalho, foram desenvolvidas as análises para as três topologias de 

conversores, selecionadas por serem as mais utilizadas em aplicações de iluminação à LEDs de 

baixa potência. As mesmas foram primeiramente comprovadas através de simulações elétricas 
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e, posteriormente, através dos procedimentos experimentais, evidenciados nas tabelas ao final 

das seções deste capítulo. 

Com o objetivo de apresentar um comparativo geral, a Figura 56 apresenta os resultados 

teóricos e os procedimentos experimentais realizados. Conforme se pode observar, os 

procedimentos experimentais obtiveram resultados compatíveis com a matemática 

desenvolvida, comprovando assim os modelos para cálculo da FTOBF em drivers de LED, 

propostos no presente trabalho. 

Figura 56 - Comparativo entre os resultados teóricos e experimentais para todos os conversores 

 

Fonte: Autor. 

5.6 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresentou o comparativo dos conversores buck, boost e buck-boost, em 

três pontos de operação de cada topologia, selecionados através dos resultados analíticos do 

capítulo anterior. 

O conversor buck-boost apresenta transferência de ondulação constante, de valor 1,75 

vezes maior na corrente de saída para os LEDs em comparação com a variação de tensão de 

barramento inserida. Portanto, o mesmo pode assimilar valores de 10% de ondulação na tensão 

do barramento para estar em conformidade com a IEEE Std. 1789-2015, porém com eficiências 

menores, quando comparado as topologias buck e boost, que chegam a valores acima de 94% 

na conversão de energia em alguns pontos de operação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES DO TRABALHO 

Após a revisão bibliográfica sobre as técnicas utilizadas para mitigar os efeitos do flicker 

em drivers de LED, percebeu-se que a maior parte das soluções propostas consiste no 

desenvolvimento de técnicas de controle para compensar a ondulação de baixa frequência na 

corrente dos LEDs. Isso leva a necessidade de controles dedicados que podem ser complexos 

para realizar a redução de capacitância, como apresentados no capítulo 2 deste trabalho, 

permitindo assim o uso de outras tecnologias que não a eletrolítica, que tem vida útil limitada. 

A questão geral levantada através da revisão é se realmente é necessária uma 

compensação ativa da ondulação de baixa frequência na corrente dos LEDs exclusivamente 

através de técnicas ativas de controle, ou se com a análise dos conversores é possível reduzir a 

valores aceitáveis em determinados projetos, podendo utilizar um controle para a corrente 

média, mantendo fator de potência elevado e distorção harmônica da entrada baixa e evitando 

o uso da tecnologia eletrolítica. 

Este trabalho apresenta uma ferramenta para os projetistas de drivers de LED de 

conversores com estágios integrados, que auxilie na redução da transferência de ondulação de 

baixa frequência, permitindo a redução da capacitância necessária no barramento, levando ao 

uso de outras tecnologias de maior vida útil no lugar dos capacitores eletrolíticos convencionais, 

aumentando a vida do driver por completo. 

Portanto, nesse trabalho realizou-se a análise da transferência de ondulação de baixa 

frequência da tensão de barramento para a corrente nos LEDs para os conversores buck, boost 

e buck-boost. Esses conversores foram selecionados para operar em modo de condução 

descontínuo, pois já se provou que é o modo que apresenta a menor transmissão de ondulação. 

Para isso, os conversores foram projetados, simulados e implementados em malha aberta. 

Apesar de a metodologia apresentada ser aplicada para estas três topologias de conversores, a 

mesma pode ser expandida para qualquer outro conversor. 

O trabalho traz uma metodologia de equacionamento da transmissão de ondulação, para 

manter os conversores dentro das recomendações de modulação de corrente para mitigar os 

efeitos do flicker em drivers de LED, conforme a recomendação da IEEE Std. 1789-2015. Para 

a frequência da rede de 60Hz, a baixa frequência dos LEDs será o dobro, em 120Hz, portanto 

a modulação permitida é de 9,6%. Provou-se matematicamente que a ondulação de corrente nos 

LEDs é duas vezes maior que a modulação para se manter nos limites da recomendação, ou 
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seja, a ondulação máxima permitida de corrente nos LEDs será de 19,2% do valor de corrente 

média. 

A chave para representar matematicamente a transferência de ondulação do barramento 

para a corrente nos LEDs é o cálculo do fator de transformação de ondulação (vrp). A partir 

disso, pode-se traçar graficamente o comportamento de determinada topologia para qualquer 

carga de LEDs, a partir da resposta em termos de FTOBF para vários pontos de tensão de 

barramento, e determinar os valores máximos de variação na tensão de barramento permitida 

para cada topologia em seus respectivos pontos de operação. 

A partir do equacionamento das 3 topologias, foram desenvolvidas as análises gráficas 

para 3 diferentes modelos de LEDs com características distintas de Vγ, Rγ e Io. A partir disso, 

pode-se constatar que a redução da ondulação de corrente nos LEDs pode ser alcançada pela 

escolha da topologia correta e ponto de operação adequado. 

Quando é necessário operar o conversor com ganhos próximos do unitário, ou seja, a 

tensão de saída será próxima da tensão de barramento, o conversor buck-boost é o mais 

adequado, por apresentar um FTOBF constante para qualquer tensão de barramento, porém este 

conversor apresenta eficiências menores quando comparado as outras topologias. Quando é 

possível trabalhar com tensões de barramento distantes da tensão de saída, portanto ganhos 

distantes de 1 para mais ou para menos, os conversores buck ou boost tornam-se alternativas, 

por apresentarem reduzida FTOBF e elevadas eficiências. 

Pelo procedimento experimental pode-se constatar que para o LED Luxeon 3014 o 

conversor buck apresenta FTOBF acima de 2 em todos os pontos, com uma curva decrescente 

conforme aumenta a tensão de barramento. Portanto, conforme reduz o ganho entre as tensões 

de entrada e saída do conversor, aumenta a ondulação percentual de corrente nos LEDs. As 

eficiências para essa topologia ficaram entre 93,6% e 94,5%. 

O conversor boost também apresenta FTOBF acima de 2 para todos os pontos analisados 

para o LED 3014, com uma curva que decresce conforme aumenta o ganho de tensão entre as 

tensões de entrada e saída, ou seja, conforme reduz a tensão de barramento. Os rendimentos da 

conversão de energia ficaram com valores entre 93,7% e 94,4% nos pontos de operação 

avaliados. 

O conversor buck-boost apresentou FTOBF constante para toda a faixa de operação 

analisada, com valor de 1,75. O problema do uso dessa topologia em comparação as outras 

analisadas é o menor rendimento, o qual nos pontos analisados ficou entre 90,7% e 92,7%. 
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6.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Como resultado deste trabalho, foi publicado o seguinte artigo em congresso 

internacional: 

M. F. De Melo, J. S. Brand, R. R. Duarte, M. A. D. Costa, J. M. Alonso, and Y. Wang, 

“Analysis of Low Frequency Ripple Transmission in LED Drivers”, IAS Annual Meeting 

(IEEE Industry Applications Society), pp. 1–8, 2018. 

 

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros serão avaliadas outras topologias de conversores para o estágio 

de controle de potência, além de aplicar a metodologia desenvolvida em drivers de LED 

completos. Para isso será necessário o estudo dos conversores que fazem a correção do fator de 

potência e utilização de alguma técnica de controle para operação em malha fechada. 

Além disso, serão utilizados semicondutores de nitreto de gálio, os quais teoricamente 

tem menores perdas, portanto irá aumentar a eficiência global do sistema, que atualmente é o 

principal problema em conversores com estágios integrados. 
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