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RESUMO 

 
Neste trabalho são apresentados a análise e o projeto do circuito 

de comando auto-oscilante empregado em reatores eletrônicos para 

lâmpadas fluorescentes. O reator eletrônico auto-oscilante é representado 

através de um sistema de controle com comportamento não-linear. Sua 

análise e projeto são realizados através do método da função descritiva e 

o critério estendido de estabilidade de Nyquist. Realiza-se também uma 

análise no domínio do tempo em que se solucionam as equações 

diferenciais que descrevem seu comportamento. 

Como resultado das análises realizadas, apresentam-se aplicações 

possíveis deste circuito, tais como: técnica de controle de intensidade 

luminosa de lâmpadas fluorescentes, correção de fator de potência e 

controle do fator de crista da corrente da lâmpada fluorescente, permitindo 

estender as aplicações do circuito de comando auto-oscilante sem 

comprometer suas características de simplicidade, confiabilidade e baixo 

custo. Os resultados experimentais e de simulação são apresentados no 

intuito de demonstrar e validar o projeto, análise e aplicações realizadas 

empregando o reator eletrônico auto-oscilante. 
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ABSTRACT 

 
This work presents a design methodology and analysis of the self-

oscillating electronic ballast used in fluorescent lamps. The self-oscillating 

electronic ballast is represented as a control system with a nonlinear 

behavior. In this representation the describing function method and 

extended Nyquist stability criterion are used to determine the circuit 

parameters. Besides, the time domain analysis is performed by the 

differential equations that describe the circuit behaviour. From the analysis 

carried out it is possible to get some interesting simple alternatives for the 

self-oscillating electronic ballast applications, such as: dimming capability, 

power factor correction, and lamp current creast factor correction. It allows 

increasing the circuit applications whithout compromising the simplicity, 

reliability, and low cost that characterizes the self-oscillating electronic 

ballast. 

Experimental and simulation results are presented to confirm the 

performance and to validate the analysis, design, and applications 

presented using the self-oscillating electronic ballast. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1  INTRODUÇÃO GERAL 

A energia elétrica consumida mundialmente na forma de 

iluminação artificial representa uma parcela significativa, estimada em 

cerca de 25% da energia total [1]. Desse modo, otimizações de sistemas 

de iluminação, os quais incluem lâmpadas fluorescentes (Apêndice A) e 

reatores eletrônicos, são de grande valia para o uso racional da energia 

elétrica. Recentemente, com a crise do setor elétrico brasileiro, esses 

sistemas assumiram maior importância no auxílio da redução do consumo 

de energia elétrica. Um exemplo disso são os sistemas eletrônicos que,   

comparados aos eletromagnéticos, apresentam vantagens, tais como: 

economia de energia através do melhor rendimento elétrico, maior  

eficiência luminosa da lâmpada operada em alta freqüência, menor peso e 

volume, ausência de cintilamento e efeito estroboscópico, incremento da 

vida útil da lâmpada, entre outros [2], [3]. 

Além disso, os reatores eletrônicos apresentam a propriedade de 

controle de luminosidade do ambiente para o nível adequado quando 

utilizado um controle apropriado. Esses sistemas, se utilizados 

adequadamente, podem apresentar economia de energia na ordem de 50 

à 70 %. 

Assim, sistemas eletrônicos de iluminação são uma alternativa 

eficiente de utilizar a energia elétrica de forma racional e reduzir o impacto 

na crise do setor elétrico brasileiro. Como conseqüência, podem ser 

evitados investimentos adicionais na construção de novas unidades 

geradoras e de transmissão de energia elétrica. 
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Os reatores eletrônicos não apresentam cintilação e efeito 

estroboscópico, ao contrário dos reatores eletromagnéticos. Desse modo, 

a operação de reatores eletrônicos em alta freqüência influencia de forma 

positiva no desempenho de trabalhos. Segundo estudos realizados pelo 

grupo Christian Bartenbach na Áustria, a cintilação freqüente de sistemas 

de iluminação é um fator que causa estresse em qualquer atividade. 

Assim, pessoas se cansam e perdem a concentração com maior 

facilidade, o que ocasiona um maior número de erros na execução de 

tarefas. Esse fato é percebido sobretudo em atividades frente a telas de 

computadores provocado por reatores eletromagnéticos [4]. Por estes 

motivos, dedica-se grande atenção ao projeto e desenvolvimento de 

sistemas eletrônicos de iluminação eficientes. A dimerização e a utilização 

de sistemas inteligentes com sensores de presença também assume 

grande importância tanto no conforto ambiental, como na redução do 

consumo de energia elétrica. Os sistemas dimerizáveis são utilizados 

baseados em três princípios ou na combinação deles: 1) variação da 

tensão no barramento contínuo; 2) variação da razão cíclica; ou 3) 

controle da freqüência [5]-[15].  

Embora existam inúmeras vantagens no uso de reatores 

eletrônicos, ainda existe resistência dos consumidores ao seu emprego 

em função do maior custo inicial, se comparado aos reatores  

eletromagnéticos.  

Uma alternativa de baixo custo é utilizar o circuito de comando 

auto-oscilante. Esse circuito também apresenta vantagens se comparado 

com os circuitos dedicados, entre elas: não necessita de fonte auxiliar 

para alimentação do comando, baixo custo, confiabilidade e simplicidade.  

À medida que o circuito de comando auto-oscilante difundiu-se na 

aplicação em reatores eletrônicos, dedicou-se grande atenção ao 

desenvolvimento de projetos e no completo entendimento do mesmo.  

Pesquisadores têm demonstrado grande interesse por este 

circuito em função de sua aplicabilidade [7]-[9], [20]-[27] e na 
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determinação de um projeto adequado para aplicação em reatores 

eletrônicos com inúmeros trabalhos envolvendo o mesmo [29]-[35]. 

O circuito de comando auto-oscilante teve origem no início do 

século XX, proveniente de circuitos valvulados de telecomunicações [36] e 

[37]. Muito antes de ser empregado em reatores eletrônicos, foi utilizado 

em modulação em freqüência, demodulação, amplificação, conversores 

de potência, sistemas de comunicação e telemetria. Em virtude da baixa 

freqüência empregada e das limitações impostas pelas características dos 

materiais disponíveis, os conversores eram ineficientes [38]. Esse circuito 

teve grande relevância, sobretudo em 1955, com o aparecimento do 

transistor bipolar, difundindo-se ainda mais no final da década de 70. 

Posteriormente, o circuito de comando auto-oscilante foi empregado em 

conversores de potência. Um conversor típico é mostrado na Figura 

1.1(a), denominado oscilador Royer. Esse conversor emprega o circuito 

de comando auto-oscilante com um transformador saturável. Na Figura 

1.1(b), é mostrado o oscilador Jensen, que é uma modificação do circuito 

anterior. 

Ambos os conversores alimentam a carga por uma forma de onda 

de tensão quadrada a partir de uma fonte de tensão contínua. Outras 

variações também são detalhadas em [39], como os conversores Van 

Allen e Harada. Alguns exemplos de circuitos empregando o circuito de 

comando auto-oscilante são mostrados em [38]-[41]. 

 
            (a)                                                                          (b) 

Figura 1.1 - Circuito com comando auto-oscilante: osciladores (a) Royer e (b) Jensen. 
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Com a evolução dos semicondutores permitiu-se aumentar a 

freqüência de operação, expandindo-se o uso de transistores bipolares e 

mosfets em reatores eletrônicos, seja com o inversor “push-pull” ou “half-

bridge”. Duas formas básicas de circuito de comando para reatores 

eletrônicos são empregadas. A primeira, por meio de freqüência imposta, 

e a segunda, por meio de auto-oscilação mostradas em destaque na 

Figura 1.2(a) e (b), respectivamente. A primeira técnica é realizada com o 

uso de circuitos integrados, geralmente dedicados, como os da linha 

IR215X e MPIC2151 [42] e [43]. 

O circuito da Figura 1.2(a) fornece uma freqüência de operação 

fixa independente da carga por meio de parâmetros de componentes que 

a determinam, através de um cálculo simples de um resistor e um 

capacitor, mostrado nas folhas de dados dos fabricantes. 

 

 
(a) 

                    
(b) 

Figura 1.2 - Reator eletrônico empregando o inversor “half-bridge” com circuito de 
comando (a) dedicado e (b) auto-oscilante. 
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 A segunda técnica, na qual emprega-se o reator eletrônico auto-

oscilante REAO, ainda é amplamente utilizada mesmo com o surgimento 

dos circuitos dedicados, já mencionados. O emprego deste circuito não é 

restrito, pois componentes de diferentes fabricantes podem ser utilizados 

para um mesmo “layout” de circuito impresso, além de sua simplicidade, 

confiabilidade, flexibilidade de emprego e baixo custo. Embora o circuito 

de comando auto-oscilante seja bastante conhecido e difundido em 

diversas aplicações já mencionadas, uma solução adequada para seu 

projeto aplicado a reatores eletrônicos ainda não foi apresentada. Assim, 

vários autores dedicam grande esforço na tentativa de encontrar uma 

solução completa para seu projeto. 

Dentre alguns trabalhos, [31], [32] e [34] propõe-se determinar um 

projeto para o REAO. No entanto, a análise não é suficientemente clara, o 

que dificulta o entendimento da proposta de projeto apresentada, embora  

determine-se um projeto analisando o REAO como um sistema de 

controle. 

Em [45], implementa-se uma nova técnica de controle para 

conversores ressonantes baseada no princípio de funcionamento do 

circuito de comando auto-oscilante. Nesse trabalho, utiliza-se a função 

descritiva e o critério de estabilidade estendido de Nyquist para 

determinar a existência de oscilação auto-sustentada e a estabilidade do 

sistema analisado de forma condizente. 

Em [29], é proposto um modelo matemático no domínio do tempo 

para reatores eletrônicos aplicado a lâmpadas fluorescentes compactas. 

Através da análise realizada determinam-se as correntes e tensões do 

circuito e suas soluções são comparadas através de simulação. O autor 

reporta a possibilidade de utilizar as equações determinadas numa 

possível solução para um projeto do REAO através de programação não-

linear. 

Uma abordagem para determinar um método de projeto no 

domínio da freqüência, denominado “Tsypkin Locus”, em que se 
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considera um número limitado de componentes harmônicas para forma de 

onda de tensão quadrada aplicada ao conjunto filtro ressonante e 

lâmpada fluorescente, é apresentada em [31] e [33]. Neste método, 

representa-se a forma de onda de tensão quadrada aplicada ao filtro 

ressonante por meio de série de Fourier. As abordagens apresentadas 

permitem o entendimento do funcionamento do REAO por meio de um 

sistema de controle. No entanto, a análise é restrita a uma forma de onda 

de tensão quadrada periódica aplicada ao filtro ressonante. 

Outra abordagem similar, porém no domínio do tempo, 

denominada “Hamel locus” é mostrada em [32]. Nesse método é 

necessário solucionar equações diferenciais que dependem da ordem da 

função de transferência do sistema em análise.  

Os métodos “Tsypkin” e “Hamel locus” podem ser utilizados para 

prever uma freqüência de oscilação auto-sustentada. Os métodos 

pressupoem que o sistema em análise apresenta formas de onda 

periódicas e a existência de um ciclo limite (Apêndice B). 

Apesar de avanços no entendimento do REAO, não se encontrou 

uma solução simples para o seu projeto de forma condizente a seu 

funcionamento. As propostas realizadas não consideram de forma integral 

o circuito de comando. Nessas análises, determinam-se as possíveis 

freqüências de oscilação através de valores constantes atribuídos a uma 

função “Tsypkin” ou “Hamel”. Essa constante é determinada considerando 

o ângulo de defasagem entre a componente fundamental da tensão e a 

corrente do filtro ressonante [44] e [47]. Para esse ângulo, estima-se o 

valor da corrente no filtro ressonante, e através de uma expressão para a 

indutância magnetizante do transformador de corrente, a qual faz parte do 

modelo do circuito de comando, determinada através de diversas 

simplificações. O valor da indutância magnetizante é determinado sem 

considerar níveis de corrente no primário do transformador em série com 

o filtro ressonante e secundários conectados aos terminais “gate-source” 

dos mosfets. 
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Uma das características do REAO é a de utilizar um filtro 

ressonante com característica passa-baixa, o qual atenua as 

componentes harmônicas de ordem superior à componente fundamental 

da tensão aplicada ao filtro ressonante. Isso permite que se utilize o 

método da função descritiva e o critério de estabilidade estendido de 

Nyquist para obter expressões de projeto para o mesmo, conforme será 

mostrado neste trabalho. 

Portanto, justifica-se o uso da função descritiva para solução de 

um projeto adequado do REAO considerando o mesmo um sistema de 

controle com comportamento não-linear. 

1.2   OBJETIVOS DA TESE 

O principal objetivo desse trabalho é analisar e desenvolver um 

método de projeto adequado para o REAO. Além disso, os seguintes 

objetivos são citados: 

(i) Desenvolver uma metodologia de projeto que seja 

adequada para o REAO, representando o mesmo na 

forma de um sistema de controle; 

(ii) Utilizar técnicas adequadas que proporcionem 

simplicidade e praticidade para seu projeto, como o 

método da função descritiva e o critério de estabilidade 

estendido de Nyquist; 

(iii) Análise no domínio do tempo que descreve o 

comportamento não-linear do REAO através da solução 

das equações diferenciais que o descrevem; 

(iv) Estender a análise realizada para emprego do REAO em 

dimerização; 

(v) Ampliar as aplicações do circuito de comando auto-

oscilante. 



 

  

                                                                                                                8 

1.3  ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A tese é organizada em 7 capítulos. Os capítulos 2 a 7 são 

organizados da seguinte forma: 

 O capítulo 2 é base para o desenvolvimento do trabalho principal, 

sendo apresentada uma análise e metodologia de projeto para o filtro 

ressonante empregado. 

O capítulo 3 apresenta uma análise do REAO seguido de sua 

representação como um sistema de controle de uma entrada e uma saída  

SISO, com comportamento não-linear. 

O capítulo 4 apresenta uma metodologia de projeto para o REAO 

e são determinadas expressões de projeto para o mesmo. Simulações e 

resultados experimentais são mostrados para validar a análise. 

O capítulo 5 apresenta uma análise do REAO no domínio do 

tempo no intuito de elucidar completamente o seu comportamento e 

apresentar o ciclo limite que o caracteriza através da solução do conjunto 

de equações diferenciais que o descrevem. 

No capítulo 6 amplia-se a análise do capítulo 4, sendo 

demonstrada a possibilidade do REAO ser utilizado para o controle de 

intensidade luminosa e outras aplicações, tais como: correção de fator de 

potência e correção do fator de crista da corrente da lâmpada 

fluorescente, além dos respectivos resultados experimentais. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões gerais do trabalho 

desenvolvido. 
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CAPÍTULO 2  

REATORES ELETRÔNICOS 

2.1  INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta os principais inversores e filtros 

ressonantes empregados em reatores eletrônicos. Desenvolve-se também 

um método de projeto no domínio da freqüência para o filtro ressonante 

mais empregado. Além disso, realiza-se a análise de sensibilidade dos 

elementos do filtro ressonante. 

2.2  GENERALIDADES DE REATORES ELETRÔNICOS 

Os reatores eletrônicos geralmente são formados pelos estágios 

mostrados na Figura 2.1(a), que são: 1) filtro de entrada, 2) ponte 

retificadora, 3) conversor CC/CC, 4) inversor e 5) filtro ressonante que 

alimenta a lâmpada fluorescente. Na maioria dos reatores, os estágios de 

correção de fator de potência (CC/CC) e inversão (CC/CA) compartilham 

os mesmos interruptores, o que é indicado pelo quadro na Figura 2.1(a). 

 
Figura 2.1 - Diagrama de blocos de um reator eletrônico (a) com correção de fator de 

potência e (b) sem correção de fator de potência. 
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O objetivo principal neste capítulo é desenvolver uma metodologia 

de projeto para o filtro ressonante, o qual é empregado no reator 

eletrônico auto-oscilante. Portanto, não é dada ênfase para o estágio de 

correção do fator de potência e do filtro de entrada, os quais são 

suprimidos reduzindo os estágios do reator para os da Figura 2.1(b). 

A seguir, são mostrados os inversores geralmente empregados e 

suas formas de ondas típicas, além dos filtros ressonantes básicos 

empregados no estágio de saída para alimentar a lâmpada fluorescente. 

2.3  PRINCIPAIS INVERSORES 

Nesta seção são mostrados os principais inversores empregados 

em reatores eletrônicos. Ao lado das figuras dos inversores, são 

mostradas suas respectivas formas de onda de tensão aplicadas à carga 

e do comando dos interruptores no intuito de simplificar a análise de 

funcionamento de cada inversor, pois estes são bem conhecidos na 

literatura.  

2.3.1 Inversor “half-bridge” simétrico 

A Figura 2.2(a) mostra o inversor “half-bridge” na forma simétrica. 

A Figura 2.2(b) mostra que esse inversor apresenta tensão na carga Vab 

de forma alternada, com valor de pico igual à E/2. 

 

 
(a)                                                                     (b) 

Figura 2.2 - (a) Inversor “half-bridge” simétrico e (b) formas de onda típicas. 
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2.3.2 Inversor “half-bridge” assimétrico 

O inversor “half-bridge” assimétrico e suas formas de onda são 

mostrados na Figura 2.3(a) e (b), respectivamente. A forma de onda Vab 

apresenta nível contínuo, o qual pode ser retirado através do emprego de 

um capacitor em série com a carga. 

   
(a)                                                     (b) 

Figura 2.3 – (a) Inversor “half-bridge” assimétrico (b) formas de onda típicas. 

2.3.3 Inversor “push-pull” 

A Figura 2.4(a) mostra um inversor "push-pull", o qual apresenta 

um transformador com uma derivação central no primário. Este inversor 

difere-se pela utilização de um transformador proporcionando isolação 

entre entrada e saída, no entanto os interruptores são submetidos à 

tensão de 2E. A Figura 2.4(b) mostra a tensão Vab na carga igual a 

ES=E/n, em que n=Ns/Np1 é a relação de transformação do transformador. 

 
(a)                                                            (b) 

Figura 2.4 – (a) Inversor “push-pull” e (b) formas de onda típicas. 
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2.3.4 Inversor “full-bridge” 

O inversor “full-bridge” mostrado na Figura 2.5(a) é uma 

alternativa para aplicações multi-lâmpadas. Neste tipo de inversor a 

tensão de saída tem forma alternada, com um valor de pico igual ao valor 

da fonte de alimentação E mostrado na Figura 2.5(b). A Figura 2.5(b) 

mostra as formas de onda de tensão na carga, Vab para o inversor “full-

bridge”. 
     

 
 (a)                                                                (b) 

Figura 2.5 - Inversor “full-bridge” (b) formas de onda típicas. 

Os inversores mais utilizados em reatores eletrônicos são 

basicamente dois: o inversor “half-bridge" nas formas assimétrica e 

simétrica [21], [22] e [31] e o inversor “push-pull” [63]-[65]. O inversor 

“half-bridge” na forma assimétrica é freqüentemente empregado quando é 

alimentado pela rede. O inversor "push-pull" é freqüentemente empregado 

em reatores alimentados a partir de bateria [65]. 

2.4  FILTROS RESSONANTES 

Três filtros básicos utilizados em reatores eletrônicos são: o série 

ressonante LC, paralelo ressonante LC e série-paralelo ressonante LCC, 

os quais são apresentados nas Figuras 2.6 (a), (b) e (c), respectivamente. 

Estes filtros são diferenciados pela forma da conexão do indutor L e 

capacitores CS e CP colocados entre a seção de alta freqüência do 

inversor e da lâmpada fluorescente representada por RL. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2.6 - Filtros (a) série ressonante, (b) paralelo ressonante e (c) série-paralelo 
ressonante. 

A utilização de filtros ressonantes deve-se aos benefícios por eles 

apresentados, tais como: proporcionar a ignição da lâmpada fluorescente; 

limitar a corrente da lâmpada fluorescente em regime permanente; 

permitir o emprego de uma freqüência de operação superior à freqüência 

audível (tipicamente >20 kHz), fazendo com que inexista ruído audível e 

diminua o peso e tamanho dos elementos reativos, além da comutação 

em zero de tensão (ZVS) [46], [47], [61], [62], [66], [76], [78]. 

2.4.1 Desempenho dos filtros ressonantes 

A forma de onda de tensão aplicada ao filtro ressonante 

geralmente é quadrada simétrica ou assimétrica. Para adequar esta forma 

de onda à lâmpada fluorescente, os filtros ressonantes atuam atenuando 

as componentes harmônicas de ordem superior à fundamental e 

proporcionam ganho de tensão suficiente para ignição da mesma. 

Em vários trabalhos analisam-se estes filtros através da 

aproximação com a fundamental da forma de onda de tensão quadrada 

Vab [34], [46], [47] e [78]. 
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Na Figura 2.7 é mostrada a forma de onda de tensão típica que 

alimenta o filtro ressonante e lâmpada. Representando a mesma em série 

de Fourier, obtém-se a composição desta por suas componentes 

harmônicas: 
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em que a0, ai e bi são a componente contínua e as amplitudes das 

componentes harmônicas, respectivamente.  

Para uma forma de onda típica mostrada na Figura 2.7 (c) 

determinam-se a0, ai  e bi  respectivamente, por (2.2), (2.4) e (2.6) : 
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Figura 2.7 - Forma de onda quadrada com: 100 componentes harmônicas (Vab(t)); uma  

componente harmônica (Vab1(t)) e nove componentes harmônicas (Vab9(t)). 
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e bi é determinado por 
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Assim, representa-se a forma de onda quadrada Vab(t) por: 
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ou, em termos de somatório, a série de Fourier é representada por: 
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Na Figura 2.7 são representadas as componentes harmônicas 

que constituem a forma de onda quadrada representada em série de 

Fourier através de (2.9). A figura apresenta três situações da forma de 

onda de tensão Vab dependendo do número de componentes harmônicas 

considerado.  

Conhecendo a forma de onda que é aplicada ao filtro ressonante, 

pode ser determinado o filtro ressonante que melhor se adapta ao 

emprego em reatores eletrônicos, conforme  é mostrado em [46], [47],[61], 

[66], [78]. 

Em [46], [47] analisam-se os filtros ressonantes em termos de 

ganho de tensão, enquanto [66] e [78] adicionam à análise do mesmo o 

ângulo de defasagem entre tensão e corrente de entrada do filtro 

ressonante. 

Pelas análises realizadas, o filtro série ressonante não apresenta 

ganho de tensão suficiente para ignição da lâmpada fluorescente a partir 
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de tensões de alimentação inferiores à tensão de partida da lâmpada, isto 

é, apresenta ganho máximo unitário. 

O filtro paralelo ressonante apresenta características favoráveis 

para o emprego em reatores eletrônicos, pois apresenta ganho de tensão 

suficiente para ignição da lâmpada, além da estabilização da corrente em 

regime permanente. No entanto, na aplicação em lâmpadas fluorescentes, 

em alguns casos é necessário que o filtro retire o nível contínuo da forma 

de onda de tensão aplicada ao filtro. 

O filtro série-paralelo ressonante é amplamente empregado em 

reatores eletrônicos, tendo como vantagem ganho de tensão suficiente 

para ignição e capacidade de alimentar a lâmpada a partir de formas de 

onda com nível contínuo.  

Por este motivo, este filtro é amplamente empregado em reatores 

eletrônicos, pois possibilita que se empregue comutação ZVS, 

minimizando as perdas em comutação. 

A estratégia empregada para obter comutação ZVS é empregar 

uma freqüência de comutação superior a de ressonância [21], [45]-[47] e 

adicionar ao circuito um capacitor que permita o bloqueio dos 

interrruptores em zero de tensão caso a capacitância intrínseca dos 

interruptores seja insuficiente. 

Conhecendo o ganho de tensão de cada filtro e a característica 

necessária para alimentação da lâmpada fluorescente, conclui-se que o 

filtro série-paralelo ressonante reúne as características necessárias para 

alimentação de lâmpadas fluorescentes com vantagem de utilizar formas 

de onda com nível contínuo, como é o caso do inversor “half-bridge” 

assimétrico apresentado. 

Na próxima seção, é mostrada uma metodologia de projeto para o 

filtro série-paralelo ressonante LCC. 
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2.5  PROCEDIMENTO DE PROJETO DO FILTRO RESSONANTE LCC 

O filtro ressonante LCC mostrado na Figura 2.6(c) geralmente é 

alimentado por uma forma de onda de tensão quadrada gerada pelo 

inversor, normalmente pelo inversor “half-bridge” assimétrico mostrado na 

Figura 2.3(a). O filtro ressonante LCC atenua as componentes 

harmônicas de ordem superior a fundamental, o que torna possível utilizar 

a aproximação da tensão Vab pela sua componente fundamental. Aliado a 

isto, a lâmpada fluorescente possui característica resistiva. Assim, pode-

se utilizar valores de resistência equivalente da lâmpada em função da 

potência nominal da mesma e definir sua resistência equivalente em 

função de um modelo da mesma (Apêndice A). Desta forma, se a 

lâmpada fluorescente pode ser representada por sua resistência 

equivalente, pode-se determinar a potência entregue ao conjunto filtro-

lâmpada pela sua potência real [66]. 

A partir disso, define-se uma relação entre as variáveis existentes 

para o projeto do filtro ressonante, optando-se então por relacioná-las 

através da defasagem angular entre a componente fundamental da 

tensão aplicada ao filtro ressonante e a corrente.  

No método de projeto utilizam-se as seguintes aproximações: 

=& A lâmpada fluorescente é representada por um resistor 

equivalente, sendo sua resistência determinada através do modelo 

apresentado no Apêndice A; 

=& Consideram-se ideais os elementos do filtro ressonante; 

=& Aproxima-se a entrada da rede de alimentação, capacitor de 

barramento e ponte retificadora por uma fonte de tensão contínua 

E. 

=& Considera-se somente a harmônica fundamental da tensão 

Vab. 
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A determinação das expressões de projeto do filtro ressonante, 

segue o procedimento descrito a seguir: 

Etapa 1:  Definem-se os dados de projeto; 

Etapa 2: Realizam-se as aproximações necessárias adequando 

os dados de projeto; 

Etapa 3: Determina-se a impedância de entrada do filtro 

ressonante Z; 

Etapa 4: Determina-se o ângulo da impedância do filtro 

ressonante !; 

Etapa 5: Determina-se a potência real entregue ao filtro 

ressonante, a qual corresponde a potência da lâmpada fluorescente; 

Etapa 6: Determina-se a relação entre os capacitores série e 

paralelo ressonante de acordo com o tipo de resposta do filtro ressonante 

esperado; 

Etapa 7: Reúnem-se as expressões da potência da lâmpada e o 

ângulo ! de forma que se determine expressões de projeto para os 

elementos do filtro ressonante em função de ! para uma freqüência de 

operação estabelecida nos dados de projeto; 

Etapa 8: Plotam-se os valores da potência de partida e regime 

permanente da lâmpada em função do ângulo !> 

Etapa 9: Determina-se o ângulo !&que permite a partida 

instantânea da lâmpada através desses gráficos; 

Etapa 10: Determinam-se os componentes do filtro ressonante a 

partir do ângulo !&determinado. 

2.5.1 Etapa 1- Dados de projeto 

Para o projeto do filtro ressonante deve-se especificar o valor 

eficaz da tensão de entrada do inversor: Vca; a freqüência de operação: fs 

e o modelo da lâmpada a ser utilizada do qual se define a resistência 

equivalente da lâmpada fluorescente (Apêndice A). 
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Substituindo a potência da lâmpada em RL(P), obtém-se a 

resistência em regime permanente da lâmpada denominada RL, conforme 

é visualizado na Figura 2.8. 

 
Figura 2.8 - Resistência da lâmpada fluorescente em regime permanente em função da 

potência. 

2.5.2 Etapa 2 - Adequação dos dados de projeto 

A potência entregue à lâmpada fluorescente é determinada por: 

22
2

3

4

55
5

6

7
$

Z
V

P ef
2

Re  (2.10) 

A lâmpada é representada pela sua resistência equivalente, 

sendo: Vef o valor eficaz da componente fundamental da forma de onda 

quadrada Vab e Z a impedância do filtro ressonante e lâmpada. 

A tensão no barramento contínuo do inversor é definida por: 

caVE 8$ 2  (2.11) 

Assim, obtém-se o valor de pico da componente fundamental de 

Vab, para um valor máximo E definido em (2.9), o que resulta em: 

9
8

$
EVab

2
1  (2.12) 

O valor eficaz da componente fundamental da forma de onda de 

tensão quadrada que alimenta o filtro ressonante e lâmpada é: 
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9
8

$
EVef

2  (2.13) 

Para que se determine a potência real entregue a lâmpada define-

se a impedância do filtro ressonante LCC na próxima etapa. 

2.5.3 Etapa 3 - Determinação da impedância do filtro 
ressonante 

A impedância de entrada do circuito do filtro ressonante formado 

pelos elementos do filtro ressonante e lâmpada fluorescente é: 

pS ZZZ :$  (2.14) 

em que a impedância série ZS é definida por: 

S
S Cj

LjZ
8"8

:8"8$
1  (2.15) 

22
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4
55
6

7
8"

/8"$
S

S C
LjZ 1  (2.16) 

A impedância de saída é formada pela associação paralela de RL 

e a impedância de CP definida em (2.20), como segue: 

 P
Lp

Cj
RZ

8"8:$
11  (2.17) 

LP

L
p RCj

RZ
88"8:
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1

 (2.18) 
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LP

LP

L
p RCj

RCj
RCj

RZ
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1
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1
 (2.19) 

222

2

1 PL

PLL
p

CR

CRjR
Z

8"8:

"888/
$  (2.20) 

Substituindo (2.16), (2.20) em (2.14), determina-se a impedânica 

Z em (2.23) como segue: 
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222
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2.5.4 Etapa 4 - Determinação do ângulo da impedância Z 

A partir da impedância do filtro ressonante em (2.23) define-se o 

ângulo de defasagem entre a componente fundamental da onda quadrada 

e a corrente do filtro ressonante, ou seja, a fase da impedância Z 

mostrada na Figura 2.9 e definida por: 
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)(arctan

ZRe
ZIm  (2.24) 

A partir de (2.23) obtêm-se Im(Z) e Re(Z), os quais são 

substituídos  em (2.24), obtendo-se o ângulo ! por: 
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222222
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+ , + ,+ ,+ ,+ ,+ ,LPLLPS R/CRRCCLarctan "88/"88:8"/8"$"! 222211  (2.26) 

 
Figura 2.9 - Defasagem da fundamental da tensão quadrada Vab e fundamental da 

corrente no filtro ressonante. 
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2.5.5 Etapa 5 - Determinação da potência da lâmpada 

Aplicando tan(!(")) em (2.26), obtém-se: 

+ ,+ , + ,+ ,+ , "88/"88:8"/8"$"!8 PLLPSL CRRCCLtanR 222211  (2.27) 

A partir de (2.23)obtém-se: 

+ ,+ ,+ ,+ ,"88/"88:8"/8"8:

8"8:
$
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CRRCCLjR

CR
Z 2222

222

11
11  (2.28) 

Substituindo (2.27) em (2.28) obtém-se: 
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22211
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$ 222

222222 111
tanRR

tanRRCjRRC
Z LL

LLPLLP  (2.32) 

A partir de (2.32), obtém-se com facilidade Re(1/Z), o qual é 

substituído em (2.10), para então obter-se a potência na lâmpada 

fluorescente em função do ângulo ! para a freqüência especificada no 

projeto : 

+ ,+ , + ,
+ ,22

222
2

))((
1

"!8:

8"88:
8$"!

tanRR
RRCVP

LL

LLP
ef  (2.33) 

2.5.6 Etapa 6 - Determinação da relação entre o capacitor 
série ressonante e paralelo ressonante 

O critério para determinar o capacitor série ressonante é mostrado 

no capítulo 5, na seção 5.4.1. O conhecimento prévio dos requisitos 

necessários do filtro ressonante para ignição e funcionamento em regime 

permanente da lâmpada fluorescente permite que se determine o 
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capacitor série ressonante em função do número de vezes (q) que CS é 

maior que CP, definido por: 

PS CqC 8$  (2.34) 

A Figura 2.10 mostra a relação de CS e CP, para uma freqüência 

fs, a qual fica definida dentro de uma faixa da região típica de operação de 

reatores eletrônicos operados em alta freqüência, mostrada em tons de 

cinza. 

 
Figura 2.10 – Relação dos capacitores paralelo e série ressonante para faixa de 

freqüência típica de operação de reatores eletrônicos. 

2.5.7 Etapa 7 - Determinação das expressões para projeto 
dos elementos do filtro ressonante 

A partir de (2.33), obtém-se: 

+ ,+ , + ,+ , + , LLPefLL RRCV)tan(RRP 8"88:8$"!8:8"! 222222 1  (2.35) 

+ ,+ , + ,+ , efLPLefLL VRCRV)tan(RRP 8"88$8/"!8:8"! 222222  (2.36) 

Isolando CP em (2.36) define-se a equação de projeto do 

capacitor paralelo ressonante por: 
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o que mostra que o valor do capacitor paralelo ressonante pode 

ser determinado a partir de !?&uma vez que se conhece RL, e epecifica-se 

" e a potência da lâmpada P. 

O projeto do indutor ressonante é determinado a partir de (2.27), 

como segue: 
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Isolando L em (2.40) e substituindo Cs por (2.34) tem-se: 
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sendo L dependente de capacitores CP e q e o ângulo !' 

2.5.8 Etapa 8 - Potência na lâmpada fluorescente 

A partir das expressões que determinam os elementos do filtro 

ressonante (2.37) e (2.41), determina-se a potência na lâmpada 

substituindo os elementos definidos em  (2.42): 
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Utilizando (2.37), (2.41) e (2.42), determinam-se os elementos do 

filtro ressonante, atendendo os requisitos de ganho na partida e potência 

em regime permanente para a lâmpada fluorescente, conforme o 

procedimento mostrado a seguir. 
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2.5.9 Etapa 9 - Determinação do ângulo !!!! 

A partir de (2.42) plota-se a potência da lâmpada em função de ! 

para a freqüência definida nos dados de projeto. Assim, determina-se 

graficamente o ângulo definido como !1 que garante a ignição e a 

potência da lâmpada em regime permanente, conforme o gráfico 

mostrado na Figura 2.11. A curva que indica a potência na ignição é 

obtida substituindo a resistência equivalente da lâmpada por um valor 100 

vezes maior que o de regime permanente, o que corresponde ao 

comportamento da lâmpada na partida. Para regime permanente utiliza-se 

o valor da resistência RL em regime permanente e observa-se que a 

potência é constante para qualquer ângulo !. As curvas mostradas na 

Figura 2.11 são obtidas pela substituição sucessiva de (2.37) e (2.41) em 

(2.42). 

 
Figura 2.11 - Potência na lâmpada em regime permanente P(R) e na ignição P(100R) 

versus ângulo !("). 

A partir da determinação da curvas mostradas na Figura 2.11  

seleciona-se o ângulo !1 que garante a ignição da lâmpada fluorescente.&

Assim, determina-se o capacitor paralelo ressonante por (2.37), 

ou graficamente pela Figura 2.12 para o ângulo !1. 
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Figura 2.12 - Capacitor paralelo em função do ângulo !("). 

A indutância correspondente ao ângulo !1 é determinada por 

(2.43), ou graficamente pela Figura 2.13. 

 
Figura 2.13 - Indutor ressonante em função do ângulo !("). 

Os elementos que compõem o filtro série-paralelo ressonante 

LCC são determinados pelos procedimentos acima citados, garantindo o 

perfeito funcionamento do reator eletrônico no que caracteriza a ignição 

da lâmpada pelo reator e a manutenção da potência na lâmpada em 

regime permanente, além da operação ZVS. 

O gráfico da potência na lâmpada versus freqüência apresentado 

na Figura 2.14 indica a ignição da lâmpada e a potência da mesma em 

regime permanente com os valores de componentes projetados, além da 

característica do filtro ressonante em atenuar as componentes 

harmônicas de ordem superior a componente fundamental de Vab. 
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Figura 2.14 - Potência na lâmpada versus freqüência para regime permanente e partida. 

O procedimento de projeto do filtro ressonante descrito permite 

que se determine de forma correta os elementos do filtro ressonante.  No 

entanto, é importante quantificar a influência da variação de cada 

elemento que constitui o filtro ressonante por meio da análise de 

sensibilidade descrita a seguir. 

2.6  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Nesta seção é realizada a análise de sensibilidade da potência na 

lâmpada fluorescente P em relação aos componentes do filtro ressonante. 

Essa análise permite prever variações resultantes do envelhecimento de 

componentes, temperatura, ou a própria tolerância dos componentes 

empregados. 

As figuras 2.15 a 2.18 mostram as curvas de sensibilidade 

determinadas a partir de (2.43) a (2.45). 

2.6.1 Sensibilidade de P versus CP 
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em que )(SSP
CP

 é a sensibilidade de P em relação a  CP, sendo CP  com S 

variando de 20%. 

A Figura 2.15 mostra que a influência de CP em regime 

permanente é mínima comparada a sua influência na partida. A Figura 

2.16 mostra a curva de sensibilidade para a ignição (100.RL). Observa-se 

que o capacitor paralelo ressonante tem influência determinante na 

ignição da lâmpada fluorescente. 

 
Figura 2.15 - Sensibilidade da potência na lâmpada versus capacitância CP. 

 
Figura 2.16 - Sensibilidade da variação da potência na lâmpada na ignição versus 

capacitância CP. 
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2.6.2 Sensibilidade de P versus CS 
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(2.44) 

A Figura 2.17 mostra a sensibilidade da potência da lâmpada 

fluorescente em relação à capacitância CS. Observa-se pela figura que CS 

não é determinante no valor da potência na lâmpada. No entanto, é 

determinante na filtragem do nível contínuo para alimentação da lâmpada 

fluorescente, representada por RL.  

 
Figura 2.17 - Sensibilidade da potência na lâmpada versus capacitância CS. 

2.6.3 Sensibilidade de P versus L 
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A Figura 2.18 mostra que a indutância L apresenta maior 

influência na potência da lâmpada fluorescente em regime permanente. 

Observando os resultados da análise de sensibilidade mostrados 

anteriormente, conclui-se que alguns parâmetros devem receber atenção 

especial. 
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Figura 2.18 - Sensibilidade da potência na lâmpada versus indutância L. 

A indutância L influencia significativamente a potência na 

lâmpada. Para o exemplo apresentado, verifica-se que uma variação de 

20 % de L pode resultar numa variação aproximada de 50 % de P. 

Por outro lado, observou-se que as variações percentuais dos 

capacitores paralelo e série ressonante não apresentam impacto 

significativo na potência da lâmpada em regime permanente. No entanto, 

o capacitor série ressonante é extremamente importante na filtragem do 

nível contínuo presente na forma de onda que alimenta o filtro. O 

capacitor paralelo ressonante apresenta um impacto significativo para a 

ignição da lâmpada fluorescente, como pode se observar na Figura 2.16.   

Desta forma, considerando a análise apresentada, pode-se avaliar 

o impacto dos componentes do filtro ressonante na operação de reatores 

eletrônicos.  

2.7  CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram apresentados os principais inversores 

empregados em reatores eletrônicos. Posteriormente foram mostrados os  

principais filtros ressonantes utilizados em reatores eletrônicos 

considerando as necessidades básicas para o perfeito funcionamento da 

lâmpada fluorescente [34]. Optou-se pelo emprego do filtro ressonante em 

função de suas características favoráveis para aplicação em lâmpadas 

fluorescentes. Assim, desenvolveu-se uma metodologia de projeto 
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utilizando a aproximação fundamental [77], [78]. Realizou-se também a 

análise de sensibilidade da potência da lâmpada fluorescente em relação 

aos componentes que formam o filtro ressonante. 
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CAPÍTULO 3  

REATOR ELETRÔNICO 
AUTO-OSCILANTE 

3.1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, o reator eletrônico auto-oscilante (REAO) é 

apresentado. Inicialmente é mostrado seu principio de funcionamento, 

seguido de sua análise no intuito de determinar um procedimento de 

projeto adequado ao seu comportamento. 

3.2  ANÁLISE DO REAO 

Conforme mostrado no capítulo 2, uma das formas mais 

empregadas e simples para alimentar uma lâmpada fluorescente é 

através do inversor “half-bridge” seguido do filtro ressonante LCC, os 

quais fazem parte do REAO. A Figura 3.1 mostra o circuito do REAO 

tradicional.  

 

 
Figura 3.1 - Circuito do REAO. 
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A descrição da operação do REAO é realizada assumindo que as 

condições necessárias para apresentar uma freqüência de oscilação auto-

sustentada são satisfeitas. 

Para isso, assume-se que os elementos do filtro ressonante são 

ideais; a rede de alimentação, a ponte retificadora, e o capacitor CB, são 

representados por uma fonte de tensão contínua E; a lâmpada 

fluorescente é representada por sua resistência equivalente RL; os 

elementos parasitas dos Mosfets são desprezados;  os diodos zener são 

considerados ideais; além de desconsiderar as perdas no transformador 

de corrente TC e seus elementos parasitas. 

Dessa forma, o circuito da Figura 3.1 pode ser representado na 

forma da Figura 3.2 para facilitar sua análise. 

 
Figura 3.2 - Representação do circuito do REAO. 

3.2.1 Descrição da operação do REAO 

O princípio de operação deste circuito é descrito em três partes 

distintas, observando a Figura 3.2. 

A primeira parte consiste no circuito responsável pelo início da 

operação do circuito do REAO, constituído por RQ, CQ, RM, D5 e Diac.  A 

segunda parte consiste no filtro passa-faixa, constituído pelos elementos 

do filtro ressonante e lâmpada (RL). A terceira parte é constituída pelo 

circuito de comando formado pelo transformador de corrente TC, 

representado por Lp/LS1/LS2, e pelos diodos zener Dz1-DZ4. 
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As etapas que descrevem o funcionamento do REAO são: 

Etapa 1: O circuito mostrado na Figura 3.2 é energizado, e 

através da tensão E ocorre a carga de CQ por meio de RQ até que a 

tensão nos terminais de CQ atinja  a tensão de avalanche do Diac. Assim, 

o Diac conduz e aplica um pulso de tensão positiva aos terminais “gate-

source” do interruptor S2. 

Etapa 2: O interruptor S2 conduz forçando a circulação de 

corrente no circuito ressonante. 

Etapa 3: A corrente no circuito ressonante também circula pelo 

enrolamento primário Lp do transformador de corrente TC. Por sua vez, os 

secundários LS1 e LS2 são responsáveis pelo comando dos interruptores 

S1 e S2, que comutam complementarmente, conectando e desconectando 

o filtro ressonante ao potencial do barramento contínuo E. 

Algumas observações pertinentes devem ser feitas para o 

completo entendimento do funcionamento do circuito, tais como: 

=& Na etapa 1, ao se energizar o circuito a lâmpada comporta-se 

como um circuito aberto.  Após o disparo do Diac e a partida 

instantânea da lâmpada fluorescente, esta assume seu valor de 

resistência equivalente em regime permanente RL; 

=& No circuito de partida, RM descarrega os capacitores série e 

paralelo ressonante evitando que a amplitude da corrente inicial 

no filtro ressonante seja insuficiente para o comando dos 

interruptores quando a tensão inicial dos capacitores série e 

paralelo ressonante eventualmente seja próxima a E; 

=& O diodo D5 descarrega o capacitor CQ sempre que o interruptor 

S2 entra em condução, evitando que o Diac dispare novamente 

depois que o circuito atingir o regime permanente; 

=& A constante de tempo de descarga de CQ deve ser superior ao 

tempo de condução dos interruptores, para que CQ seja 

descarregado antes de atingir a tensão de avalanche do diac; 

=& Em paralelo aos terminais “gate-source” são conectados os 
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diodos zener DZ1, DZ2, DZ3 e DZ4 que limitam a tensão sobre os 

terminais “gate-source” dos interruptores. 

A Figura 3.3(a) mostra o circuito representativo do comando auto-

oscilante referido ao secundário do TC responsável pelo comando dos 

interruptores. Este é representado por uma fonte de corrente is, indutância 

magnetizante Lm, e os diodos zener DZ1-DZ2. Na Figura 3.3(b) são 

mostradas as formas de onda indicadas no circuito, no intuito de facilitar a 

representação e análise do REAO em termos de um possível diagrama de 

blocos. 

 

 
(a) (b) 

Figura 3.3 - (a)Simplificação do circuito de comando do REAO e (b) formas de onda 
relacionadas. 

Na etapa 3, o circuito de comando do REAO conecta e 

desconecta o filtro ressonante ao potencial do barramento contínuo E, e 

comuta os interruptores por meio do TC e dos diodos zener DZ1-DZ4 

através da corrente do filtro ressonante refletida aos secundários do TC.   

As relações de corrente desse circuito, mostradas na Figura 3.3 

(a) e (b) definem a troca de polaridade da tensão dos diodos zener, e 

conseqüentemente, dos interruptores (S1 e S2), como é mostrado na 

Figura 3.4, representados pela chave ideal no diagrama de blocos. 

Analisando essas formas de onda, verifica-se que nos instantes em que a 

corrente zener iZ passa por zero, ocorrem as trocas de polaridade da 

tensão zener definidas pelos tempos t1, t2, t3, ...tn. Esses instantes 

ocorrem quando há a igualdade entre a corrente magnetizante iM e a 
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corrente ressonante iS, e assim, a corrente iZ passa por zero, mudando 

sua polaridade.  

 
Figura 3.4 - Diagrama de blocos representativo do REAO. 

O bloco GF(s) representa a função de transferência da corrente 

ressonante do filtro LCC em função da tensão Vab. O bloco GM(s) é a 

função de transferência entre a corrente magnetizante e a tensão zener. A 

constante n representa a relação de espiras e K relaciona a tensão zener 

e tensão aplicada ao filtro ressonante. 

O inversor “half-bridge” e a fonte de tensão de entrada, 

considerando as aproximações adotadas, podem ser representados pela 

chave ideal mostrada nesta figura, relacionando a corrente zener iZ e a 

tensão “gate-source” (zener) de saída VZ . 

A descontinuidade devido à troca de estado dos interruptores do 

circuito do REAO e a realimentação do mesmo por meio de um 

transformador de corrente (TC) permite caracterizá-lo como um sistema 

de controle de uma entrada e uma saída (SISO) com comportamento não-

linear. Assim, análises convencionais de circuitos não podem ser usadas 

para o projeto do REAO. 
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3.2.2 Representação do REAO na forma de um sistema de 
controle SISO com comportamento não-linear 

A Figura 3.5(a) mostra o diagrama de blocos de um sistema de 

controle de malha fechada SISO com comportamento não-linear. Na 

Figura 3.5(b) é mostrado o sistema correspondente da Figura 3.4 

considerando a entrada R(s) nula e sem saída de interesse. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.5 - Diagrama de blocos: (a) de um sistema de controle SISO realimentado com 
comportamento não-linear (b) do REAO considerando a entrada R(s)=0. 

A partir da Figura 3.5(b) o diagrama de blocos do REAO é  

apresentado em detalhes na Figura 3.6. 

 
Figura 3.6 - Diagrama de blocos do REAO. 



 

 

38 

Esse sistema apresenta elementos lineares, como os elementos 

do filtro ressonante, e de características não-lineares que representam o 

comportamento não-linear do REAO. Portanto, o projeto e análise do 

REAO deve ser realizado com ferramentas que contemplem a análise de 

um sistema de controle com esse tipo de comportamento. 

3.3  POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA PROJETO DO REAO 

O REAO pode ser representado por um sistema de controle 

realimentado do tipo SISO com comportamento não-linear, o que 

impossibilita a utilização de técnicas aplicadas a circuitos lineares 

diretamente em seu projeto. Assim, devem-se utilizar ferramentas 

adequadas para que seu projeto seja realizado de forma bem sucedida. 

Algumas técnicas são utilizadas, como Tsypkin e Hamel Locus [31], [32] e 

[33] para projetos de sistemas de controle com comportamento não-linear 

como o REAO. Em ambas as técnicas, assume-se que o sistema em 

análise apresenta um ciclo limite e que a saída do elemento não-linear 

apresenta uma forma de onda quadrada e periódica.  

O método da função descritiva é utilizado de forma conveniente 

por [45] na implementação de um conversor que é baseado no 

comportamento do circuito de comando auto-oscilante.  

O método da função descritiva, descrito no Apêndice C, apresenta 

resultados muito próximos dos métodos citados. A manipulação de 

expressões matemáticas é mais fácil, independente da ordem da função 

de transferência dos elementos lineares do sistema analisado quando 

comparado aos métodos citados. Esse método é uma extensão de 

técnicas lineares aplicado a sistemas com comportamento não-linear, 

como é o caso do REAO [69]. 

Tal característica permite que o REAO seja projetado utilizando 

expressões matemáticas derivadas do método da função descritiva e da 

manipulação do diagrama de blocos que o representa. 
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As características do REAO permitem prever que o método da 

função descritiva pode ser empregado, pois o filtro ressonante utilizado 

apresenta característica passa-baixa e o uso da aproximação fundamental 

nesse caso é válido e suficiente para determinar um projeto para sistemas 

deste tipo.  

Satisfeitas as hipóteses de que o sistema apresente oscilação e 

que os elementos lineares presentes no REAO atenuem as harmônicas 

de ordem superior à da componente fundamental, o método da função 

descritiva (Apêndice C) e o critério de estabilidade estendido de Nyquist 

podem ser utilizados de forma apropriada para o projeto do REAO. Na 

próxima seção é apresentado o critério para ocorrência de ciclos limites 

através do critério de estabilidade estendido de nyquist. 

3.3.1 Critério de estabilidade estendido de Nyquist 

A extensão do critério de estabilidade de Nyquist para o emprego 

no método da FD é definida a partir da análise de sistemas lineares 

(Apêndice D), na qual o ponto –1 é a referência para determinar a 

estabilidade. 

A extensão formal do critério de Nyquist pode ser realizada 

adicionando uma constante Ki no caminho da função de transferência 

direta G(s), conforme é mostrado na Figura 3.7(a). Esta modificação é 

importante na interpretação da análise de estabilidade de ciclos limites 

utilizando o método da FD.  

 
(a)                                          (b) 

Figura 3.7 - (a)Diagrama de blocos (b)Diagrama de Nyquist. 
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A equação característica torna-se 

0)()(1 $: sHsGKi  (3.1) 

com a equação correspondente: 

iK/1)s(H)s(G /$  (3.2) 

Deste modo, a análise pode ser feita ao redor do ponto –1/Ki de 

(3.2), ao contrário do caso de sistemas com comportamento linear em que 

o ponto –1 é a referência para determinar a estabilidade. Os argumentos 

utilizados no critério de Nyquist podem ser usados para determinar os 

pólos instáveis da função de transferência de malha fechada, com a 

diferença de que a análise do número de envolvimentos no sentido 

horário do gráfico G(s)H(s) para este caso é ao redor do ponto –1/Ki. 

A Figura 3.7(b) mostra um diagrama de Nyquist estendido 

correspondente ao ponto –1 em que o ponto a ser analisado passa a ser –

1/Ki. 

Assim, pode-se utilizar a FD na análise de estabilidade de ciclos 

limites. Para isto, discute-se a existência de ciclos limite na próxima 

seção. 

3.3.2 Existência de ciclos limites 

Assumindo que exista uma oscilação auto-sustentada de 

amplitude IZ e freqüência " no sistema da Figura 3.8. Então, as variáveis 

envolvidas devem satisfazer as seguintes relações: 

+ , + ,zzZ IINV /8$  (3.3) 

zz VsGI 8$ )(  (3.4) 

Seja s= "j , substituindo (3.3) em (3.4), tem-se: 

))(()( zzz IINjGI /"$  (3.5) 

Assumindo IZ @ A e diferente de zero, tem-se: 

01)()( $:" zINjG  (3.6) 
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que pode ser reescrito como: 

)(
1)(
zIN

jG !"#  (3.7) 

 

 
Figura 3.8 - Sistema não-linear 

Então, a amplitude IZ e freqüência # dos ciclos limites do sistema 

devem satisfazer (3.7). Se a equação acima não possuir solução, não 

existe ciclo limite. Para resolvê-la, usualmente, utiliza-se um gráfico polar, 

plotando ambos os membros de (3.7) no plano complexo e encontrando 

as interseções dos pontos das duas curvas. 

Pode-se construir a função de resposta em freqüência G(j#) 

(variando #) e a função descritiva negativa inversa (-1/N(IZ)) (variando IZ) 

no plano complexo, como mostrado na Figura 3.9. Se as duas curvas se 

interceptarem, então existe ciclo limite, e os valores de IZ e # 

correspondentes ao ponto de intersecção são soluções de (3.7). Se as 

curvas se interceptam x vezes, então existem x possíveis ciclos limites. 

Na Figura 3.9 as curvas interceptam-se no ponto Ki, indicando a presença 

de um ciclo limite. A amplitude do ciclo limite é IZKi, que corresponde ao 

valor de IZ no ponto Ki com a correspondente freqüência #Ki. 

 
Figura 3.9 - Detecção de ciclo limite. 
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Na análise da interseção permite-se avaliar a existência de um 

ciclo limite e sua estabilidade como segue. 

3.3.3 Estabilidade de ciclos limites 

Considerando o gráfico da resposta em freqüência e o negativo 

inverso da função descritiva na Figura 3.10 para um caso semelhante ao 

do REAO, verifica-se que existem dois pontos de interseção, predizendo 

que o sistema apresenta dois possíveis ciclos limites. Para simplificar a 

discussão, assume-se que G(j") não possui pólos no semi-plano direito. 

 

Figura 3.10 - Estabilidade de ciclos limites. 

Primeiramente, discute-se a estabilidade do ciclo limite 

relacionado ao ponto P1. Assumindo que o sistema inicialmente opera no 

ponto P1, com a amplitude do ciclo limite sendo IZ1, devido a uma pequena 

perturbação, a amplitude da entrada do elemento não-linear se reduz e o 

ponto de operação do sistema se move de P1 para a1. Uma vez que o 

número resultante de envolvimentos de G(j") em a1 é zero, a amplitude IZ 

tende a decrescer em direção a zero, pois se trata de um ponto instável. 

Por outro lado, se o ponto se mover ao longo da curva –1/N para o ponto 

a2, verifica-se que o número de envolvimentos no sentido horário de –1/N 

(analogamente a –1+j0) a partir da reta traçada de a2 é 2 e, portanto, 
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trata-se de um ponto de instabilidade e a amplitude IZ assim aumenta. 

Portanto, o ponto P1 não apresenta um ciclo limite estável. 

O ponto a2 é envolvido por G(j"), o que resulta no aumento de IZ, 

enquanto a3 não é envolvido por G(j"), o que resulta em um ponto 

estável, fazendo com que a amplitude IZ seja reduzida. Assim, o ponto P2 

corresponde a um ciclo limite estável, pois há uma convergência ao ponto 

P2, ao contrário de P1, conforme indicam as setas paralelas ao gráfico da 

FD mostrado na Figura 3.10.  

A partir da análise realizada pode-se enunciar o critério para 

ocorrência de ciclo limite, apresentado em [69]. 

3.3.4 Critério para ocorrência de um ciclo limite 

Cada ponto de interseção da curva G(j") e -1/N(IZ) corresponde a 

um ciclo limite. Se os pontos próximos à interseção sobre -1/N não são 

envolvidos por G(j") no sentido horário, então o ciclo limite 

correspondente é estável. De outro modo, é instável [69]. 

3.4  CONCLUSÃO 

Neste capítulo apresentou-se o REAO. Posteriormente, 

descreveu-se seu princípio de operação. A partir de sua descrição,  

representou-se o mesmo como um sistema de controle SISO com 

comportamento não-linear [34], [87]. Discutiram-se as possíveis soluções 

de um projeto condizente com o seu comportamento e representou-se o 

mesmo em termos de diagramas de blocos. 

Propôs-se então, utilizar o método da função descritiva e o critério 

de estabilidade estendido de Nyquist considerando as vantagens no uso 

de tais ferramentas. Entre as principais vantagens, destacam-se a 

possibilidade de determinar expressões de projeto a partir da análise de 

estabilidade e a relativa simplicidade na utilização de tais técnicas. Desse 

modo, visualiza-se nessas técnicas a viabilidade de um projeto adequado 

para o REAO, o qual é demonstrado detalhadamente no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4  

PROJETO DO CIRCUITO 
DO REAO 

4.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o projeto do REAO. Para este sistema, é 

necessário que se determine um procedimento de projeto condizente com 

suas principais características de confiabilidade e simplicidade de 

construção e que seja adequado ao seu princípio de funcionamento. O 

projeto é desenvolvido a partir da determinação dos elementos do filtro 

ressonante mostrada no capítulo 2 e da análise do REAO como um 

sistema de controle SISO com comportamento não-linear apresentada no 

capítulo 3. Determina-se um método de projeto no domínio da freqüência 

empregando o método da FD e o critério de estabilidade estendido de 

Nyquist. Resultados experimentais e de simulação são apresentados para 

avaliar o projeto desenvolvido. 

4.2 ETAPAS DE PROJETO DO REAO 

O procedimento de projeto compreende as seguites etapas: 

Etapa 1 - Dados de projeto: Estabelecem-se os parâmetros de 

projeto para o REAO.  

=& Tensão de alimentação; 

=& Potência e tipo de lâmpada, da qual se determina a resistência 

equivalente [19]; 

=& Tensão zener, especificada pela escolha do diodo zener. 
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Não é objetivo neste trabalho ter um rigorismo em relação às 

normas referentes a reatores eletrônicos, tais como: limites de potência 

exigidos para correção do fator de potência, interferência eletromagnética, 

freqüências de operação; mas sim estabelecer um procedimento de 

projeto adequado para o REAO. Salienta-se que, ao projetar um protótipo 

comercial, devem-se considerar essas normativas conforme estabelecidos 

e discutidos em [48]-[54]. 

Etapa 2 - Projeto do filtro ressonante: Determinam-se os 

elementos do filtro ressonante LCC conforme o projeto descrito 

detalhadamente no capítulo 2. 

Etapa 3 - Projeto do circuito de comando auto-oscilante: Esta 

etapa compreende a determinação dos elementos do circuito de comando 

auto-oscilante utilizando os dados de projeto e os elementos do filtro 

ressonante previamente projetados.  

Etapa 4 - Análise de estabilidade: Determina-se a validade do 

projeto realizado verificando a existência de uma freqüência de oscilação 

auto-sustentada do REAO.  

Das etapas acima relacionadas, as etapas 3 e 4, em que se 

determinam os  elementos que formam o circuito de comando auto-

oscilante e a sua estabilidade, merecem melhor detalhamento de forma a 

obter o completo esclarecimento do projeto, conforme apresentado na 

seção 4.3. 

Embora o REAO tenha em seu funcionamento o princípio de um 

sistema de controle não-linear, seu projeto pode ser realizado após a 

definição de um método apropriado empregando a FD. Assim, pretende-

se determinar expressões que serão utilizadas na execução de um 

procedimento de projeto através de uma rotina matemática simples. 

Na próxima seção é realizada uma análise matemática que busca 

determinar o projeto do REAO. 
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4.2.1  Análise matemática do circuito do REAO 

A Figura 4.1 mostra o diagrama de blocos do REAO, no intuito de 

determinar as expressões que são utilizadas no projeto do circuito de 

comando do mesmo. 

 

Figura 4.1 - Diagrama de blocos do reator eletrônico auto-oscilante. 

Os elementos que constituem o diagrama de blocos são: o bloco 

do filtro ressonante representado por: 
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O bloco GM(s) é definido por: 

sL
sG

m
M

1)( "  (4.2) 

em que Lm é a indutância magnetizante referida ao secundário do TC e K 

e n relacionam a seção do circuito de comando com a do inversor, 

definidas por: 
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S

P
n
n

n !  (4.4) 

sendo nP e nS o número de espiras do primário e do secundário do TC, 

respectivamente. 

A chave ideal mostrada no diagrama de blocos do REAO é 

substituída pela sua FD equivalente N determinada no Apêndice C por: 

Z

Z
I
VN
"#
"

!
4  (4.5) 

Deste modo, reduz-se o diagrama de blocos mostrado na Figura 

4.1 na forma do diagrama de blocos equivalente da Figura 4.2 , o qual é 

utilizado para análise do REAO através do método da FD (Apêndice C) e 

do critério de estabilidade estendido de Nyquist mostrado no capítulo 3. 

 
Figura 4.2 - Diagrama de blocos reduzido. 

A função de transferência de G(s) mostrada na Figura 4.2  é 

nsGKsGsG FM ""$! )()()(  (4.6) 

sendo que GF(s) elimina a componente contínua. 

A freqüência de operação e a amplitude IZ são relacionadas à 

equação característica 0)(s1 !%NG  do sistema por: 

N
G 1)(s $

!  (4.7) 

Observando (4.5) verifica-se que a FD do elemento não-linear 

(chave-ideal) não apresenta ângulo de fase. Portanto, o ponto de 

interseção no lugar geométrico de G(s) que corta –1/N apresenta parte 

imaginária nula. Desse modo, é possível utilizar esta interseção para 

determinar uma equação para o projeto do REAO. 
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A Figura 4.3 mostra o diagrama de Nyquist para um sistema 

hipotético em que G(s) corta a FD numa freqüência qualquer em um ponto 

A sobre o eixo real. 

Para sistemas deste tipo, a seguinte igualdade é válida: 

0))GIm())sGIm( $"$ (j(  (4.8) 

 

 
Figura 4.3 - Diagrama de Nyquist para um sistema qualquer. 

Observa-se que através da igualdade de (4.8), aplicada ao caso 

do REAO, em que G(s) é dado por (4.6), podem-se determinar 

expressões de projeto para o mesmo desde que G(s) cruze o eixo real. 

Substituindo s=j" nas funções de transferências do REAO GF(s) e 

GM(s) em (4.1) e (4.2) verifica-se que GM(s) apresenta parte real nula. 

Assim, a indutância magnetizante do TC pode ser determinada isolando 

as parcelas imaginárias de G(s).  

A parcela imaginária de GF(s) é determinada por: 
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Analogamente, a parte imaginária de GM(s) é: 
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Através da igualdade Im(G(j"))=0, tem-se: 

+ , 0))(Im()(Im $"/" njFGKjMG  (4.15) 

Substituindo (4.11), (4.14) em (4.15) obtém-se: 

+ , + ,B C
+ , + ,+ , 0

ωωbωac
ω ωbωωacωa

L
Kn

L
1

2322

322

m

$
/:/

/:/
/

"
/  (4.16) 

Isolando Lm em (4.16), obtém-se a indutância magnetizante do 

circuito de comando auto-oscilante referida ao secundário do TC por: 
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Devido a presença de dois secundários obtêm-se a indutância de 

cada secundário por: 
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O projeto de Lm pode ser relacionado à condição de estabilidade 

definida na próxima seção, em que se verificam as condições necessárias 

para se ter uma freqüência de operação auto-sustentada. 

Portanto, para determinar Lm, deve-se estabelecer primeiramente 

a relação de espiras n adequada que garanta a corrente necessária no 

secundário do TC para polarizar os diodos zener, situados em paralelo 

aos terminais “gate-source” dos Mosfets.  

Os detalhes para determinar as relações mencionadas e 

considerações são mostrados no exemplo de projeto da seção 4.4. 

4.3 DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DAS ETAPAS 3 E 4 

As etapas de projeto do circuito de comando auto-oscilante são 

mostradas a seguir: 

4.3.1 Projeto do circuito de comando 

Utilizando a relação de espiras adequada, determina-se a 

indutância magnetizante de cada secundário do transformador de corrente 

Lms. Os passos para o projeto do circuito de comando são: 

4.3.1.1 Determinação da relação de espiras n 

Determina-se a relação de espiras considerando as correntes do 

primário e secundário do TC, representado na Figura 4.4. 

 

 
            (a)                                                      (b) 

Figura 4.4 -Transformador de corrente toroidal (TC) (a) completo (b) referido a um único 
secundário do TC. 
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A corrente no secundário do TC é representada por uma fonte de 

corrente n.IP.  Por simplicidade, representa-se a indutância magnetizante 

do secundário total, e atribui-se à corrente nesse secundário Is=2IS, pois o 

circuito apresenta dois secundários idênticos. 

Atribui-se à corrente de cada secundário do TC o valor da 

corrente de polarização máxima do diodo zener IZ que é especificado nas 

folhas de dados (Anexo E). Isto implica que cada diodo zener dissipa 

aproximadamente a metade de sua potência, pois cada diodo é polarizado 

reversamente durante meio período. Isto é demonstrado através da Figura 

4.5(a), que mostra a tensão e corrente teóricas em cada braço de diodos 

zener. A Figura 4.5(b) mostra a tensão e a corrente de cada diodo zener 

para a corrente IZ especificada. 

 
(a)                                                            (b) 

Figura 4.5 – Formas de onda teóricas (a) tensão e corrente de um braço de diodos zener 
(DZ1-DZ2) (b) tensão e corrente em um diodo zener e potência dissipada. 

A potência dissipada em cada diodo zener pode ser determinada 

pelo seu valor médio por: 

dttP
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Desprezando a queda de tensão direta do diodo zener VF, em 

(4.19) a potência dissipada em cada diodo pode ser aproximada pela 

metade da de sua potência nominal, mostrada em (4.20). 

ZZZ IVP
2
1D  (4.20) 

Dessa forma o valor da corrente nos didodos zener permanece 

em um valor intermediário entre a corrente mínima, que garante a 

polarização e máxima que evita sua danificação por excesso de 

dissipação.  

A relação de espiras n do TC é definida considerando o conjunto 

dos dois braços de diodos zener colocados no circuito por: 

P

S

S

P

i
i

n
nn 2

$$  (4.21) 

A corrente no filtro ressonante é igual a corrente no primário do 

TC Ip. Definindo o valor eficaz da corrente do filtro ressonante por: 

Z
VI ab

2
1

ef $  (4.22) 

Assim, relacionando a corrente no primário e no secundário, 

definindo iS=IZ  e iP=Ief, tem-se a relação de espiras n definida em (4.21). 

O dimensionamento do núcleo do TC pode ser realizado conforme 

mostrado no Anexo D. 

4.3.2   Determinação da indutância magnetizante Lm 

  Através de (4.18) determina-se a indutância magnetizante no 

secundário do TC, e a indutância magnetizante referida ao primário do TC 

por: 

2nLL mmp 8$  (4.23) 
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4.3.3   Teste de estabilidade 

A partir de (4.15), determina-se a indutância Lm do TC, mostrada 

em (4.17), com base na tensão VZ e na freqüência de operação fS. No 

entanto, é necessário verificar a existência de um ponto de equilíbrio, de 

acordo com análise realizada na seção 3.3.3.  De acordo com o critério 

estabelecido na seção 3.3.4, o ponto A apresenta um ciclo limite estável, 

pois G(s) não circunda os pontos do lado em que Iz aumenta no sentido 

horário de G(s), conforme é mostrado no exemplo de projeto e na Figura 

4.3.  

4.4 EXEMPLO DE PROJETO 

Esta seção mostra um exemplo de projeto para o REAO, dividido 

nas etapas 4.4.1 a 4.4.4, cujo programa é mostrado no Anexo C: 

4.4.1 Dados de projeto 

=& Tensão de entrada: 110 V eficaz, 60 Hz; 

=& Lâmpada fluorescente OSRAM: Potência P=40 W; 

=& A resistência equivalente da lâmpada utilizada é RLD205 %, 

obtida através de + , PP
L eePR 8/8/ 8:8$ 263.0063.0 101302541 [19]; 

=& Freqüência de operação: fS=40 kHz; 

=& Diodos zener de 12 V, ½ W (Anexo E). 

4.4.2  Projeto do filtro ressonante 

Utiliza-se o valor eficaz da fundamental da tensão Vab mostrado 

em (4.24) determinada pelo valor médio da tensão do barramento E, cujo 

valor depende do capacitor de barramento utilizado (Anexo A). 

2
2
89
8

$
EVef  (4.24) 
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4.4.2.1 Determinação do ângulo de fase da impedância !!!! 

O ângulo de fase da impedância !1 que garante a ignição da 

lâmpada e sua potência nominal em regime permanente é determinado 

substituindo as expressões (2.37) e (2.41) em (2.42) conforme descrito no 

capítulo 2. O gráfico da potência em regime permanente é obtido 

substituindo o valor da resistência equivalente da lâmpada RL, enquanto a 

curva da potência na ignição é determinada substituindo RL por um valor 

100 vezes maior, o que permite representar o comportamento da lâmpada 

fluorescente na ignição. Dessa forma determina-se o ângulo !1 mostrado 

na Figura 4.6 que é utilizado para determinar os elementos do filtro 

ressonante a seguir. 

 
Figura 4.6 - Ângulo de fase da impedância para o projeto do filtro ressonante do REAO  

Observando a Figura 4.6, o ângulo !1$360 garante a partida 

instantânea da lâmpada fluorescente e a sua potência nominal em regime 

permanente. 

4.4.2.2 Determinação da relação entre o capacitor série ressonante 
e paralelo ressonante 

De acordo com a seção 2.5.6 determinou-se o número de vezes 

que CS é maior que CP, obtendo-se q=5,5 através da Figura 2.10, que é 

utilizado para determinar os elementos do filtro ressonante como segue. 
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4.4.2.3 Determinação dos capacitores paralelo e série ressonante 

O capacitor paralelo ressonante é determinado por (2.37) ou 

graficamente pela Figura 4.7. Para !1=360, obtêm-se CP=27 nF.  

 
Figura 4.7 - Capacitor paralelo ressonante em função de !(") 

Imediatamente determina-se o capacitor série ressonante por 

(2.34) obtendo-se CS=150 nF. 

4.4.2.4 Determinação do indutor ressonante 

A indutância L é determinada por (2.41) ou graficamente pela 

Figura 4.8, obtendo-se L = 695 #H. 

 
Figura 4.8 - Indutor ressonante em função de !(") 
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4.4.3  Projeto da Indutância magnetizante Lm 

Através dos parâmetros do filtro determinados previamente, 

obtém-se a relação de espiras por (4.21), com os valores de IS e Ip, que 

resultam em: 

9,05 1 $n  (4.25) 

Assim, a indutância magnetizante de cada secundário do TC pode 

ser determinada por (4.18), substituindo " por 29fS obtendo-se 

Lms=Lms1=Lms2=479 #H. 

4.4.4 Teste de Estabilidade 

O teste de estabilidade deve ser realizado para verificar as 

condições de existência de uma freqüência de operação próxima à 

especificada. 

A Figura 4.9 mostra o diagrama de Nyquist do REAO. Na Figura 

4.9(a) são mostrados dois pontos P1 e P2 que interceptam –1/N no eixo 

real. O ponto P2, mostrado em detalhe na Figura 4.9(b), representa uma 

freqüência muito alta, além de não ter possibilidades de apresentar um 

ciclo limite estável, conforme apresentado na seção 3.3.4. O ponto P1 está 

relacionado à freqüência de operação especificada do REAO, pois os 

elementos do circuito de comando auto-oscilante são projetados para tal 

freqüência. 

 Portanto, existem condições favoráveis para uma freqüência de 

oscilação auto-sustentada relacionada a P1, conforme análise 

apresentada no seção 3.3.4. Pelo critério mostrado P1 representa um ciclo 

limite estável. Isto representa a possibilidade de se obter uma freqüência 

de operação próxima a especificada. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.9 - Diagrama de Nyquist do REAO relacionado a Lm=958 #H (a) completo (b) 
detalhe do ponto P2. 

Na próxima seção são mostrados os resultados de simulação, os 

quais são importantes para avaliar os resultados do projeto realizado.  

4.5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

A Figura 4.10 mostra o diagrama esquemático do circuito do 

REAO no programa de simulação ORCAD.  

Utilizam-se os valores de projeto empregados para avaliar o 

procedimento realizado. Além disso, algumas simplificações são feitas, 

tais como: 
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=& A lâmpada é substituída pela sua resistência equivalente; 

=& O Diac é substituído por dois interruptores U1 e U2. 

=& A rede de alimentação, a ponte retificadora e o capacitor de 

barramento são substituídos por uma fonte de tensão continua E. 

 
Figura 4.10 - Diagrama esquemático do circuito simulado do REAO. 

Na Figura 4.11 são mostradas as formas de onda da tensão e 

corrente zener para os “braços” de diodos zener DZ3-DZ4.  

 
Figura 4.11 - Simulação das formas de onda da tensão e corrente no “braço” “zener” DZ3-

DZ4. 

Observa-se que a corrente zener é aproximadamente senoidal, e 

que a saída da tensão VZ é aproximadamente quadrada e simétrica. 
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Na Figura 4.12 são mostradas as formas de onda de tensão e 

corrente em um dos interruptores (S2), mostrando a operação ZVS. 

 
Figura 4.12 - Simulação das formas de onda da tensão e corrente no interruptor S2. 

Na Figura 4.13 são mostradas as formas de onda da corrente e 

tensão no resistor equivalente RLamp, que representa a lâmpada 

fluorescente. 

Observa-se através dos resultados de simulação que a freqüência 

de operação do REAO é próxima a freqüência estipulada no projeto. 

 
Figura 4.13 - Formas de onda de tensão e corrente na resistência equivalente da 

lâmpada fluorescente RLamp (freqüência de operação fS=41 kHz). 
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4.6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A Figura 4.14 mostra o circuito do REAO implementado a partir 

dos dados definidos no exemplo de projeto mostrado na seção 4.4. 

 
 Figura 4.14  - Circuito implementado do REAO. 

A Tabela 4.1 mostra os dados determinados no projeto do REAO. 

Tabela 4.1 - Parâmetros Iniciais 
Componentes Empregados 

Diac  DB3 
RQ Resistor  220 k% / 1/8 W 
CQ Capacitor  cerâmico  100nF / 63 V 
RM        Resistor 470 k%&/ 1/8W 
D5 Diodo 1N4937 
S1, S2 Interruptores IRF820 
D1,D2,D3,D4  Diodos 4x1N4007 
R Lâmpada Osram L40W/LS F40 Daylight 
CB Capacitor Eletrolítico  100 #F 200Vdc 

Filtro Ressonante e Circuito de Comando 
Diodo zener DZ1-4 BZ55X12V 
CS        Capacitor polipropileno 150 nF/250 Vac 
CP        Capacitor polipropileno 27 nF/600 Vac 
L          Indutor ressonante 695 #H, 125 espiras EE25 IP12-Thornton 
LP,LS1,LS2   Lp=11,6 #H;Lms1=Lms2=476 #H.: 2/15/15 

NT 19/11/6 - IP6 - Thornton 
Resultados Obtidos 

Freqüência de operação medida fS=37,5 kHz 
Potência na Lâmpada P=44 W 

 

A Figura 4.15 mostra a tensão e a corrente zener, em que se 

observa a corrente aproximadamente senoidal e a tensão nos terminais 

“gate-source” do Mosfet S2 aproximadamente quadrada. 
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Figura 4.15 -Tensão "gate-source" do interruptor S2 e corrente nos diodos zener DZ3-DZ4 

(5 V/div, 50 mA/div, 10 μs/div). 

A Figura 4.16 mostra a tensão e corrente na lâmpada 

fluorescente, sendo a freqüência medida de 37,5 kHz. 

 
Figura 4.16 - Tensão e Corrente na lâmpada (50 V/div; 200 mA/div; 10 #s/div). 

Os resultados obtidos foram muito próximos aos dados 

especificados no projeto. No entanto, se for necessário alterar a 

freqüência de operação de acordo com as necessidades do projetista ou 

fabricante, utiliza-se os resultados obtidos do capítulo 5. A alteração da 

freqüência de operação pode ser realizada baseada nos resultados 

analíticos das formas de onda do circuito do REAO. 

No princípio de funcionamento do REAO, mostrado no capítulo 3, 

verificou-se que a inclinação da corrente magnetizante pode ser mudada 

com o valor da indutância magnetizante, cuja interseção com a corrente 

ressonante refletida ao secundário do TC define a troca de estado dos 
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interruptores do circuito e conseqüentemente a freqüência de operação do 

REAO. Assim, Atua-se na inclinação da corrente magnetizante do TC 

reduzindo ou aumentando o número de espiras do secundário do TC.  

A Figura 4.17 mostra resultados das formas de onda do REAO  

obtidas analiticamente através da análise realizada no capítulo 5. A Figura 

4.17(a) mostra uma situação em que o valor da indutância magnetizante é 

Lm. A Figura 4.17(b) mostra uma situação em que a indutância Lm é 

reduzida em 20 %. A Figura 4.17 (c) mostra em detalhes a mudança da 

freqüência de operação quando Lm é reduzido para 0,8Lm, cujas 

conclusões, baseadas nos resultados obtidos são: à medida que se reduz 

Lm (redução do número de espiras do secundário do TC) o período  reduz, 

pois T2<T1; a freqüência pode ser controlada ao nível desejado através de 

Lm retirando-se ou aumentando o número de espiras do TC. 

        
    (a)                                                                (b) 

 
(c) 

Figura 4.17 – Formas de onda obtidas através da solução analítica da tensão zener vZ, 
corrente ressonante refletida ao secundário do TC iS e corrente magnetizante iLm para: 
(a) indutância Lm – situação 1, (b) para 0,8 Lm – situação 2 e (c) detalhe da influência de 

Lm na freqüência de operação. 
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Reduziu-se o número de espiras do secundário do TC de forma 

que Lm seja reduzida até atingir a freqüência de comutação especificada 

nos dados de projeto. A Tabela 4.2 mostra os parâmetros finais do REAO 

para freqüência de comutação mais próxima a especificada. 

Tabela 4.2 – Parâmetros Finais 
Circuito de Comando 

Tensão de entrada Vca=110 Veficaz, 60Hz 
LP,LS1,LS2   Lp=15,6 #H, Lms1=Lms2=364#H.: 2/13/13  

NT19/11/6-IP6-Thornton 
Resultados Obtidos 

Potência de saída   P=41 W 
Freqüência de operação fS=39,5 kHz 

 

As Figuras 4.18 a 4.23 mostram as principais formas de onda 

experimentais do REAO para os parâmetros da Tabela 4.2. A Figura 4.18  

mostra a tensão e a corrente de entrada do REAO.  A Figura 4.19 mostra 

a tensão “gate-source” de S2 e a corrente nos diodos zener. 

 
Figura 4.18 - Tensão e corrente na entrada (50 V/div, 1 A/div, 4 ms/div). 

 
Figura 4.19 - Tensão "gate-source" de S2 e corrente de DZ3-DZ4 (5 V/div, 50 mA/div, 10 

μs/div). 
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A Figura 4.20 mostra a tensão e a corrente no interruptor S2. 

 
Figura 4.20 -Tensão e corrente no interruptor S1 (50 V/div; 500 mA/div; 10 μs/div). 

As Figuras 4.21 e 4.22 mostram as formas de onda da tensão e 

corrente na lâmpada em alta e baixa freqüência, respectivamente. 

 
Figura 4.21 - Tensão e corrente na lâmpada (50 V/div; 200 mA/div; 10 #s/div). 

 
Figura 4.22 - Corrente e tensão na lâmpada (500 mA/div, 100 V/div, 2,5 ms/div). 

Na Figura 4.23 são mostradas a tensão e corrente de ignição. 
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Figura 4.23 – Corrente e tensão de partida instantânea da lâmpada fluorescente (1 A/div, 

500 V/div, 5 ms/div). 

Os resultados experimentais apresentados mostram a 

proximidade entre o projeto apresentado e os resultados experimentais 

obtidos. 

Na próxima seção são apresentados resultados para tensões de 

alimentação diferentes, no intuito de avaliar o método empregado. 

4.7 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

As Tabelas 4.3, 4.4 e 4.5 mostram os parâmetros dos circuitos 

determinados para três casos de tensão de alimentação. Nessas tabelas, 

são apresentados somente os componentes que diferem da Tabela 4.1. 

Os resultados obtidos para tensão de 110 V são apresentados novamente 

na Tabela 4.3, no intuito de comparar com os resultados mostrados nas 

Tabelas 4.4 e 4.5. 

Tabela 4.3 - Parâmetros do REAO 110 V 
Componentes Empregados 

RQ      Resistor  220 k% / 1/8 W 
CB      Capacitor Eletrolítico  100#F 200 Vdc 

Filtro Ressonante e Circuito de Comando 
CS     Capacitor de polipropileno 150 nF/250 Vac 
CP     Capacitor de polipropileno 27 nF/600 Vac 
L       Indutor ressonante 695 #H, 125 espiras EE25 IP12-Thornton 
LP,LS1,LS2   Lp=15,6 #H;Lms1=Lms2=476 #H.: 2/15/15 

NT 19/11/6 - IP6 - Thornton 
Resultados de Simulação 

Freqüência de operação   fS=42,3 kHz 
Potência na Lâmpada P=37 W 
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Resultados Experimentais 
Freqüência de operação   fS=37,5 kHz 
Potência na Lâmpada P=44 W 

Circuito de Comando Final 
LP,LS1,LS2   Lp=15,6 #H, Lms1=Lms2=432 #H.: 2/13/13 

NT19/11/6-IP6-Thornton 
Resultados Experimentais Finais 

Potência de saída   P=41 W 
Freqüência de operação fS=39,5 kHz 

 

As tabelas 4.4 e 4.5 mostram os resultados para tensões de 

alimentação de 127 e 220 V, respectivamente. 

Tabela 4.4 - Parâmetros do REAO 127 V 
Componentes Empregados  

RQ      Resistor  220 k% / 1/8 W 
CB      Capacitor Eletrolítico  100#F 200 Vdc 

Filtro Ressonante e Circuito de Comando 
CS      Capacitor de polipropileno 150 nF/250 Vac 
CP      Capacitor de polipropileno 22 nF/600 Vac 
L       Indutor ressonante 793 #H, 125 espiras EE25 IP12-Thornton 
LP,LS1,LS2   Lp=15,8 #H, Lms1=Lms2=420 #H.: 2/15/15  

NT 19/11/6 - IP6 - Thornton 
Resultados de Simulação 

Freqüência de operação   fS=43 kHz 
Potência na Lâmpada P=37 W 

Resultados Experimentais 
Freqüência de operação   fS=38 kHz 
Potência na Lâmpada P=43 W 

Circuito de Comando Final 
LP,LS1,LS2  Lp=15,8 #H, Lms1=Lms2=364 #H.: 2/14/14  

NT 19/11/6 -IP6 - Thornton 
Resultados Experimentais Finais 

Potência de saída   P=40 W 
Freqüência de operação fS=40 kHz 

 

Tabela 4.5 - Parâmetros do REAO 220 V 
Componentes Empregados 

RQ      Resistor  330 k% / 1/8 W 
CB      Capacitor Eletrolítico  68#F 400 Vdc 

Filtro Ressonante e Circuito de Comando 
CS     Capacitor de polipropileno 150 nF/250 Vac 
CP      Capacitor de polipropileno 12 nF/600 Vac 
L        Indutor ressonante 1,33 mH, 150 espiras EE25 IP12-Thornton 
LP,LS1,LS2   Lp=17,1 #H; Lms1=Lms2=335 #H.: 2/12/12  

NT 19/11/6 - IP6 – Thornton 
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Resultados de Simulação 
Freqüência de operação fS=50 kHz 
Potência na Lâmpada P=30 W 
Resultados Experimentais 
Freqüência de operação fS=38,5 kHz 
Potência na Lâmpada P=44 W 

Circuito de Comando Final 
LP,LS1,LS2   Lp=17,1 #H, Lms1=Lms2=295 #H.: 2/11/11 

NT 19/11/6 – IP6 - Thornton 
Resultados Experimentais Finais 

Potência de saída   P=40 W 
Freqüência de operação fS=40 kHz 

 

Observa-se pelos resultados apresentados que o método 

empregado permite determinar os componentes do REAO de maneira 

satisfatória. Os rendimentos apresentados pelos reatores eletrônicos 

implementados foram superiores a 90 %. Empregando-se interruptores 

com menor resistência de condução, o rendimento pode ser superior a 95 

% [66]. Nas três situações apresentadas o fator de potência é inferior a 

0,5 e a taxa de distorção hamônica da corrente de entrada supera 100%. 

Na próxima seção são relacionadas características do método 

empregado, além de suas vantagens e desvantagens. 

4.8 AVALIAÇÃO DO MÉTODO DE PROJETO 

A técnica utilizando a FD e o critério estendido de estabilidade de 

Nyquist mostra-se adequada, destacando a seguir as suas principais 

características: 

Simplicidade: Está relacionada à característica do filtro ressonante 

utilizado, o qual tem característica passa baixa, o que possibilita utilizar a 

aproximação fundamental e o método da função descritiva. 

Complexidade: A ordem da função de transferência dos 

elementos lineares não aumenta a complexidade da análise. 

Ferramentas utilizadas: A representação do REAO na forma de 

um sistema de controle é fundamental para que se determine seu 

comportamento e, a partir disso, seu projeto utilizando as ferramentas 

citadas. 
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Filtragem: O filtro ressonante utilizado em reatores eletrônicos tem 

característica passa baixa e atende à hipótese de filtragem, o que torna a 

análise válida. No entanto, o projeto pode levar a resultados errados se 

essa hipótese não for satisfeita. 

Análise gráfica: A precisão do projeto é maior quanto mais 

próxima de ortogonal for a interseção do lugar geométrico de G(j") e –1/N 

no diagrama de Nyquist. Se essas curvas somente se tangenciarem, tem-

se, no mínimo, a informação de que o sistema em análise está a ponto de 

entrar em um ciclo limite [68], [69]. 

Análise transitória: A FD não fornece informações precisas na 

análise transitória [68]. Uma boa aproximação para análise da partida da 

lâmpada é considerá-la um circuito aberto na ignição, representado por 

um valor de resistência elevada comparado com sua resistência 

equivalente em regime permanente. Quando a lâmpada atinge sua tensão 

de ignição, sua resistência reduz-se até entrar em regime permanente, 

assumindo sua resistência equivalente. 

Isso pode ser ilustrado atribuindo-se a resistência equivalente da 

lâmpada fluorescente um valor 100 vezes superior ao de regime 

permanente e plotando-se o diagrama de Nyquist mostrado na Figura 

4.24. Observa-se através da interseção da função de transferência G(s) e 

-1/N, no ponto P’, que a freqüência de operação na partida da lâmpada é 

próxima à freqüência especificada no projeto do REAO. 

 
Figura 4.24 - Diagrama de Nyquist para o REAO considerando a resistência equivalente 

da lâmpada 100 vezes seu valor em regime permanente (RLamp=100*RL). 
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Erros: Os principais erros estão relacionados com as 

simplificações realizadas, tanto no modelo empregado, como no método 

da função descritiva. Observa-se através da interseção de G(j") com –1/N 

que esta não se dá perpendicularmente. Portanto, quanto menos 

perpendicular for a interseção de G(j") a –1/N, maior a possibilidade de 

erros, ou até mesmo de apresentar conclusões errôneas sobre os pontos 

de interseção, como por exemplo: indicar a existência de um ciclo limite 

inexistente, ou até mesmo não detectá-lo [68] e [69]. 

Os erros considerando a freqüência de operação do REAO foram 

de 6,7, 5 e 2,5% para o REAO alimentado em 110, 127 e 220 V 

respectivamente. Embora esses erros sejam pequenos considerando o 

método da função descritiva, a influência das capacitâncias parasitas dos 

interruptores, principalmente a capacitância de entrada do Mosfet (Ciss)  

contribui para um erro maior no projeto. É importante observar se utilizou 

Mosfets com elementos parasitas menos significativos (IRF820) no intuito 

de minimizar a influência na freqüência de operação. Logo, foram 

realizados testes em que se substituiu os Mosfets utilizados pelo IRF740, 

que apresenta elementos parasitas mais significativos (Anexo F). 

Substituiu-se em todos os protótipos os Mosfets obtendo variações de 

freqüência de operação entre 5 e 10%. 
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Figura 4.25 - Diagrama de Nyquist considerando diferentes casos do REAO G1,G2,G3 

para Vac=110 V, 127 e 220 V, respectivamente. 
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Outro erro atrelado ao projeto é a especificação do nível de 

corrente no TC. Ao atribuir a corrente no secundário do TC igual a 

corrente zener especificada nas folhas de dados e desprezar a corrente 

magnetizante, a corrente total no TC é superior à especificada e a 

corrente magnetizante, não incluída no projeto, contribui para um erro na 

indutância magnetizante determinada.  

4.9 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, apresentou-se uma metodologia de projeto para o 

circuito de comando auto-oscilante utilizado em reatores eletrônicos. O 

método de projeto foi realizado em função de uma seqüência de etapas,  

de forma a facilitar o projeto. Para isso, modelou-se o REAO como um 

sistema de controle e fizeram-se as considerações necessárias para sua 

análise. Posteriormente, determinou-se uma metodologia de projeto 

utilizando o método da função descritiva e o critério de estabilidade 

estendido de Nyquist [34]. As técnicas utilizadas são uma extensão da 

análise de sistemas lineares a não-lineares, o que tornou possível a 

determinação de uma expressão de projeto para a indutância 

magnetizante do transformador de corrente do circuito de comando auto-

oscilante. Além disso, simulações com programas matemáticos foram 

apresentadas para confirmar a validade do método de projeto realizado e 

construíram-se protótipos para avaliar o projeto através de resultados 

experimentais. 
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISE DO REAO NO 
DOMÍNIO DO TEMPO 

5.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma análise alternativa do REAO, no 

domínio do tempo. O comportamento do circuito de comando do REAO 

depende da presença de um ciclo limite decorrente do seu princípio 

operacional como um sistema de controle não-linear. Para esclarecer seu 

comportamento, o REAO pode ser representado por diagramas de blocos 

e modelado como um sistema de controle. Assim, é possível determinar 

seu comportamento mais precisamente através da solução das equações 

que descrevem o circuito, com as quais é possível demonstrar a presença 

de um ciclo limite no sistema [87]. 

5.2 DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO REAO 

O comportamento do REAO como um sistema de controle não-

linear determina a existência de uma freqüência de operação auto-

sustentada. 

A determinação da resposta analítica dos elementos do filtro 

ressonante, tais como: a corrente no ramo série, e as tensões nos 

capacitores série e paralelo, respectivamente iL(t), vcs(t) e vcp(t), podem 

ser determinadas pelo entendimento do princípio de funcionamento do 

REAO, revisto através do circuito mostrado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Diagrama esquemático do circuito do REAO. 

Em linhas gerais, pode-se descrever seu princípio de 

funcionamento em duas partes distintas. A primeira parte deste circuito é 

constituída por um filtro passa-faixa, representado na Figura 5.1 pelos 

elementos Cs, L, RL e Cp. A corrente neste ramo circula também pelo 

enrolamento primário do transformador de corrente TC, representado por 

Lp (primário) e LS1 e LS2 (secundários) que, por sua vez, são responsáveis 

pelo comando dos interruptores S1 e S2, que comutam 

complementarmente, conectando e desconectando o filtro ressonante ao 

potencial do barramento contínuo E. Tal característica confere ao REAO 

um comportamento não-linear, bem representado pelo diagrama de 

blocos da Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2 - Diagrama de blocos equivalente do REAO. 
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5.3 REPRESENTAÇÃO DO REAO POR VARIÁVEIS DE ESTADO 

Pela análise do diagrama de blocos apresentado na Figura 5.2, 

pode-se descrever o conjunto de equações diferenciais que regem seu 

comportamento, e assim descrever analiticamente o comportamento 

temporal de todas as variáveis de interesse. Uma vez que existe uma não 

linearidade do tipo chave ideal, são apresentados os dois conjuntos de 

equações diferenciais que descrevem o comportamento do circuito para 

as duas posições possíveis de operação da chave, cuja equação geral é 

mostrada em (5.1). 
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As situações distintas de funcionamento podem ser descritas por 

(5.2) e (5.4) representadas pelas situações mostrados  a seguir: 

Situação 1: S2 ligada - (iLm(t) – niL(t))> 0. 
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Assim, (5.2) pode ser descrita através de: 
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 (5.3) 

 
Situação 2: S1 ligada - (iLm(t) – niL(t)) <  0. 

)()()( 2 tuBtAxtx '/!  (5.4) 

sendo: 0 1TmZ2 LV000B ./  e u(t)=1. 

Assim, (5.4) pode ser definida por: 
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 (5.5) 

Trata-se portanto de um sistema de quarta ordem, em que a 

corrente de comando iLm(t) depende exclusivamente do termo forçado, o 

que confere a (5.2) e (5.4) o desacoplamento entre as variáveis referentes 

ao filtro ressonante e ao circuito de controle, dividindo a matriz dinâmica 

do sistema, expressa por A, em duas matrizes bloco diagonais. 

A matriz bloco diagonal superior descreve a dinâmica do filtro 

ressonante, enquanto a matriz bloco diagonal inferior representa a 

dinâmica do circuito de controle ou de uma possível dimerização 

localizada junto ao circuito de comando dos interruptores. 

Desta forma, a resposta temporal analítica das variáveis iL(t), vcs(t) 

e vcp(t) surge mediante a solução referente a (5.2) e (5.4). 
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Para a situação 1, S2 está ligada na situação de resposta forçada, 

e a solução de (5.3) deve ser determinada por: 

K8K88K/!:8!$ < duBtxttx
t

)()()0()()(
0

 (5.6) 

Para o caso 2 deve-se solucionar (5.5), S1 encontra-se em 

condução na situação de resposta natural, cuja solução é: 

)0()()( xttx 8!$  (5.7) 

Desta forma, na próxima seção é determinada a solução da 

equação dinâmica, conforme apresentado em [68], para o REAO, 

considerando suas etapas de funcionamento. 

5.4 SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DINÂMICA 

Uma vez que a determinação literal da matriz de transição de 

estados é um processo trabalhoso, dependente da solução explícita dos 

autovalores de A que, por sua vez, depende dos parâmetros que 

compõem a determinação da solução de Ate , determina-se a seguir o tipo 

de resposta relacionado ao filtro ressonante LCC e a seguir a própria Ate . 

5.4.1   Etapa 1 - Tipo de resposta do filtro LCC 

A Figura 5.3 mostra o diagrama de blocos relativo ao filtro 

ressonante, que faz parte do diagrama de blocos do REAO na Figura 5.2.   

 
Figura 5.3 - Diagrama de blocos do filtro ressonante. 
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A função de transferência de malha aberta (FTMA) do filtro 

ressonante é definida pelo produto G1(s)G2(s), que resulta na seguinte 

função de transferência de malha fechada (FTMF): 

cbsass
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sendo 
LpRCa 1$ , 2
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4
5
6

7 :$ LCLCb
sp

11  e 
Lsp LRCC

1c $ . 

Pode-se observar que os pólos de malha fechada diferem dos 

pólos de malha aberta unicamente pela inclusão do termo 1/(CpL) ao 

coeficiente do termo de grau um na equação característica da FTMF 

mostrada em (5.8). Portanto, a determinação analítica dos valores que 

compõem a matriz de transição de estados pode ser feita mediante a 

avaliação dos pólos de malha fechada, que é realizada considerando a 

normalização da equação característica do sistema com relação ao termo 

1/(CpRL), o que resulta no diagrama de blocos mostrado na Figura 5.4. 

A FTMF do sistema normalizado, Tn(s) é dada por: 

+ , 22223

2
)(

psKpss

sKsT f
n

::::
$  (5.9) 

 

 
Figura 5.4 - Diagrama de blocos do filtro ressonante normalizado no termo a=1/(RLCP). 

Pela análise de (5.9), fica claro que a determinação dos pólos de 

malha fechada do sistema normalizado se trata da determinação do Lugar 

Geométrico das Raízes - LGR do mesmo, com diferentes valores de p e 
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Kf, resultando na família de lugares geométricos das raízes, apresentada 

na Figura 5.5. 

Pela análise da Figura 5.5, observa-se que dependendo do valor 

de p, os pólos de malha fechada sempre apresentarão um valor real e 

dois valores complexos conjugados. Esta situação ocorre para valores de 

p que resultam em LGRs sem pontos de entrada no eixo real, e é 

considerada como situação de interesse.  

Desta forma, o sistema normalizado em malha fechada 

apresentará os pólos mostrados em (5.10). 

 
Figura 5.5 - Família de LGRs do sistema normalizado para valores distintos de p. 
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 (5.10) 

sendo o subscrito n indicativo de que se tratam de pólos de malha 

fechada do sistema normalizado. O valor de Kf também é relativo ao 

sistema normalizado e também depende diretamente dos valores dos 

componentes do filtro ressonante. Considerando valores dos 

componentes do filtro ressonante projetados conforme mostrado no 

capítulo 2, determinam-se os valores de p e Kf. 
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A seguir são mostrados os fatores de normalização para o caso 

do REAO alimentado em 127 V, cujos parâmetros são mostrados na 

Tabela 5.1. Os valores de L, CS, CP e RL são mostrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.1 - Valores Utilizados para Determinação dos Pólos do Sistema Normalizado. 

Parâmetro Expressão Analítica Valor Numérico 
 fator de normalização      )(1 LpRCn !

 
         2,2173 x 105 

 pólo normalizado      " # nLCp s1!           0,413518 

 ganho normalizado      
" # nLCK pf 1!           1,0798 

 

Os pólos normalizados de malha fechada do filtro ressonante são 

1455,0
0461,14272,0
0461,14272,0

3

2

1

$!
$$!
%$!

n

n
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 (5.11) 

que após aplicar o fator de normalização, obtém-se os pólos de malha 

fechada do filtro ressonante em (5.12). 
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 (5.12) 

Concluindo, que a determinação analítica da matriz de transição 

de estados pelos termos -'(n, (d e ) relaciona-se diretamente com os 

parâmetros do filtro LCC, seguindo a metodologia apresentada, sendo 

que ' é o coeficiente de amortecimento, (n é a freqüência natural não 

amortecida, (d é a freqüência natural amortecida e ) é o pólo real do filtro 

ressonante.  

A família de lugares geométricos das raízes resultantes para o 

sistema normalizado apresentada na Figura 5.5 é obtida considerando a 

variação do parâmetro p, que define a localização dos pólos complexos 

do filtro ressonante normalizado, conforme pode ser observado na Figura 

5.5. Observa-se que, para esta família de LGRs, existe um valor de p  que 

implicará em três pólos de malha fechada do circuito composto pelo filtro 
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ressonante e pela lâmpada localizados no mesmo lugar, de forma a 

satisfazer   (5.13). 

! " 322223 )( MFf PspsKpss #$%%%%    (5.13) 

em que PMF  é igual aos pólos de malha fechada do sistema apresentado 

na Figura 5.4. Os valores de Kf, p, PMF que satisfazem   (5.13) são 

facilmente determináveis comparando termo a termo dessa igualdade de 

polinômios. 

A comparação dos coeficientes dos polinômios resulta nos 

seguintes valores de Kf, p e PMF para o polinômio característico do circuito 

composto pelo filtro ressonante e lâmpada, considerando o fator de 

normalização apresentado na Tabela 5.1. 
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(5.14) 

O LGR resultante, considerando p= 271 , é apresentado na 

Figura 5.6. É fácil de observar nesta figura que todos os valores possíveis 

para os pólos de malha fechada do sistema apresentam sempre um valor 

pertencente ao eixo real negativo com valor contido no intervalo [-1;0], 

sendo os dois outros complexos conjugados. Tal situação ocorre para 

qualquer valor de Kf>0, excetuando-se o ponto que 278$fK , que é o 

valor de Kf que resulta em três pólos de malha fechada localizados no 

eixo real. 

Pelo exposto, conclui-se que para valores de p superiores a 

271 , considerando valores de Kf>0, todos os pólos de malha fechada 

do circuito composto pelo filtro ressonante e lâmpada apresentarão, 

diferentemente de algumas situações ilustradas na Figura 5.6, dois pólos 

complexos conjugados e um pólo real. 
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Figura 5.6 - LGR do sistema normalizado para 271$p . 

Esta é uma conclusão relevante que será empregada para obter a 

solução analítica das variáveis de corrente e tensão que compõem o 

circuito do REAO apresentado na Figura 5.1. 

No intuito de investigar situações em que podem ocorrer valores 

de p superiores a 271 , deve-se analisar quais as condições típicas de 

operação definidas na etapa de projeto de um reator eletrônico, que é o 

projeto do filtro ressonante empregado.  

Na Tabela 5.1 é definido o conjunto de parâmetros utilizados para 

o sistema normalizado da Figura 5.4. 

Nesta tabela é definido o fator de normalização e a relação 

resultante do pólo normalizado, conforme apresentado em (5.15). 

S

PL
LC
CRp $

 

(5.15) 

Para o projeto do filtro ressonante, utiliza-se o valor da resistência 

equivalente da lâmpada fluorescente em regime permanente RL e, na 

partida, adota-se como resistência equivalente 100.RL. 

Na partida, a freqüência de ressonância do filtro fo é definida por 

(5.16), visto que CS e CP comportam-se como um circuito série, pois a 

resistência equivalente da lâmpada na partida é elevada, assumindo-se 

(100*RL), ou por um circuito aberto, o qual permite definir: 
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(5.16) 

No projeto do reator eletrônico, a freqüência de operação fs é 

adotada igual à freqüência de ressonância na partida fo, de modo que se 

obtenha o ganho necessário para a ignição da lâmpada nessa freqüência. 

Desse modo, adota-se como freqüência de operação a freqüência 

equivalente à de ressonância (5.16), da qual obtém-se as condições de p 

para as condições já estabelecidas. 

Relacionando (5.15) e (5.16), obtém-se: 

1
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:

8988
$

q
fCR

p pL

 

(5.17) 

Em que q é o número de vezes que Cs é maior que Cp de forma 

que se possa utilizar no projeto dos elementos do filtro ressonante CS em 

função de CP desde que se estabeleça o valor de q que proporcione o tipo 

de resposta definido para o filtro ressonante. De (5.17) obtém-se as 

condições em que p> 271  através do gráfico mostrado na Figura 5.7. 

 
Figura 5.7 - Valores de p para a faixa de freqüência de 25-50 kHz para q de 1 até 50 

Na Figura 5.7, estabelece-se a região em que os pólos da FTMF 

do filtro ressonante são distintos, pois p> 271  para diferentes valores de 

q, os quais estão dentro da faixa de freqüência de operação de reatores 
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eletrônicos em alta freqüência (>25 kHz). Portanto, para freqüências de 

operação superiores à de ressonância, ocorre operação ZVS. 

Validada a solução, determina-se a matriz transição de estado. 

Assim a FTMF do filtro ressonante pode ser representada em termos de: 
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)s2s(s

LC
1s

)s(T 2
nn

2
p #

$%&$'%()
#  

   

(5.18) 

a qual é utilizada na determinação de Ate . 

Os termos &, $n são determinados pela comparação de termo a 

termo do denominador de (5.18) e (5.8), mostrado no Anexo B. 

5.4.2 Etapa 2 - Determinação da matriz de transição de 
estado 

A matriz de transição de estado Ate  pode ser determinada por  

])([ AsIAsIAdjunta )) , ou ])([ AsIAsIcof T )) , cuja solução  é 

demonstrada no Anexo B.  

Assim, a matriz de transição de estados é definida por: 
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em que cada um dos termos de )(t0 , é definido por: 
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Cujos termos em função de ),,,( *"") dnf  são definidos no anexo 

B. 

),,,( *"")$ dnin fA , ),,,( *"")$ dnin fB , ),,,( *"")$ dnin fC , 

),,,( *"")$ dnin fD , ),,,( *"")$ dnin fE , ),,,( *"")$ dnin fF , 

),,,( *"")$ dnin fE , ),,,( *"")$ dnin fG , ),,,( *"")$ dnin fH ,e

),,,( *"")$ dnin fI , sendo i=1..3. 

5.4.3  Etapa 3 - Solução da equação dinâmica não-linear 

A partir da definição de )(t!  obtém-se a solução da equação 

dinâmica. Além da resposta natural é necessário determinar a parcela 

forçada representada pela integral em x(t) para o caso 1. A parcela da 

resposta forçada de K8K88K/!:8!$ <
t

duBtxttx
0

)()()0()()(  é definida por  

K8K88K/!<
t

duBt
0

)()( , obtendo-se: 

+ ,
+ ,
+ , t

f
tndfdffFCp

t
f

tndfdffFCs

t
f

tndfdffFL

eGetsenGtGGtv

eDetsenDtDDtv

eAetsenAtAAti

8*8)"/

8*8)"/

8*8)"/

:":":$

:":":$

:":":$

4321

4321

4321

)()cos()(

)()cos()(

)()cos()(

),,,( *"")$ dnxf fA , ),,,( *"")$ dnxf fD , ),,,( *"")$ dnxf fG , sendo x=1..4.  

Analogamente aos coeficientes da matriz transição de estados, os 

coeficientes da resposta forçada são determinados no Anexo B. 

A partir dos coeficientes da matriz de transição de estados e a 

parcela relativa à resposta forçada, determinam-se as soluções de (5.3) e 

(5.5), definidas em (5.6) e (5.7). Assim, obtêm-se os resultados da 

solução analítica de )(tx . 

A solução de x(t) para intervalos sucessivos de tempo [kTS, 

(k+D)TS] e [(k+D)TS, (k+1)TS] para um período de chaveamento T=1/fS e 

razão cíclica D=0,5 para k=1,2..., é representada por [t0,t1], [t1,t2],...,[tk-1, 
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tk], sucessivamente representados pelas situações 1 e 2, determinadas 

por (5.20) e (5.21). Na situação 1, S2 está ligada e a resposta de x(t) é: 
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 (5.20) 

e para a situação 2, S1 está ligada, cuja resposta é determinada por: 
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 (5.21) 

Os tempos de troca de estado sucessivos (situação 1 para 2 e 

vice-versa) são definidos pela igualdade de 0)()()( *+* tnititi LmLZ , com 

a qual definem-se os tempos t1, t2...tk, em que k/2 representa o número de 

períodos plotados da solução de interesse. 

5.5 RESULTADOS OBTIDOS 

Nesta seção são mostrados os resultados obtidos analítica e 

experimentalmente para o caso do REAO, para tensões de alimentação 

padrão 127, 110 e 220 V, cujos parâmetros são mostrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Parâmetros dos Casos do REAO Analisado 

Parâmetros do REAO 127 V 
Indutância magnetizante  Lms=438 ,H 
Capacitor série ressonante CS=150 nF 
Capacitor paralelo ressonante CP=22 nF 
Indutor ressonante L=793 ,H 

Parâmetros do REAO 110 V  

Indutância magnetizante  Lms=479 ,H 
Capacitor série ressonante CS=150 nF 
Capacitor paralelo ressonante CP=27 nF 
Indutor ressonante L=696 ,H 

Parâmetros do REAO 220 V 

Indutância magnetizante  Lms=340 ,H 
Capacitor série ressonante CS=150 nF 
Capacitor paralelo ressonante CP=12 nF 
Indutor ressonante L=1,33 mH 
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As figuras  5.8, 5.10 e 5.12 mostram as formas de onda analíticas 

do REAO obtidas através da solução da equação dinâmica, representada 

por (5.20) e (5.21), as quais elucidam o comportamento do REAO e 

possibilitam comparar os resultados experimentais apresentados nas 

Figuras 5.9, 5.11, e 5.13. 

As figuras 5.9 a 5.15 mostram: (a) tensão nos terminais “gate 

source” do Mosfet, ou tensão zener, VZ e corrente no braço de diodos 

zener iZ, (b) tensão e corrente no filtro ressonante, (c) tensão e corrente 

na lâmpada, (d) ciclo limite da corrente magnetizante versus corrente 

ressonante no secundário do TC.  

Observa-se através dos resultados analíticos que a freqüência de 

operação para todos os casos é de aproximadamente 40 kHz, de acordo 

com a especificação do projeto. 

Portanto, as diferenças entre os resultados analíticos e 

experimentais se devem à não consideração de alguns elementos 

parasitas e perdas, os quais não foram incluídos na representação do 

REAO através do seu diagrama de blocos mostrado na Figura 5.2. 

No entanto, os resultados obtidos analiticamente são realizados 

utilizando os elementos projetados empregando a função descritiva 

determinada no capítulo 4. Os resultados mostram que a função descritiva 

é uma ferramenta adequada para ser utilizada no projeto do REAO e 

aplicações similares, pois para os elementos calculados, a resposta no 

domínio do tempo mostrou a validade do uso do método. 

Além dos comentários com respeito à diferença entre os 

resultados é importante ressaltar que para determinação do ciclo limite 

obteve-se o resultado experimental da tensão zener, a qual foi integrada e 

multiplicada pela indutância magnetizante referida ao secundário do TC, 

de modo a desprezar a capacitância intrínseca (Ciss) do Mosfet, no intuito 

de obter a corrente magnetizante de acordo com o modelo mostrado na 

Figura 5.2. 
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Figura 5.8 – Resultados analíticos do REAO 127 V: tensão e corrente: (a) zener, (b) filtro 

ressonante, (c) resistência equivalente da lâmpada fluorescente, e (d) ciclo limite da 
corrente magnetizante versus corrente ressonante refletida para o secundário do TC. 

          
(a) 5V/div; 50 mA/div; 10#s               (b) 50V/div; 500 mA/div; 10#s 

       
                  (c) 50V/div; 500 mA/div; 10#s                                   (d) 

Figura 5.9 - Resultados experimentais do REAO 127 V: tensão e corrente (a) zener, (b) 
filtro ressonante, (c) lâmpada fluorescente; e (d) ciclo limite da corrente magnetizante 

versus corrente ressonante refletida ao secundário do TC. 
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Figura 5.10 - Resultados analíticos do REAO 110 V: tensão e corrente: (a) zener, (b) filtro 
ressonante, (c) resistência equivalente da lâmpada fluorescente; e (d) ciclo limite da 
corrente magnetizante versus corrente ressonante refletida para o secundário do TC. 

        
        (a) 5V/div; 50 mA/div; 10#s                (b) 50V/div; 500 mA/div; 10#s 

         
                   (c) 50V/div; 500 mA/div; 10#s                                 (d) 

Figura 5.11 - Resultados experimentais do REAO 110 V: tensão e corrente:(a) zener, (b) 
filtro ressonante, (c) lâmpada fluorescente; e (d) ciclo limite da corrente magnetizante 

versus corrente ressonante refletida ao secundário do TC. 
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Figura 5.12 - Resultados analíticos do REAO 220 V: tensão e corrente: (a) zener, (b) filtro 
ressonante, (c) resistência equivalente da lâmpada fluorescente; e (d) ciclo limite da 
corrente magnetizante versus corrente ressonante refletida para o secundário do TC. 

          
       (a) 5V/div; 50 mA/div; 10#s               (b) 50V/div; 500 mA/div; 10#s 

                
                   (c) 50V/div; 500 mA/div; 10#s                                    (d) 

Figura 5.13 - Resultados experimentais do REAO 220 V: tensão e corrente: (a) zener, (b) 
filtro ressonante, (c) lâmpada fluorescente; e (d) ciclo limite da corrente magnetizante 

versus corrente ressonante refletida ao secundário do TC. 
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5.6 CONCLUSÃO 

A análise do REAO através de espaço de estados permite 

elucidar o comportamento do circuito como um sistema de controle e 

prever situações de ocorrência ou não de um ciclo limite [87]. A matriz de 

transição de estado foi determinada para obter uma solução completa da 

equação dinâmica do circuito. Os resultados experimentais e teóricos são 

comparados através do ciclo limite obtido pela corrente magnetizante 

versus corrente ressonante refletida ao secundário do TC do REAO. 

Assim, observou-se que a análise realizada é condizente com o 

funcionamento do mesmo. Observou-se que os resultados obtidos através 

da solução no domínio do tempo justificam o uso da função descritiva. 

Além disso, a abordagem no domínio do tempo permite determinar 

critérios para o projeto dos elementos do filtro ressonante e avaliar o 

comportamento do REAO para condições específicas. 
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CAPÍTULO 6  

APLICAÇÕES DO REAO 

6.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta aplicações do REAO provenientes da 

análise e projeto realizados nos capítulos 3, 4 e 5, tais como: 

=& possibilidade de controle de intensidade luminosa da lâmpada 

fluorescente utilizando redes passivas agregadas ao circuito de 

comando auto-oscilante [7]; 

=& extensão da dimerização na aplicação do controle de 

intensidade luminosa através de um sistema inteligente 

empregando microcontrolador de baixo custo [8]; 

=& correção de fator de potência utilizando filtros passivos e 

correção do fator de crista da corrente da lâmpada fluorescente 

empregando modulação em freqüência [28]; 

=& possibilidades de dimerização automática do REAO 

empregando LDR (lighting dependent resistor) [82]. 

6.2 APLICAÇÃO NO CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DO 
REAO EMPREGANDO REDES PASSIVAS 

Através da análise realizada nos capítulos 3, 4 e 5 visualiza-se a 

possibilidade do controle da intensidade luminosa da lâmpada 

fluorescente empregando o REAO, o qual é mostrado na Figura 6.1.  
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Figura 6.1 - Diagrama representativo do REAO incluindo o braço BD. 

Isto é evidenciado no diagrama de blocos do REAO da Figura 6.2. 

Desse modo, a inclusão de uma rede passiva a um dos terminais “gate-

source” do Mosfet pode proporcionar o controle da intensidade luminosa. 

Aplicações com o REAO empregado no controle de intensidade 

luminosa são mostradas em [7], [9] e [11]. As propostas realizadas por [9] 

e [11] atendem os requisitos para o controle de intensidade luminosa 

através da variação da freqüência de operação, ou através da variação da 

razão cíclica. No entanto, alternativas simples e de baixo custo que não 

descaracterizem o REAO são bem vindas.  Portanto, neste trabalho, 

mostrado em [7], propôs-se uma técnica para o controle de intensidade 

luminosa empregando o REAO sem comprometer as características deste 

circuito, que são sua simplicidade e baixo custo. Assim, adiciona-se ao 

circuito tradicional do REAO componentes passivos de baixa potência 

(Braço BD), mostrado na Figura 6.1, entre os pontos 1 e 2. 

Nos capítulos anteriores, verificou-se que os valores da tensão 

zener VZ e da indutância Lm apresentam impacto na freqüência de 

operação do REAO. Da mesma forma, a representação do REAO na 

forma de diagrama de blocos, mostrada na Figura 6.2, indica a 

possibilidade de inclusão de um ramo paralelo ao bloco da indutância 

magnetizante GM(s). Isso pode alterar a freqüência de operação do reator 

à medida que se varie os parâmetros inseridos ao REAO tradicional. Além 
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disso, um dos parâmetros de maior influência Lm está inserido em um 

circuito de baixa potência, que é o circuito de comando. Por outro lado, 

outros elementos, como os do filtro ressonante, têm como principal função 

proporcionar a ignição da lâmpada fluorescente e alimentar a mesma com 

formas de onda e potência adequadas, além de estarem situados no lado 

do circuito de maior potência, o que inviabilizaria o controle da freqüência 

neste estágio. 

 
Figura 6.2 - Diagrama representativo do reator eletrônico auto-oscilante dimerizável. 

Nos capítulos anteriores mostrou-se que o tempo da diferença 

entre cruzamentos por zero da corrente zener iZ determina a freqüência 

de operação do REAO. Portanto, a freqüência de operação pode ser 

controlada mudando esses tempos. Além do controle da freqüência 

existem outras possibilidades, tais como o controle da razão cíclica 

utilizando diodos zener de tensões zener diferentes. Tensões zener 

diferentes fazem com que se tenha tempos diferentes de condução dos 

interruptores e como conseqüência pode-se controlar a tensão de saída 

do inversor através da razão cíclica.  

Desse modo, a tensão VZ e a indutância Lm são parâmetros que 

definem a freqüência de operação do REAO, além dos parâmetros do 

filtro ressonante e lâmpada.  

A Figura 6.3 mostra as configurações imediatas a serem 

empregadas no braço BD. 
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                                     (a)                                (b) 

Figura 6.3 - Braço BD do REAO com rede (a) LR e (b)CR. 

A Figura 6.3 (a) mostra a primeira opção a ser empregada no 

controle da freqüência, formada por um circuito LR. A Figura 6.3 (b) 

mostra a segunda opção, formada por um circuito CR.  

As configurações apresentam características opostas no controle 

da freqüência. A rede CR reduz a freqüência de operação do REAO. Já a 

rede LR aumenta a freqüência do REAO.  

O item 6.2.3 mostra a influência de cada rede na freqüência de 

operação do circuito do REAO. 

Para determinar um projeto dos elementos que constituem esta 

rede, faz-se uso de uma metodologia de projeto similar à realizada no 

Capítulo 4. A análise como um sistema de controle com comportamento 

não-linear permite avaliar os principais elementos das redes utilizadas e 

obter equações de projeto para os componentes do circuito. Ao contrário 

do capítulo 4, neste caso as ferramentas utilizadas para avaliar os 

principais elementos do REAO com dimerização têm uma limitação maior, 

devido ao comportamento da lâmpada fluorescente e o circuito de 

dimerização inserido aumentarem a limitação do projeto. 

6.2.1 Etapas de projeto do REAO empregando a rede LR 

6.2.1.1 Dados de projeto 

Na primeira etapa, definem-se os dados de projeto do REAO, 

conforme a Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 - Dados de Entrada 
Tensão de entrada Vin = 110 Vrms, 60Hz 
Potência de Saída P = 40 W 
Freqüência de operação mínima fSmin = 40 kHz 
Tensão do diodo zener VZ=12 V 
Resistência equivalente da lâmpada R=205 % 

6.2.1.2 Projeto do filtro ressonante 

A partir dos dados de projetos determinam-se os elementos do 

filtro ressonante conforme o projeto realizado no Capítulo 2. 

6.2.1.3 Determinação da faixa de freqüência de operação 

Nesta etapa, define-se a faixa de freqüência de operação do 

circuito do REAO com dimerização que garante operação ZVS e níveis de 

potência da lâmpada fluorescente. A Figura 6.4 mostra a potência da 

lâmpada em função da freqüência de operação, identificando-se as 

freqüências máxima, fSmax e mínima, fSmin associadas aos níveis de 

potências de operação da lâmpada. Este gráfico mostra que a potência na 

lâmpada é reduzida à medida que a freqüência de operação aumenta.  

Na determinação dos elementos da rede LR, as condições da 

Tabela 6.2 devem ser satisfeitas. 

 
Figura 6.4 - Potência na lâmpada versus freqüência. 

Portanto, determina-se a freqüência de operação mínima fS=fSmin 

maior que a freqüência de ressonância do filtro ressonante LCC, 

garantindo-se operação ZVS para toda faixa de freqüência de operação, 
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pois esta configuração aumenta a freqüência de operação. O acréscimo 

da freqüência acima da freqüência de ressonância garante a operação 

ZVS [46]. 

6.2.1.4 Determinação da indutância magnetizante 

A indutância magnetizante Lm é determinada para a situação em 

que o circuito adicional BD não atua na dimerização, o que corresponde a 

considerar Rd=;. Assim como no capítulo 4, definem-se as expressões 

obtidas através do diagrama de blocos mostrado na Figura 6.2: 
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A função de transferência da rede de dimerização é: 
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:

$$
1)()( . (6.3) 

Reduzindo o diagrama de blocos da Figura 6.2 tem-se a função 

de transferência G(s): 
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Através da igualdade Im(G(j"))=0, determina-se a parte 

imaginária de cada bloco da parte linear do diagrama de blocos da Figura 

6.2, obtendo-se: 
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Determina-se Lm considerando a mínima influência do braço BD, 

cujas condições são mostradas na Tabela 6.2. 

Portanto, a solução de Lm passa a ser um problema algébrico, 

sendo esta determinada pela igualdade de Im(G(j#))=Im(GF(j#)-

(GM(j#)+(GDB(j#))=0. 

Assumindo a mínima influência de BD no circuito quando Rd=' 

tem-se: 

! " ! " ! "! " 0KKM %#$#&#
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FLR
dR

DKlim  (6.8) 

Em (6.8), atribui-se a Rd um valor infinito que corresponde a 

desconsiderar a influência de Ld no circuito. Assim, tem-se: 

! " ! " 0KKM %#$# F  (6.9) 

assim, Lm passa a ser definido por: 

! " ! "#
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m K
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ω
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Para as condições de projeto estabelecidas referidas a um dos 

secundários do TC, obtêm-se Lms=Lm/2=526 )H por (6.10). 

Tabela 6.2- Condições de Projeto para Rede LR 
Mínima influência do braço BD 

fS fSmin= 40 kHz 
Rd ' 
P Pmax= 40 W; Potência máxima na lâmpada 

Máxima influência do braço BD 
fS fSmax =*50 kHZ 
Rd + 
P Pmin=10 W; Potência mínima na lâmpada 
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A existência de freqüência de operação auto-sustentada pode ser 

verificada pelo diagrama de Nyquist similar ao mostrado no capítulo 4. 

6.2.1.5 Determinação da indutância de dimerização Ld 

A condição de máxima influência de BD mostrada na Tabela 6.2 é 

usada para determinar os valores dos componentes que compõem o 

braço BD do REAO. Reduzindo o diagrama de blocos da Figura 6.2 

determina-se Ld igualando Im(G(j"))=Im(GF(j")-(GD(j")+GBD(j")))=0 por: 

+ , + , + ,+ , 0KKM $"/":"
Q

FLR
0dR

KDlim  (6.11) 

À medida que Rd é atribuído o valor zero, tem-se: 

+ , + , 01
F $"/

"8
:" K

L
K

d
M  (6.12) 

obtendo-se: 

+ , + , + ,+ ,"/"
$"

MF KKω
1

dL  

 

(6.13) 

 

Para os dados de projeto da Tabela 6.2 e através de (6.13) 

referido a um dos secundários do TC, obtém-se Lds = Ld / 2=200 #H. 

6.2.1.6  Avaliação da estabilidade 

Utiliza-se o diagrama de Nyquist para avaliar se existem 

condições favoráveis do REAO operar na faixa de freqüência especificada 

na Tabela 6.2.  

Analisam-se as interseções nos gráficos de G(j") versus –1/N. 

Para isso, verificam-se as possíveis freqüências de operação à medida 

que se variam alguns parâmetros do circuito. A Figura 6.5 mostra curvas 

com valores de resistência dimming variáveis Rd1-Rd4 para resistência 

equivalente da lâmpada fluorescente.  O ponto a corresponde a mínima 

freqüência de operação, e o ponto d representa a máxima freqüência 

(inclusão de Ld no circuito à medida que o valor de Rd é reduzido).  
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A seta Rd indica a redução de Rd, o aumento da influência de Ld 

no circuito e o acréscimo da freqüência resultante. Esta característica 

permite que se utilize a rede LR na dimerização. As interseções a a d de -

1/N e G1(j")-G4(j") fornecem informações sobre prováveis pontos de 

freqüência de operação, pois atendem aos critérios definidos no Apêndice 

C.8.  

 
Figura 6.5 - Diagrama de Nyquist para o REAO com a rede LR nas condições de 

RLamp=204 % para: ponto a, Rd1=1000 %&e fs1=40 kHz; ponto b, Rd2=500 %&e fs2=41 kHz; 
ponto c, Rd3=300 %&e fs3=43 kHz; ponto d, Rd4=250 %&e fs4=44,7 kHz. 

6.2.2  Projeto da rede CR empregado no circuito do REAO 

Na rede CR são utilizados procedimentos similares ao da rede 

LR, diferindo apenas em alguns critérios de projeto mostrados a seguir. 

Portanto, são mostradas somente as etapas que diferem no projeto do 

REAO com dimerização empregando a rede LR. 

6.2.2.1 Faixa de freqüência de operação do REAO 

Analogamente a rede LR, deve-se garantir a operação com 

operação ZVS.  As condições da Tabela 6.3 levam em consideração a 

característica da rede de reduzir a freqüência de operação e a garantia da 

operação ZVS para toda faixa de freqüência de operação. 
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6.2.2.2 Determinação da indutância magnetizante 

Determina-se Lm relacionada com a freqüência de operação do 

REAO sem a influência de BD, isto é (Rd=;).  

Neste caso, GBD(j") é definida por: 

1
)()(

:
$$

sCR
sC

sGsG
dd

d
CRBD  

 

(6.14) 

 
Isolando a parte imaginária de (6.14) e igualando 

Im(G(j"))=(GM(j")+(GDB(j"))-Im(GF(j")=0, considerando GDB(j")=0 a partir 

da hipótese de que Rd=;, tem-se: 

+ , + , + ,+ , 0KKM $"/":"
;Q

FCR
dR

KDlim  (6.15) 

+ , + , 0KKM $"/" F  (6.16) 

com o qual obtém-se: 

+ , + ,""
/

$"
F

m K
L 1  (6.17) 

Neste caso determina-se Lms=Lm/2=266 #H obtido para freqüência 

máxima de operação. 

6.2.2.3 Projeto da capacitância Cd 

A solução de Cd é realizada de forma análoga à de Ld. No 

entanto, as condições definidas para o projeto de Cd que garantem a 

operação em ZVS é fS=fSmin e Rd = 0, de onde se tem: 

+ , + , + ,+ , 0K-KM $"":"
Q

FCR
0dR

KDlim  (6.18) 

+ , + , 0K-CK dM $"":" F  (6.19) 

+ , + , + ,
"

"/"
$" MF KKCd  (6.20) 
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A capacitância referida a um dos secundários Cds=2Cd=80 nF  é 

determinada através de (6.20). A partir dos parâmetros definidos, avalia-

se a estabilidade do REAO empregando a rede CR na dimerização, 

mostrado a seguir. 

Tabela 6.3 - Condições de Projeto para Rede CR 
Mínima influência do braço BD 

fS fSmax =50 kHz 
Rd ; 
P Pmin=10 W; Potência mínima na lâmpada 

Máxima influência do braço BD 
fS fSmin=40 kHz 
Rd R 
P Pmax=40 W; Potência nominal na lâmpada 

6.2.2.4 Avaliação da estabilidade 

A Figura 6.6 mostra o diagrama de Nyquist com valores de 

resistência dimming Rd1-Rd4 para a resistência equivalente da lâmpada 

RLamp, em que se verificam  as interseções de G(j") com –1/N. A 

interseção a representa a mínima freqüência e d a máxima freqüência de 

operação. 

 
Figura 6.6 - Diagrama de Nyquist para o REAO com a rede CR na condição de 

RLamp=205 %&para : ponto a, Rd1=0 %&e fs1=40 kHz; ponto b, Rd2=10 %&e fs2=40,4 kHz; 
ponto c, Rd3= 25 %&e fs3= 40,6 kHz; ponto d, Rd4=50 %&e fs4= 43 kHz.&

À medida que o valor de Rd aumenta, como indica a seta Rd na 

Figura 6.6, a freqüência de operação aumenta devido a redução da 

influencia de Cd  no circuito. As interseções de a até d das curvas -1/N e 
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G1(j")-G4(j") fornecem informações sobre prováveis pontos de freqüência 

de operação auto-sustentadas. Esses pontos atendem aos critérios 

definidos no Capítulo 4 e, portanto, existem condições favoráveis para 

dimerização. Ao contrário da rede LR, na rede CR, as interseções a a d 

indicam a redução da freqüência de operação à medida que se reduz o 

resistor Rd no circuito. 

6.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A partir do procedimento de projeto mostrado construíram-se os 

protótipos, cujos parâmetros estão resumidos nas tabelas 6.4 e 6.5. Os 

resultados experimentais do circuito do REAO com capacidade de 

dimerização alimentando uma lâmpada fluorescente de 40 W são 

apresentados para as duas variações de redes LR e CR. 

Tabela 6.4 - Resumo dos Parâmetros 
Parâmetros do Filtro Ressonante 

CS  Capacitor de polipropileno, 150 nF/250 Vac 
CP  Capacitor de polipropileno, 22 nF/600 Vac 
L Indutor, 670 #H, 150 espiras, núcleo EE20 IP6-Thornton 

Parâmetros do Circuito de Comando 
Lm (rede LR) Lms=430 #H.:n:2/12/12 espiras, núcleo T15 IP6-Thornton 
Lm (rede CR) Lms=155 #H.:n:2/6/6 espiras, núcleo T15 IP6-Thornton 
DZ1-Z4 Diodos zener 12 V ½ W 
Diac DB3 
RQ Resistor 220 k% / 1/8W 
CQ Capacitor cerâmico 100nF / 63 V 
RM Resistor 470 k%/1/8W 

Outros 
S1, S2 Mosfet IRF740 
D1-D4 Diodos 1N4004 
D5 Diodo UF4007 
RLamp Lâmpada Fluorescente Tubular 40W 
CB Capacitor Eletrolítico 68 #F / 200 Vdc 

Componentes da Rede LR e CR 
Ld  Indutor dimming, 107&#H T15 IP6 Thornton 
Cd  Capacitor dimming, 56 nF / 30 V 
Rd Resistor variável, 1 k% 

6.3.1 Resultados experimentais do REAO empregando a 
rede LR 

A Figura 6.7 mostra o circuito do REAO  empregando a rede LR. 
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Figura 6.7 - REAO empregando a rede LR. 

As principais formas de ondas do protótipo são mostradas nas 

figuras 6.8 a 6.10, em que são mostradas formas de onda para três 

situações distintas de freqüências: mínima, intermediária e máxima.  

 
(a) Tensão e corrente na entrada (50 V/div, 1 

A/div; 5 ms/div) 

 
(b) Tensão e corrente na lâmpada (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

 

(c) Tensão “gate-source” de S2 e corrente em 
DZ3-DZ4  (5 V/div, 50 mA/div; 10 #s/div) 

 

(d) Tensão e corrente em S2 para (50 
V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

Figura 6.8 - Formas de onda experimentais do REAO com rede a LR para fs = 37 kHz e  
Rd=1k%'&

Para cada caso, são mostradas nas figuras: (a) tensão e corrente 

de entrada do REAO, (b) tensão e corrente na lâmpada fluorescente em 

alta freqüência, (c) tensão nos terminais “gate-source” do Mosfet S2 e a 

corrente nos diodos zener DZ3-Z4, e (d) tensão e corrente no interruptor S2.  



 

 

103 

 
(a) Tensão e corrente na entrada (50 

V/div, 1 A/div; 5 ms/div) 

 
(b) Tensão e corrente na lâmpada (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

 
(c) Tensão “gate-source” S2 e corrente 

em DZ3-DZ4  (5 V/div, 20 mA/div;10#s/div) 

 
(d) Tensão e corrente em S2 para (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 
Figura 6.9 - Formas de onda do REAO com a rede LR para fS = 42 kHz e Rd =163 %' 

 
(a) Tensão e corrente na entrada (50 V/div, 

1 A/div; 5 ms/div) 

 
(b) Tensão e corrente na lâmpada (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

 
(c) Tensão “gate-source” de S2 e corrente 

DZ1-DZ2  (5 V/div, 50 mA/div, 10 #s/div) 

 
(d) Tensão e corrente no interruptor S2 

(50 V/div, 500 mA/div, 10 #s/div) 
 Figura 6.10 - Formas de onda do REAO com a rede LR para fS=51 kHz e Rd =0 %'&

Dentre as formas de onda apresentadas nas Figuras 6.8 a 6.10, 

(c) e (d) merecem melhor atenção. As Figuras 6.8 a 6.10 (c) mostram a 
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tensão nos terminais “gate-source” de S2 e a corrente no braço dos diodos 

zener, mostrando a redução da amplitude desta corrente à medida que a 

influência de Ld aumenta. As Figuras 6.8 a 6.10 (d) mostram a operação 

ZVS através das formas de onda do interruptor S2. 

A Figura 6.8 mostra a envoltória das formas de onda de tensão e 

corrente na lâmpada para freqüências de operação mínima e máxima. 

 
(a) freqüência mínima 

 
(b) freqüência máxima 

Figura 6.11 - Envoltória da tensão e corrente na lâmpada (50 V/div, 500 mA/div; 5 
ms/div). 

6.3.2 Resultados experimentais do REAO empregando a 
rede CR 

A Figura 6.12 mostra o diagrama do circuito do REAO 

empregando a rede CR . 

 
Figura 6.12 - REAO empregando a rede CR. 

Da mesma forma são apresentadas formas de onda para o REAO 

empregando a rede CR. Nas Figuras 6.13, 6.14 e 6.15 são mostradas as 
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formas de onda para freqüência mínima, intermediária e máxima de 

operação do REAO.  

 
(a) Tensão e corrente na entrada (50 

V/div, 1 A/div; 5 ms/div) 

 
(b) Tensão e corrente na lâmpada (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

 
(c) Tensão “gate-source” de S2 e corrente 
em DZ3-DZ4 (5 V/div, 50 mA/div, 10 #s/div) 

 
(d) Tensão e corrente no interruptor S2 

(50 V/div, 500 mA/div, 10 #s/div) 
Figura 6.13 - Formas de onda experimentais do REAO para fS=41 kHz e resistência Rd=0 

%. 

 
(a) Tensão e corrente na entrada (50 V/div, 1 

A/div; 5 ms/div) 

 
(b) Tensão e corrente na lâmpada (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

 
(c) Tensão “gate-source” em S2 e corrente em 

DZ3-DZ4  (5 V/div, 50 mA/div, 10 #s/div) 

 
(d) Tensão e corrente no interruptor S2 

(50 V/div, 500 mA/div, 10 #s/div) 
Figura 6.14 - Formas de ondas experimentais do protótipo implementado do REAO 

empregando a rede CR para fS=44 kHz e resistência Rd=50 %' 
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(a) Tensão e corrente na entrada (50 V/div, 1 

A/div; 5 ms/div) 

 
(b) Tensão e corrente na lâmpada (50 

V/div, 500 mA/div; 10 #s/div) 

 
(c) Tensão “gate-source” de S2 e corrente em 

DZ3-DZ4  (5 V/div, 50 mA/div, 10 #s/div) 

 
(d)Tensão e corrente no interruptor S2 

(50 V/div, 500 mA/div, 10 #s/div) 
Figura 6.15 - Formas de ondas experimentais do protótipo implementado do REAO 

empregando a rede CR para fS=51 kHz e resistência Rd=275 %' 

As Figuras 6.14(a) e (b) mostram a envoltória da tensão e 

corrente na lâmpada fluorescente para as condições de potência máxima 

e mínima da lâmpada. 

 
(a)Tensão e corrente na lâmpada para fS=41 

kHz(100 V/div, 500 mA/div, 5ms/div) 

 
(b)Tensão e corrente na lâmpada para 

fS=51 kHz (100 V/div, 500 mA/div, 
5ms/div) 

 Figura 6.16 - Envoltória das formas de onda de tensão e corrente na lâmpada 
fluorescente. 

6.3.3  Discussões 

O controle de intensidade luminosa de lâmpadas fluorescentes 

para o REAO com a rede LR e rede CR são resumidos pelos gráficos 
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mostrados na Figura 6.17(a) e (b), nos quais observa-se a redução da 

potência na lâmpada à medida que a freqüência de operação aumenta. 

Os resultados apresentados demonstram a viabilidade do REAO 

no controle de intensidade luminosa de lâmpadas fluorescentes. Assim, a 

metodologia de projeto empregada e a forma de variar a freqüência de 

operação podem ser estendidas a outras aplicações.  

As principais características do REAO empregando a técnica de 

dimerização apresentada são: 

Simplicidade: adiciona-se ao circuito de comando uma rede 

independente LR (ou CR). O desacoplamento entre o transformador de 

corrente TC de Ld (ou Cd) permite maior facilidade de análise e 

simplicidade, ao contrário da proposição [9].  

Operação ZVS: A operação ZVS é garantida analisando as 

características de cada rede (LR ou CR) relacionando as faixas de 

freqüências que devem ser atendidas para manter a operação ZVS 

mostradas nas Tabelas 6.2 e 6.3. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.17 - Gráfico da potência na lâmpada fluorescente versus freqüência para: (a) 
REAO com a rede LR; (b) REAO com a rede CR. 
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Praticabilidade: Além de controlar a intensidade luminosa do 

REAO, a confiabilidade e o baixo custo do REAO são garantidos 

empregando elementos passivos de baixa potência. 

6.4 OUTRAS APLICAÇÕES EMPREGANDO A TÉCNICA PROPOSTA 

Nesta etapa são mostradas as principais aplicações resultantes 

da análise realizada. 

6.4.1  REAO com variação automática de luminosidade e 
detecção de presença empregando microcontrolador 

A Figura 6.18 mostra o diagrama esquemático de um protótipo 

implementado empregando a rede RL. O controle automático desse 

sistema é possível substituindo o resistor Rd da rede passiva mostrada 

anteriormente por um transistor bipolar em meio a uma ponte retificadora  

(diodos D6-D9) que conduz de forma bidirecional atuando como um 

resistor equivalente. 

 
Figura 6.18 - Circuito do REAO com variação sutomática de luminosidade e detecção de 

presença empregando microcontrolador. 
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As Figuras 6.19(a) e (b) mostram as formas de onda da tensão e 

corrente na lâmpada fluorescente para mínima e máxima freqüência de 

operação, respectivamente, enquanto as Figuras 6.19(c) e (d) mostram as 

formas de onda de tensão e corrente em um dos interruptores para as 

condições de mínima e máxima freqüência de operação, em que se 

observa a operação ZVS. 

                
(a)                                                          (b) 

                 
(c)                                                             (d) 

Figura 6.19 - Tensão e corrente na lâmpada - (a) 40 W (b) 10 W e Tensão e corrente no 
interruptor S1 (c) 40 W (d)10 W.  (50 V/div; 200 mA/div; 12,5#s/div). 

A Figura 6.20 mostra a foto do protótipo do REAO com variação 

automática de luminosidade e detecção de presença empregando 

microcontrolador. 

 
Figura 6.20 - Fotografia digital do protótipo do REAO apresentado. 
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6.4.2  REAO “Valley-fill” com correção do fator de crista da 
corrente da lâmpada fluorescente utilizando modulação em 
freqüência 

Uma idéia similar proveniente do controle de freqüência é 

empregada na correção do fator de potência utilizando o circuito “valley-

fill” modificado para reduzir o alto fator de crista da corrente da lâmpada 

fluorescente. A modulação em freqüência da corrente da lâmpada é 

realizada através do circuito mostrado na Figura 6.21. 

 
Figura 6.21 - Circuito do REAO com correção de fator de potência e do fator de crista da 

corrente da lâmpada fluorescente empregando modulação em freqüência. 

As Figuras 6.22 (a) e (b) mostram resultados experimentais da 

tensão e corrente de entrada e tensão e corrente da lâmpada fluorescente 

em baixa freqüência.   

               
(a)                                                     (b) 

Figura 6.22 - Formas de onda (100V/div; 0,5 A): Tensão e corrente de entrada da rede 
de alimentação (5 ms) e (b) Tensão e corrente na lâmpada fluorescente(2,5ms). 
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A Figura 6.23 mostra a foto do protótipo implementado. 

 
Figura 6.23 - Foto do protótipo implementado do REAO empregando o filtro “valley-fill” 

modificado empregando modulação em freqüência da corrente da lâmpada fluorescente. 

6.4.3  REAO com alto fator de potência para alimentação de 
quatro lâmpadas fluorescentes independentes 

A Figura 6.24 mostra uma aplicação baseada no controle da 

freqüência, em que se utiliza o circuito de comando auto-oscilante de 

forma independente da carga, isto é, em paralelo a um dos interruptores é 

colocado o circuito de comando auto-oscilante.  

 
Figura 6.24 - Diagrama completo do reator. 

As figuras 6.25 (a) a (d) mostram as formas de onda 

experimentais do reator. As figuras 6.25 (a) e (c) mostram a tensão e 

corrente de entrada e tensão e corrente na lâmpada empregando uma 

lâmpada fluorescente. As figuras 6.25 (b) e (d) mostram a tensão e 
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corrente de entrada e tensão e corrente na lâmpada empregando quatro 

lâmpadas, isto é, para carga total.  

Observa-se que o protótipo mantém o fator de crista inferior a 

1,75.  

A independência da carga do circuito de comando implementado 

permite que se mantenha a freqüência do circuito de forma inalterada. 

 
(a) 1 lâmpada (100 V/div; 100 mA/div). 

 
(b) 4 lâmpadas (100 V/div; 500 

mA/div). 

 
(c) 1 lâmpada – FC = 1,74. 

 
(d) 4 lâmpadas – FC = 1,56. 

Figura 6.25 - Formas de ondas experimentais do protótipo implementado. 

A Figura 6.26 mostra a foto do protótipo implementado. 

 
Figura 6.26 - REAO com freqüência fixa e lâmpadas com funcionamento independente. 



 

 

113 

6.5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo mostraram-se possibilidades de aplicações para o 

reator eletrônico auto-oscilante considerando o projeto e análise 

realizados nos capítulos anteriores. Duas formas simples para controle de 

intensidade luminosa empregando o REAO foram apresentadas. A 

simplicidade destas redes mantém a principal característica do circuito de 

comando, que são seu baixo custo e simplicidade de construção. A 

análise do REAO como um sistema de controle SISO de comportamento 

não-linear e o uso da FD e do critério estendido de estabilidade de 

Nyquist deram suporte na elaboração do procedimento de projeto e das 

aplicações mostradas neste capítulo. 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSÃO GERAL 

A iluminação artificial representa uma parcela significativa da 

energia elétrica consumida mundialmente. Os reatores eletrônicos e 

lâmpadas fluorescentes alimentados em alta freqüência apresentam 

vantagens que vão desde um menor consumo de energia elétrica a uma 

significativa melhora na qualidade da iluminação. Neste mercado, muito 

competitivo e que envolve um montante significativo de capital, existe a 

necessidade constante de atender às necessidades do mercado 

consumidor, que são reatores simples, com baixo custo e eficientes. O 

circuito de comando auto-oscilante é uma opção simples e de baixo custo. 

No entanto, seu projeto não é uma tarefa simples. Na proposta deste 

trabalho, determinou-se um método de projeto adequado ao REAO, 

proporcionando o entendimento de seu comportamento e viabilizando sua 

utilização em maior número de aplicações. Para isto, realizou-se o estudo 

do filtro ressonante, que é parte importante do projeto do REAO. 

No capitulo 2 apresentou-se o projeto do filtro ressonante, o qual 

é determinado baseado na fase da impedância do circuito ressonante e 

na aproximação fundamental. Assim, determinaram-se matemática e 

graficamente os componentes do filtro ressonante. A influência de cada 

componente do filtro ressonante na potência da lâmpada fluorescente foi 

avaliada na análise de sensibilidade. 

No capítulo 3 verificaram-se as possíveis soluções para o projeto 

do REAO, optando-se por utilizar ferramentas, tais como: o método da 

função descritiva e o critério de estabilidade estendido de Nyquist. A partir 

desta análise, o REAO foi representado como um sistema de controle 

com as simplificações necessárias para solução de seu projeto. 

Alysson Seidel
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No capítulo 4 desenvolveu-se a metodologia de projeto através do 

uso do método da função descritiva e o critério de estabilidade estendido 

de Nyquist. Demonstrou-se a possibilidade do uso destas ferramentas 

devido à característica passa baixa do filtro ressonante. Através da 

análise de estabilidade, determinaram-se expressões matemáticas, as 

quais foram utilizadas no projeto do REAO. Para ilustrar a metodologia de 

projeto desenvolvida, apresentaram-se exemplos de projeto, simulações e 

resultados experimentais. A proposição descrita permite que projetistas 

visualizem analítica e graficamente os resultados e a validade do projeto. 

No capítulo 5 realizou-se uma análise alternativa do REAO 

empregando ferramentas no domínio do tempo. Nesta análise, verificou-

se a validade da função descritiva, pois um método no domínio do tempo 

mais preciso apresentou resultados muito próximos. 

No capítulo 6 estendeu-se as análises realizadas nos capítulos 3, 

4 e 5, determinando-se uma forma alternativa de controle de intensidade 

luminosa com o circuito de comando auto-oscilante. Determinou-se uma 

forma simples e prática de dimerização por meio do controle da 

freqüência de operação. Adicionou ao circuito de comando auto-oscilante 

dois componentes passivos de baixa potência para o controle da 

freqüência de operação. Mostrou-se um exemplo de projeto e resultados 

experimentais para cada configuração apresentada.  

As principais contribuições apresentadas neste trabalho são: 

=& determinação de uma metodologia de projeto adequada ao 

REAO; 

=& comparação entre ferramentas no domínio do tempo e da 

freqüência, no intuito de certificar a validade do projeto 

empregando a função descritiva; 

=& alternativa de emprego do REAO em dimerização [7]; 

=& possibilidade de expandir o trabalho apresentado para outras 

aplicações [28], [79]-[83]. 
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ANEXO A - TENSÃO NO BARRAMENTO 

A.1 FATOR DE ONDULAÇÃO DO RETIFICADOR 

Uma forma simples de determinar o capacitor de barramento CB, 

baseada em [84] e [85], é descrita a seguir: 

A energia fornecida em um ciclo inteiro pela rede de alimentação é 

ca
ca f

PE $  (A.1) 

O capacitor CB pode ser determinado através da diferença de 

energia em meio período (vide Figura A.1), relacionando as tensões 

máximas e mínimas no barramento por: 

2
min

2
max 2

1
2
1

2
VCVCE

BB
ca /$  

+ ,2
min

2
max VVCE Bca /$  

+ ,2
min

2
max VV

EC ca
B

/
$  

(A.2) 

Substituindo (A.1) em (A.2), obtém-se a capacitância de CB para a 

ondulação máxima especificada -V=Vmax-Vmin. Assim 

+ ,2
min

2
max VVf

PC
ca

B
/

S  
(A.3) 

sendo camax V2V $ . 

Assumindo uma forma de onda triangular da ondulação, tem-se a 

tensão média no barramento: 

2
VVE max

-
/$  (A.4) 
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Figura A.1 – Forma de onda da tensão no barramento 
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ANEXO B - COEFICIENTES  

Os coeficientes da matriz transição de estado são determinados 

por: 

+ ,+ ,
AsI

AIscof
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T
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A matriz (sI-A) é determinada por: 
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Define-se a matriz co-fatora de (sI-A) por 
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Assim, determina-se os elementos aij’s da cof(sI-A) por: 
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Definem-se as constantes /Lf/Ce/Cd ps 1e1,1 %$%$$ , que são 

subtituídas nos coeficientes aij’s determinados acima, obtendo-se: 
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O determinante de (sI-A) é dado por: 

cbsassAsI !!!"#"$ 23  (B.3) 

Substituindo, (B.2) e (B.3) em (B.1) obtém-se a matriz : 
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A matriz transição de estados '(t) é determinada por 

"Ate )(s' . No item 5.4.1 é mostrado que o filtro ressonante apresenta 

dois pólos complexos e conjugados e um pólo real. 

Assim, a solução dos elementos de '(t) são determinados por 

polinômios do tipo: 
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A resposta dos elementos de (5.19) são determinadas por: 
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O denominador -&pode ser  representado em termos dos 

coeficientes a, b e c, o qual pode ser igualado em termos de )?&"n, "d, 

através de (B.6). 
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Comparando-se os termos do denominador de (B.6), obtém-se a 

igualdade cbsasssss nn :::$":)":*/ 2322 )2)(( , que expandindo 

toma a forma de (B.7). 

+ , + , cbsasssss nnnn :::$*"/":*)"/:*/)": 232223 22  (B.7) 

Comparando-se termo a termo em (B.7) obtém-se: 

an $*/)"2  (B.8) 

cn $*"2
 (B.9) 

b2 2
nn $":*)"/  (B.10) 

De (B.8), (B.9) e (B.10) obtém-se 
2
n

c
"

$* ; ac

n
n $

"
/)"/

2
2  e 

2
2

3

4

5
5

6

7

"
/

"
$) 22

1

nn

ca , que substituindo em (B.10) obtém-se: 
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+ , bcca 2
n4

n

2
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(B.12) 

+ , 4
n

6
n

2
n bcca "$":/"  (B.13) 

0cacb 22
n

4
n

6
n $/":"/"  (B.14) 

O grau do polinômio de "n mostrado em (B.14) é 6. Portanto, este 

polinômio apresenta 6 raízes. Substituindo xn $"2  soluciona-se x 

empregando a função “solve” da solução simbólica do software mathcad: 

,0243 $/:/ cxacbxx  (B.15) 

com a qual obtém-se as raízes : 

Q
jRRx

Q
jRRx

Q
Rx 32

3
32

2
1

1 12
1 e 

12
1 ,

6
1 :

$
:

$$ . 

em que: 

3 32432223332 bc12c81abc54cab3ca1212b8c108abc36Q :://:::/$  

que é reescrito na forma: 3 21 Q12QQ :$ , sendo 

32
1 b8c108abc36Q ::/$ , 

324322233
2 bc12c81abc54cab3ca12Q :://$ . 

R1 e R2 e R3 são definidos por: 

bQ2b4ac12QR 22
1 ::/$ ; bQ4b4ac12QR 22

2 :/:/$ e 

+ ,22
3 b4ac12Q3R /:$ .    

Como xn $"2 , as seis raízes de n" são: 

Q
R

n
1

2,1 6
1

U$"  (B.16) 

Q
jRR

n
32

4,3 12
1 :

U$"  (B.17) 
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Q
jRR

n
32

6,5 12
1 :

U$"  (B.18) 

Das soluções de "n (B.16), (B.17) e (B.18) somente (B.16) é uma 

solução possível para freqüência de ressonância angular sem 

amortecimento, das quais a de valor positivo "n1 é a de interesse. 

Portanto: 

Q
R

nn
1

1 6
1

$"$"   (B.17) 

e obtém-se: 

2
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/$*  (B.18) 

2
2
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4

5
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6

7

"
/

"
$) 22

1

nn

ca  (B.19) 

2
nd 1 )/"$"  (B.20) 

Assim, a solução dos coeficientes de !(t) mostrada no capítulo 5 é 

obtida em função de )?&"n, "d. Substituindo esses coeficiente em (B.7) 

obtém-se os elementos de !(t). 

Os coeficientes dos elementos da matriz transição de estados !(t) 

são determinados obtendo a transformada inversa de !(s) expandindo os 

termos em frações parciais e determinando os resídduos associados aos 

pólos existentes. 

Assim, determinam-se os coeficientes da matriz transição de 

estados mostrados a seguir: 
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Os coeficientes da resposta forçada são determinados resolvendo 

a integral em (5.6), obtendo-se: 
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ANEXO C - PROGRAMAS MATLAB 

C.1 PROJETO DO FILTRO RESSONANTE 

clc; 
close all; 
clear all; 
format long; 
%%Dados de entrada%%%% 
fs=40000;        %freqüência de operaçao 
Vin=110;          %tensao de entrada 
E=Vin*sqrt(2); 
PLamp=40;      %potencia de entrada 
Rlamp=205;     %resistencia da lâmpada 
Pz=0.5; 
Vz=12; 
q=5,5; 
dv=20; 
Vmax=E; 
Vmin=E-dv; 
Emed=Vmax-dv/2; 
C=PLamp/(60*(Vmax^2-Vmin^2)) 
E=Emed; 
Vf=2*E/pi; 
Vef=sqrt(2)*E/pi;  %tensao eficaz no filtro 
Cs=q*CP;          %valor do capacitor serie 
 w=2*pi*fs;            %frequencia angular 
% determinaçãp de L, Cp, P, e fi  
for i=2:89 
RL=Rlamp;     
ang=i*pi/180; 
Cp=(1/(w*RL))*sqrt(((PLamp*RL)/Vef^2)*(1+tan(ang)^2)-1);    
L=(tan(ang)*RL*Cs*w+Cs*w^2*RL^2*Cp)/(Cs*w^2*(1+Cp^2*RL^2*w^2))+1
/(Cs*w^2);  Pregime(i)=Vef^2*((Cp*q)^2*w^2*RL*(1+Cp^2*RL^2*w^2))/( 
(Cp*q)^2*RL^2*w^2+(((Cp*q)*L*w^2-1)*(1+Cp^2*RL^2*w^2)-( 
(Cp*q)*w^2*RL^2*Cp))^2); 
    RL=RL*100; 
P(i)=Vef^2*((Cp*q)^2*w^2*RL*(1+Cp^2*RL^2*w^2))/((Cp*q)^2*RL^2*w^2+(
((Cp*q)*L*w^2-1)*(1+Cp^2*RL^2*w^2)-( (Cp*q)*w^2*RL^2*Cp))^2); 
    subplot(2,1,1); 
    plot(P/20); 
    hold on; 
    plot(Pregime,'r'); 
    grid on; 
    title('Potência na lâmpada x Ângulo'); 
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    xlabel('Ângulo (graus)'); 
    ylabel('Potência (Watts)'); 
        if P(i)>P(i-1) 
        Pp=P(i); 
        angp=i; 
        Cpp=Cp; 
        Lpp=L; 
        end;       
R=Rlamp;   
end; 
%dados de saida 
P=Pp 
fi=angp 
Cp=Cpp 
Cs=q*Cp 
L=Lpp 
R=Rlamp; 
ang=fi*pi/180;  %angulo de fase da impedância do filtro ressonante  
w= 2*pi*1000;  %frequencia inicial 
%calculo da pot. regime permanente e na partida versus frequencia 
for I=1:100; 
ZR = R/(1+R^2*Cp^2*w^2); 
ZI = (-1*R^2*Cs*Cp*w^2 + Cs*L*w^2 + R^2*Cs*Cp^2*L*w^4 - 
R^2*Cp^2*w^2 - 1)/(Cs*w + R^2*Cs*Cp^2*w^3); 
Rp=100*R; 
ZRp = Rp/(1+Rp^2*Cp^2*w^2); 
ZIp = (-1*Rp^2*Cs*Cp*w^2 + Cs*L*w^2 + Rp^2*Cs*Cp^2*L*w^4 - 
Rp^2*Cp^2*w^2 - 1)/(Cs*w + Rp^2*Cs*Cp^2*w^3); 
POT(I) = (Vef^2*ZR/(ZR^2+ZI^2)); 
POTp(I) = (Vef^2*ZRp/(ZRp^2+ZIp^2)); 
RADI(I) = w; 
w = w + 2*pi*1000;  
end; 
FR = RADI/(2*pi); 
PD = diff(POT); 
PDp = diff(POTp); 
PD(100)=PD(99);  
PDp(100)=PDp(99);  
hold off; 
subplot(2,1,2) 
plot(FR,POT,'r'); 
hold on; 
plot(FR,POTp,'b'); 
hold on; 
axis([0 80000 0 60]); 
grid on; 
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title('Potência na lâmpada x Freqüência'); 
xlabel('Freqüência (Hz)'); 
ylabel(' Potência (W) '); 
hold off; 

C.2 PROJETO DO CIRCUITO DE COMANDO AUTO-OSCILANTE 

w=2*pi*fs; 
Z1=j*w*L+1/(j*w*Cs)+R/(Cp*w*j)/(R+1/(j*Cp*w)); 
ipef=Vef/(abs(Z1)); 
ibraco=2*Pz/Vz        
n=ibraco/ipef; 
ax=1/n; 
Vm=Vz+1.1; 
K=E/(2*Vm); 
a=1/(R*Cp); b=1/(Cp*L)+1/(Cs*L); c=1/(R*Cp*Cs*L); 
s=j*2*pi*fs; 
Gf=(K*n*(s^2+a*s))/(L*(s^3+a*s^2+b*s+c)); 
Gm=1/s; 
Lm=-1/((imag(Gf)*imag(s))); 
Lms=Lm/2; 
Lmp=Lm*n^2; 
d=1/Lm-K*n/L; 
num=[d*Lm a*d*Lm b c]; 
den=[Lm Lm*a Lm*b Lm*c 0]; 
figure(2); 
nyquist(num,den); 
axis([-0.02 0.02 -0.03 0.03]); 
hold on; 
k=fs; 
for o=1:89     
    s=k*(2.718282)^(-pi/2+pi*o/200); 
G(o)=(s^3*d*Lm+s^2*a*d*Lm+s*b+c)/(s^4*Lm+s^3*Lm*a+s^2*Lm*b+s*Lm
*c); 
end 

C.3 SIMULAÇÃO MATEMÁTICA DO REAO 

RL =R; 
Vz=Vm; 
%Autovalores 
Af = [0 -1/L -1/L; 1/Cs 0 0; 1/Cp 0 -1/(Cp*RL)]; 
r = eig(Af); 
% Passo utilizado no calculo 
T = 150e-9; 
ipontos=5000; %inicio 
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pontos = 6000; %fim 
%coeficientes do filtro ressonante 
K1=-36*b*a*c+108*c^2+8*b^3; 
K2=sqrt(12*a^3*c^3-3*a^2*c^2*b^2-54*b*a*c^3+81*c^4+12*c^2*b^3); 
K=(K1+12*K2)^(1/3); 
%Frequencia natural nao amortecida 
Wn=sqrt((K^2-12*a*c+4*b^2+2*b*K)/(6*K)); 
fn=Wn/(2*pi) 
% polo lambda 
lambda=-c/Wn^2; 
% fator de amortecimento 
qsi=(a-c/Wn^2)*1/(2*Wn); 
%frequencia angular com amotecimento 
Wd=Wn*sqrt(1-qsi^2); 
fd=Wd/(2*pi) 
% Matriz de Dinamica do Filtro - Af - estados [ils vcs vcp ilm] 
% ils - corrente no indutor serie ressonante 
% vcs - tensao no capacitor serie ressonante 
% vcp - tensao no capacitor paralelo lampada 
% ilm - corrente magnetiznte do TC 
r1=-qsi*Wn+i*Wd; 
r2=-qsi*Wn-i*Wd; 
r3=lambda; 
%Coeficientes obtidos analiticamente 
%COEFICIENTES DA RESPOSTA NATURAL 
%======================================================= 
DEN=(lambda^2+2*lambda*qsi*Wn+Wn^2); 
DENOMINADOR=qsi^4*Wn^4+10*qsi^2*Wn^2*Wd^2-
2*qsi^2*Wn^4+9*Wd^4-6*Wd^2*Wn^2+Wn^4+... 
    8*qsi*Wn*Wd^2*lambda+4*Wd^2*lambda^2; 
%======================================================= 
A3n=(2*lambda*qsi*Wn)/DEN; 
%====================================================== 
numA1=(-2*qsi*Wn*Wd^2*lambda+6*Wd^4+2*qsi^4*Wn^4-2*qsi^2*Wn^4-
2*Wd^2*Wn^2+... 
    8*qsi^2*Wn^2*Wd^2+2*qsi*Wn^3*lambda+4*Wd^2*lambda^2-
2*qsi^3*Wn^3*lambda); 
A1n=numA1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numA2=-4*qsi*Wn*Wd^3+2*Wd^3*lambda-
2*Wd*Wn^2*lambda+2*qsi^2*Wn^2*Wd*lambda+... 
    4*qsi*Wn*Wd*lambda^2-4*qsi^3*Wn^3*Wd; 
A2n=numA2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
B3n=(-2/L)*(qsi*Wn)/DEN; 
%======================================================= 
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numB1=(2/L)*(qsi^3*Wn^3+5*qsi*Wn*Wd^2-qsi*Wn^3-Wd^2*lambda-
lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wn^2); 
B1n=numB1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numB2=(2/L)*(qsi^2*Wn^2*Wd-3*Wd^3+Wd*Wn^2-2*Wd*lambda^2); 
B2n=numB2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
C3n=(-1/L)*(lambda)/DEN; 
%======================================================= 
numC1=(2/L)*(-qsi^3*Wn^3-qsi*Wn*Wd^2+qsi*Wn^3+2*Wd^2*lambda); 
C1n=numC1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numC2=(2/L)*(-3*qsi^2*Wn^2*Wd-2*qsi*Wn*Wd*lambda-
3*Wd^3+Wd*Wn^2); 
C2n=numC2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
D3n=(2/Cs)*(qsi*Wn)/DEN; 
%====================================================== 
numD1=(2/Cs)*(-qsi^3*Wn^3-
5*qsi*Wn*Wd^2+qsi*Wn^3+Wd^2*lambda+lambda*qsi^2*Wn^2-
lambda*Wn^2); 
D1n=numD1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numD2=(2/Cs)*(qsi^2*Wn^2*Wd-3*Wd^3+Wd*Wn^2-2*Wd*lambda^2); 
D2n=numD2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
E3n=(2*lambda*qsi*Wn+(1/(Cp*L)))/DEN; 
%======================================================= 
numE1=1/(Cp*L)*(-6*Wd^2+2*Wn^2-2*qsi^2*Wn^2)+2*qsi^4*Wn^4-
2*qsi^2*Wn^4-2*Wd^2*Wn^2+... 
    6*Wd^4-2*qsi*Wn*lambda*Wd^2-
2*qsi^3*Wn^3*lambda+4*Wd^2*lambda^2+... 
    2*qsi*Wn^3*lambda+8*qsi^2*Wn^2*Wd^2; 
E1n=numE1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numE2=((4/(Cp*L))*(qsi*Wn*Wd+Wd*lambda)-
2*Wd*lambda*Wn^2+4*qsi*Wn*lambda^2*Wd-... 
    4*qsi^3*Wn^3*Wd-
4*Wd^3*qsi*Wn+2*qsi^2*Wn^2*Wd*lambda+2*Wd^3*lambda); 
E2n=numE2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
F3n=(-1/(L*Cs))/DEN; 
%======================================================= 
numF1=2/(Cs*L)*(qsi^2*Wn^2+3*Wd^2-Wn^2); 
F1n=numF1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
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numF2=(2/(Cs*L))*(-2*qsi*Wn*Wd-2*Wd*lambda); 
F2n=numF2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
G3n=(lambda/Cp)/DEN; 
%======================================================= 
numG1=(2/Cp)*(qsi^3*Wn^3+qsi*Wn*Wd^2-qsi*Wn^3-2*Wd^2*lambda); 
G1n=numG1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numG2=(2/Cp)*(-3*qsi^2*Wn^2*Wd-2*qsi*Wn*Wd*lambda-
3*Wd^3+Wd*Wn^2); 
G2n=numG2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
H3n=(-1/(Cp*L))/DEN; 
%======================================================= 
numH1=(2/(Cp*L))*(qsi^2*Wn^2+3*Wd^2-Wn^2); 
H1n=numH1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numH2=(2/(Cp*L))*(-2*qsi*Wn*Wd-2*Wd*lambda); 
H2n=numH2/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
I3n=(lambda^2+1/(Cs*L))/DEN; 
%======================================================= 
numI1=-
2*qsi^4*Wn^4+4*qsi^2*Wn^2*Wd^2+2*qsi^2*Wn^4+8*qsi*Wn*Wd^2*lamb
da+6*Wd^4-... 
    2*Wd^2*Wn^2+(1/(Cs*L))*(-2*qsi^2*Wn^2-6*Wd^2+2*Wn^2); 
I1n=numI1/DENOMINADOR; 
%======================================================= 
numI2=-8*qsi^3*Wn^3*Wd-4*qsi^2*Wn^2*Wd*lambda-
8*qsi*Wn*Wd^3+4*qsi*Wn^3*Wd+... 
    4*Wd^3*lambda+(1/(Cs*L))*(-4*qsi*Wn*Wd-4*Wd*lambda); 
I2n=numI2/DENOMINADOR; 
%COEFICIENTES DA RESPOSTA FORÇADA 
%corrrente ressonante forçada IL 
A1f=E*(lambda*(qsi*Wn*A1n-Wd*A2n)-
A3n*(qsi^2*Wn^2+Wd^2))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+... 
    lambda*Wd^2)); %constante 
A2f=E*(lambda*(A2n*Wd-
A1n*qsi*Wn))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)); 
A3f=E*(lambda*(A1n*Wd+A2n*qsi*Wn))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*
Wd^2)); 
A4f=(E*A3n*(qsi^2*Wn^2+Wd^2))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)
);  
%ILf=A1f+A2f*cos(Wd*t)*exp(-qsi*Wn*t)+A3f*sin(Wd*t)*exp(-
qsi*Wn*t)+A4f*exp(lambda*t) 
%Vale a mesma sequencia paraos outros com os devidos coeficientes  
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%Tensao no capacitor serie ressonante Vcs 
D1f=E*(lambda*(qsi*Wn*D1n-Wd*D2n)-
D3n*(qsi^2*Wn^2+Wd^2))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)); 
D2f=(E*lambda*(D2n*Wd-
D1n*qsi*Wn))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)); 
D3f=(E*lambda*(D1n*Wd+D2n*qsi*Wn))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*
Wd^2)); 
D4f=E*(D3n*(qsi^2*Wn^2+Wd^2))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)
); 
%Tensao no capacitor paralelo ressonante Vcp 
G1f=E*(lambda*(qsi*Wn*G1n-Wd*G2n)-
G3n*(qsi^2*Wn^2+Wd^2))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)); 
G2f=(E*lambda*(G2n*Wd-
G1n*qsi*Wn))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)); 
G3f=(E*lambda*(G1n*Wd+G2n*qsi*Wn))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda
*Wd^2)); 
G4f=E*(G3n*(qsi^2*Wn^2+Wd^2))/(L*(lambda*qsi^2*Wn^2+lambda*Wd^2)
); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Condições iniais 
iL0=0; vcs0=0; vcp0=0; t0=0; iz=1; iL02=0; vcs02=0; vcp02=0; tf2=0; 
iLm2=0; iL03=0; vcs03=0; 
vcp03=0; tf3=0; iLm3=0; 
 
for K = 1:pontos 
        if (iz >= 0 ) 
           t0=tf3; iL0=iL03; vcs0=vcs03; vcp0=vcp03; iLm3=iLm3; 
           KT(K) = K*T-T; 
           fi11=(A1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               A2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+A3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*iL0; 
           fi12=(B1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               B2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+B3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcs0; 
           fi13=(C1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               C2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+C3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcp0; 
           iLn =(fi11 + fi12 + fi13); 
           fi21=(D1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               D2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+D3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*iL0; 
           fi22=(E1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               E2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+E3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcs0; 
           fi23=(F1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
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               F2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+F3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcp0; 
           vcsn=(fi21 + fi22 + fi23);  
            fi31=(G1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               G2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+G3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*iL0; 
           fi32=(H1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               H2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+H3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcs0; 
           fi33=(I1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               I2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+I3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcp0; 
           vcpn=(fi31 + fi32 + fi33);  
         iLf=A1f+A2f*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               A3f*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+A4f*exp(lambda*(KT(K)-t0)); 
           vcsf=D1f+D2f*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               D3f*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+D4f*exp(lambda*(KT(K)-t0)); 
           vcpf=G1f+G2f*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               G3f*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+G4f*exp(lambda*(KT(K)-t0)); 
           iL(K) = fi11 + fi12 + fi13 + iLf; 
           vcs(K) = fi21 + fi22 + fi23 + vcsf; 
           vcp(K) = fi31 + fi32 + fi33 + vcpf;  
           ILm(K)=iLm3+(Vz/Lm)*(KT(K)-t0); 
           iz(K)=(n*iL(K)-ILm(K)); 
     
           tf2=K*T-T; 
           iL02=iL(K); 
           vcs02=vcs(K); 
           vcp02=vcp(K); 
           iLm2=ILm(K); 
           vz(K)=Vz; 
     else 
           t0=tf2; 
           KT(K) = K*T-T; 
           fi11=(A1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               A2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+A3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*iL02; 
           fi12=(B1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               B2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+B3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcs02; 
           fi13=(C1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               C2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+C3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcp02; 
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           iL(K) =(fi11 + fi12 + fi13); 
           fi21=(D1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               D2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+D3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*iL02; 
           fi22=(E1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               E2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+E3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcs02; 
           fi23=(F1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               F2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+F3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcp02; 
           vcs(K)=(fi21 + fi22 + fi23);  
            fi31=(G1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               G2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+G3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*iL02; 
           fi32=(H1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))-... 
               H2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+H3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcs02; 
           fi33=(I1n*cos(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-t0))+... 
               I2n*sin(Wd*(KT(K)-t0))*exp(-qsi*Wn*(KT(K)-
t0))+I3n*exp(lambda*(KT(K)-t0)))*vcp02; 
           vcp(K)=(fi31 + fi32 + fi33);  
           ILm(K)=iLm2-(Vz/Lm)*(KT(K)-t0); 
           iz(K)=(n*iL(K)-ILm(K)); 
           iz=iz(K); 
           tf3=K*T-T; 
           iL03=iL(K); 
           vcs03=vcs(K); 
           vcp03=vcp(K); 
           iLm3=ILm(K); 
           vz(K)=-Vz; 
       end 
  end   
   K=ipontos:pontos; 
figure(4); 
     plot(KT(K),ILm(K)); 
     grid on; 
     title('Corrente Magnetizante e ressonante*n'); 
     xlabel('tempo (s)'); 
     ylabel('Amplitude'); 
     hold on; 
     plot(KT(K),n*iL(K),'r'); 
figure(5); 
plot(KT(K),iL(K)); 
grid on; 
     title('Corrente ressonante'); 
     xlabel('tempo (s)'); 
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     ylabel('Amplitude'); 
 figure(6); 
     plot(KT(K),vcs(K)); 
     grid on; 
     title('Tensao no capacitor serie ressonante'); 
     xlabel('tempo (s)'); 
     ylabel('Amplitude'); 
 figure(7); 
     plot(KT(K),vcp(K)); 
     grid on; 
     title('Tensao no capacitor paralelo ressonante'); 
     xlabel('tempo (s)'); 
     ylabel('Amplitude'); 
 figure(8); 
grid on; 
     plot(iL(K)*n,ILm(K)); 
     grid on; 
     title('Ciclo Limite'); 
     xlabel('corrente ressonante*n'); 
     ylabel('corrente magnetizante'); 
 figure(9); 
     plot(KT(K),vz(K)); 
     grid on; 
     title('Tensao Zener'); 
     xlabel('tempo (s)'); 
     ylabel('Tensao zener'); 
 figure(10); 
     plot(KT(K),ILm(K)*500); 
     hold on; 
     plot(KT(K),iL(K)*100); 
     hold on; 
     plot(KT(K),vcs(K)); 
     hold on; 
     plot(KT(K),vcp(K)); 
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ANEXO D - NÚCLEOS MAGNÉTICOS 

D.1 INDUTOR RESSONANTE 

Para determinar os elementos magnéticos do indutor ressonante, 

utiliza-se o procedimento mostrado em [85] e [86]. A seguir é mostrado 

um exemplo de projeto de um núcleo magnético para o indutor ressonante 

L de 1,3 mH.  

Assumindo que a corrente no filtro ressonante apresenta forma de 

onda senoidal, para o indutor ressonante. Para indutores utiliza-se Kw=0,7 

e Jmax = 400 A/cm2. Para o material utilizado emprega-se Bmax=0,25 T 

(Núcleo de Ferrite Thornton IP12).  

A corrente ressonante eficaz é definida em (4.22), de onde se 

obtêm Ief e Ip. A partir dos dados definidos utiliza-se a Tabela D.1 e 

escolhe-se o núcleo a ser empregado, definido através do produto da área  

Ap=AeAw definido em (D.1) 

maxmaxJBk
ILI

A
w

efp
p !  (D.1) 

4071,0 cmAp !   

Através da Tabela D.1 para 4071,0 cmAp !  obtém-se Ae=0,312 

cm2 e Aw=0,26 cm2, com os quais determina-se o núcleo E20; Material 

IP12 - Thornton. 

O entreferro do núcleo do tipo E é definido por: 

emax

p
e AB

LI
l

22"
!  (D.2) 

le=0,23 mm,  

e o número de espiras do indutor ressonante definido por: 

e

p
AB

LI
N

max

410
!  

N=113 espiras. 
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Tabela D.1 – Núcleos Magnéticos de Ferrite 
Núcleo Ae(cm2) Aw(cm2) AeAw(cm4) 

E-20 0,312 0,26 0,08 
E-30/7 0,60 0,80 0,048 
E-30/14 1,20 0,85 1,02 
E-42/15 1,81 1,57 2,84 

D.2 PROJETO DO TC USANDO NÚCLEO TOROIDAL 

Pela lei de Faraday, v(t)=-Nd!(t)/dt. Portanto, o fluxo !(t) pode ser 

determinado através da integral da forma de onda de tensão quadrada 

que alimenta o TC, assim como é mostrado na Figura D.1. 

 

Figura D.1 - Formas de onda da tensão no secundário do TC e o fluxo magnético 

Em meio período, se obtém a seguinte relação: 
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e Bmax=!max/Aef, de onde se obtém: 
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ef

ef
max fNA

VB
!

"
2

2  (D.3) 

Da lei de Ampère ,NiHl " para corrente alternada  

2N
Hli "  (D.4) 

De (D.3) e (D.4) tem-se: 

eef
max IAfHBS

2
4

"  (D.5) 

Como VolIA eef " , portanto: 

HfB
Svol

max ###
#

"
4

2  (D.6) 

O transformador de corrente TC deve acomodar os enrolamentos 

primário e secundário. Portanto, segundo [67] o transformador deve ser 

projetado para duas vezes a potência de entrada. Assim S=2S e obtém-se 

o volume do núcleo do TC por: 

HfB
,Svol

max ###
!###

"
2

402  (D.7) 

em que: B é dado em Gauss, H em Oersted e vol em cm3. 

O número de espiras mínimo é definido por: 

ef

ef
min fB

VN
$!

"
2

102 8
 (D.8) 

 A intensidade do campo magnético pode ser determinada por: 

e

ef

l
IN,H
##!##

"
402  (D.9) 

O número de espiras de cada enrolamento do TC pode ser 

estimado utilizando o fator de indutância AL fornecido pelo fabricante do 

núcleo e a indutância L em nH através de: 

LA/LN "  (D.10) 



 

 

150 

 
 

Figura D.2 - Curva BxH do material do núcleo magnético IP6. 

 

Tabela D.2 - Parâmetros Efetivos do Núcleo 
Núcleo le Aef(mm2) Ve(mm2) 

NT 12,5/7,5/10 30,09 24,46 736,11 
NT 15/9,5/7 37,2 18,92 703,37 
NT 15/9,5/8 37,2 21,6 803,8 
NT 19/11/6 44,9 23,4 1050,2 

D.3 PROJETO DOS ELEMENTOS DO CIRCUITO MAGNÉTICO DO 
BRAÇO BD 

O dimensionamento do núcleo do indutor toroidal utilizado na 

dimerização pode ser feito utilizando procedimento similar ao indutor 

ressonante levando em conta a forma de onda aplicada. Alternativamente 

pode-se utilizar um núcleo do tipo E, pois o indutor é desacoplado do 

circuito de comando. 
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ANEXO E - FOLHAS DE DADOS DE DIODOS ZENER 

 

 
 

 



 

152 

 

 

 
 

 



 

153 

ANEXO F - FOLHAS DE DADOS DOS MOSFETS  
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APÊNDICE A - LÂMPADAS FLUORESCENTES 

A.1 INTRODUÇÃO 

Este apêndice apresenta um breve histórico da iluminação, 

conceitos, construção e modelos de lâmpadas fluorescentes empregados 

para simulação e projeto de reatores eletrônicos. 

A.2 HISTÓRICO DA ILUMINAÇÃO 

A primeira fonte de iluminação utilizada pela humanidade foi o sol, 

seguido pelo fogo, utilizado nas cavernas do homem primitivo. 

Gradualmente, a construção das lâmpadas evoluiu, recebendo invólucros 

protegendo o interior, dos quais saíam pavios. É datado do século XVIII, 

com a revolução industrial, o nascimento das primeiras lâmpadas, 

lamparinas e lampiões com óleos vegetais. No século XIX houve o 

primeiro grande progresso nas lâmpadas de óleo e gás, reduzindo a 

fumaça e aumentando a eficiência [56] e [57]. 

O interesse pela iluminação elétrica começa por volta de 1709 

quando foi demonstrada uma descarga incandescente em um vácuo 

imperfeito. Apenas um século depois, somente em 1810 foi dado maior 

crédito à possibilidade da luz elétrica, quando Humphrey Davy 

demonstrou a produção de um arco brilhante, utilizando pequenos 

pedaços de carbono com uma potente bateria galvânica. O resultado 

disso foi a introdução das primeiras versões das lâmpadas de arco de 

carbono comerciais. Entretanto, estas eram ineficientes e muito caras. 

Posteriormente, lâmpadas elétricas do tipo incandescente foram 

construídas com um filamento levado à incandescência pela passagem de 

corrente elétrica. O primeiro dispositivo ao qual se pode dar o nome de 

lâmpada foi patenteado na Inglaterra por Moleyns, em 1841 [57]. 

Em 1879, com o princípio das lâmpadas incandescentes já 

conhecido, obteve-se a primeira lâmpada incandescente prática por 
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Swan, na Inglaterra e Thomas Edison nos Estados Unidos [58] e [59]. No 

entanto, é em 1913 que se registra o aparecimento das lâmpadas 

incandescentes atuais de filamento de tungstênio microenrolados, 

funcionando em ambiente gasoso [76]. 

Em 1933 as primeiras lâmpadas fluorescentes foram introduzidas. 

Um grande passo para o desenvolvimento destas fontes de iluminação 

ocorreu em abril de 1938 na feira Mundial da América, quando uma 

lâmpada fluorescente tubular de 15 W foi apresentada [60]. 

As primeiras experiências de lâmpadas de descarga em alta 

pressão foram publicadas por Campbell (GE) em 1941. Suas atividades 

foram interrompidas com a II Guerra Mundial e retomadas em 1946 [76]. 

As primeiras experiências de lâmpadas fluorescentes alimentadas 

em alta freqüência foram realizadas por meio de conversores 

eletromecânicos. No entanto, seu custo e dimensões eram inviáveis. Na 

década de 80, comprovou-se a eficiência das lâmpadas fluorescentes 

alimentadas em alta freqüência com 12 % de acréscimo de rendimento 

luminoso, além do aumento da vida útil da lâmpada e ausência de ruído 

audível e cintilamento. Além disso, considerando o sistema eletrônico 

(lâmpada + reator), pôde-se obter um acréscimo em torno de 25 % na 

eficiência se comparado a sistemas de baixa freqüência [76]. 

Atualmente, tornou-se muito comum substituir lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas fluorescentes, sejam elas compactas ou 

tubulares. Os benefícios de ordem econômica levaram os consumidores a 

substituírem as lâmpadas incandescentes por compactas em função de 

sua praticidade e por não necessitar de instalação adicional. 

As lâmpadas fluorescentes tubulares também apresentaram 

grande aumento no seu mercado consumidor em função da necessidade 

de economizar energia e reduzir os custos com tarifas de energia elétrica, 

em residências ou em instalações industriais e comerciais. 

As lâmpadas fluorescentes, assim como outras lâmpadas de 

descarga, apresentam características peculiares que são de grande 
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importância para o desenvolvimento de reatores eletrônicos. Para isto, 

são apresentados conceitos, características gerais e fatores que 

influenciam no seu funcionamento.                

A.3 CONCEITO 

Conforme [55] a lâmpada fluorescente é uma lâmpada de 

descarga de vapor de mercúrio a baixa pressão, na qual a maior parte da 

luz é emitida por uma ou mais camadas de fósforo excitadas pela 

radiação ultravioleta da descarga. 

A.4 CONSTRUÇÃO E FUNÇÃO DE CADA ELEMENTO 

Os elementos que compõem uma lâmpada fluorescente e suas 

respectivas funções são resumidos a seguir e mostrados na Figura A.1: 

bulbo: pode ser linear, circular, em W ou U e tem a  função de 

sustentação mecânica e aprisionamento do gás inerte da lâmpada; 

camada de fósforo: reveste internamente o tubo e tem a função 

de transformar radiação ultravioleta em radiação visível; 

eletrodos (filamentos): têm a função de facilitar a transferência da 

corrente dos condutores de alimentação para o gás. 

vapor de mercúrio: emissão de radiação ultravioleta; 

gás inerte: facilita a ignição da lâmpada, protege os filamentos 

contra o bombardeamento excessivo de íons e aumenta a eficiência do 

processo de emissão da radiação ultravioleta; 

 

 

Figura A.1 - Construção das lâmpadas fluorescentes tubulares. 
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hastes metálicas: impedir o rápido enegrecimento das 

extremidades das lâmpadas; 

bases: têm a função de conexão entre a lâmpada e luminária. 

bulbo exaustor: o ar é exaurido do tubo durante o processo de 

fabricação e por onde é introduzido o gás inerte no tubo. 

O gás inerte utilizado em lâmpadas fluorescentes, normalmente é 

o argônio ou uma mistura de argônio e neônio adicionado ao vapor de 

mercúrio. Alternativamente, adiciona-se o criptônio que aumenta o 

rendimento luminoso das lâmpadas. No entanto, seu uso em dimerização 

não é adequado devido à baixa mobilidade dos átomos de criptônio [61]. 

A.5 FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE CATODO 
QUENTE 

As lâmpadas fluorescentes contém em seu interior vapor de 

mercúrio e gases inertes (argônio ou criptônio) adicionados para garantir 

maior eficiência no processo de conversão de energia elétrica em 

radiação ultravioleta. Quando a lâmpada fluorescente é submetida a um 

potencial elevado, a passagem da corrente elétrica através dos filamentos 

origina a liberação de elétrons (Figura A.2). Esses elétrons chocam-se 

com os átomos de mercúrio, excitando-os ou até ionizando-os. 

Átomos como o de mercúrio permanecem em determinados 

estados excitados, chamados de metaestáveis, entre 100 #s  e 1 s. Como 

estes átomos podem receber energia, mas têm dificuldade em perdê-la, 

sua energia média é alta. Ao entrar em contato com outros átomos, eles 

podem excitá-los ou até mesmo ionizá-los. Assim, há a presença de 

elétrons, íons e átomos em seus diversos níveis de excitação. Desta 

forma os estados metaestáveis perdem energia e podem voltar ao estado 

fundamental com a emissão de uma linha ressonante.  O termo 

ressonante define a radiação ultravioleta por um átomo numa transição 

direta de um estado excitado para o estado fundamental. O mercúrio 

apresenta duas linhas ressonantes com comprimentos de onda de 253,7 
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nm e 184,9 nm. A radiação ultravioleta em uma lâmpada fluorescente é 

constituída pela linha ressonante com comprimento de onda de 253,7 nm.  

O revestimento de fósforo absorve a radiação ultravioleta e irradia luz [61].  

A Figura A.2 mostra a colisão dos elétrons com o átomo de 

mercúrio, em que um elétron deste átomo assume um nível de energia 

superior e, ao retornar ao seu nível original, libera energia em forma de 

radiação ultravioleta que, por sua vez é absorvida pela camada de fósforo 

e convertida em luz visível. 

 

Figura A.2 - Princípio de funcionamento de uma lâmpada fluorescente tubular de catodo 
quente. 

A.6 MODELO ELÉTRICO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 

A Figura A.3 mostra a característica tensão versus corrente de 

uma lâmpada fluorescente em alta freqüência.  

O comportamento da lâmpada fluorescente é representada por 

diversos modelos, entre eles citam-se [17], [18] e [19]. 

 

Figura A.3 - Característica dinâmica de uma lâmpada fluorescente em alta freqüência 
para diferentes níveis de potência. 
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O modelo apresentado em [17] representa as características da 

lâmpada em alta freqüência através de uma função cúbica.  

Muitos autores aproximam a característica tensão versus corrente 

da  lâmpada por uma reta [47] e [77]. A lâmpada é substituída por um 

resistor equivalente que torna o modelo aplicável para somente uma 

resistência equivalente a uma potência específica. 

Outro modelo é o que emprega a função tangente [18], o qual 

apresenta características, tais como: poucos erros de convergência, 

simplicidade, além de representar de maneira adequada a forma de onda 

da lâmpada fluorescente.  Outro modelo mais simples, que se baseia 

numa aproximação exponencial representa a variação da resistência 

equivalente da lâmpada em função de sua potência como alternativa 

rápida para projeto e simulação, apresentado na próxima seção [19]. 

A.7 MODELO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES EM ALTA 
FREQÜÊNCIA  

Modelou-se a característica da lâmpada em alta freqüência 

através de sua resistência equivalente para cada nível de potência.  A 

Figura A.4 mostra o circuito do protótipo empregado para obter os dados 

experimentais, cujos parâmetros são mostrados na Tabela A.2. 

 

Figura A.4 - Reator eletrônico implementado para aquisição de dados. 

Realizaram-se as aquisições das formas de onda de tensão e 

corrente na lâmpada variando sua potência de 4 W até a potência nominal 

efetuada através da tensão de entrada do reator eletrônico. Para isto, 
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mantiveram-se aquecidos os filamentos da lâmpada através de uma fonte 

auxiliar. Na Figura A.5 são mostrados os resultados experimentais 

obtidos. 

 

Figura A.5 - Resultados experimentais de potências e freqüências de uma lâmpada 
fluorescente TLD32W Philips para diferentes potências. 

Trabalhos já apresentados demonstram que as curvas de dados 

experimentais de diferentes freqüências apresentam poucas variações, 

sendo suficientes dados experimentais de uma só freqüência para que se 

determine o modelo da lâmpada fluorescente [18]. 

A lâmpada fluorescente, operando em alta freqüência a uma 

potência específica, pode ser aproximada por sua resistência equivalente. 

No entanto, a lâmpada fluorescente apresenta diferentes resistências para 

cada potência de operação. Assim, pode-se modelá-la a partir do 

equacionamento da variação desta resistência desde um nível baixo de 

potência até sua potência nominal. Deste modo, modela-se lâmpada a 

partir de uma função F que relaciona a resistência RL e a potência de 

operação PL  por: 

+ ,LL PFR $  (A.1) 

Os valores equivalentes de resistências para cada nível de 

potência são mostrados na Tabela A.1 e na Figura A.6. 

Tabela A.1 – Resistências Equivalentes da Lâmpada em Função da Potência 
Potência 4 W 8 W 12 W 16 W 20 W 24 W 28 W 32 W 
R(PL) (k%) 5,67 3,08 1,98 1,36 1,01 0,77 0,613 0,49 
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Para uma melhor aproximação dos valores de resistência 

equivalente em potências baixas e altas utilizam-se duas funções 

exponenciais, como é mostrado na Figura A.6. Representando as 

expressões do modelo, têm-se: 

)2,1()3()2,1( VVVEL 8:/$  (A.2) 

)1()2,1( VVG 8$  (A.3) 

)4(197,0)4(054,0 93062777 VV eeEA 8/8/ 8:8$  (A.4) 

 

Figura A.6 - Aproximação da lâmpada por resistências equivalentes por duas funções 
exponenciais. 

As expressões mostradas anteriormente são colocados na forma 

de um circuito elétrico para simulação como é mostrado na Figura A.7. 

     
   (a)                                                                    (b) 

Figura A.7 - Diagrama esquemático do (a)Circuito utilizado para simulação e (b) 
representação do modelo no programa de simulação ORCAD. 

Na Tabela A.2 são mostrados parâmetros de simulação. 
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Tabela A.2 - Componentes do Modelo e do Reator Utilizado. 
Componentes do modelo 

C C=2 mF 
R R=1 ! 
Ra 1 ! 
RS 1 ! 

Componentes do Reator 
CS  147 nF 
CP  8,2 nF 
L 1,08 mH 
S1, S2 IRF840 
VS VDC  
V1, V2 VPULSE  

 

Na Figura A.8 são mostradas as formas de onda experimentais de 

tensão e corrente na lâmpada fluorescente e suas respectivas formas de 

onda determinadas através de simulação com o modelo apresentado. 

 
                                (a)                                                            (b) 

 
                                (c)                                                            (d) 

 
(e)                                                            (f) 

Figura A.8 - Formas de onda de tensão e corrente: 
(a) experimental e (b) simulado (32W 50V/div; 500mA/div; 12,5 "s/div); 
(c) experimental e (d) simulado (20W 100V/div; 200mA/div; 12,5 "s/div); 

(e) experimental e (f) simulado (8W 100V/div; 50mA/div; 12,5 "s/div). 

i 

v v 
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i i 
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i i 
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A.8 CONCLUSÃO 

Neste apêndice apresentou-se um breve histórico sobre 

iluminação e aspectos relativos à lâmpada fluorescente necessários para 

o entendimento da carga a ser utilizada. 

O modelo de variação linear da resistência (exponencial) foi 

mostrado, no intuito de utilizá-lo em função de sua simplicidade 

comparado a outros modelos. 
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APÊNDICE B - CICLO LIMITE 

Segundo [69], um ciclo limite é definido como uma curva fechada 

isolada num plano de fase. A trajetória deve ser fechada, indicando uma 

curva periódica, isolada, que indica o tipo de ciclo limite (com trajetórias 

próximas convergindo ou divergindo). 

Dependendo do modo das trajetórias na vizinhança do ciclo limite, 

pode-se distinguir três tipos de ciclos limites mostrados na Figura B.1, os 

quais são: 

=& Ciclo limite estável: todas as trajetórias na vizinhança do ciclo 

limite convergem para este quando o tempo t → ; (Figura B.1(a)); 

=& Ciclo limite instável: todas trajetórias na vizinhança do ciclo 

limite divergem deste quando t → ; (Figura B.1(b)); 

=& Ciclo limite marginalmente estável: algumas trajetórias na 

vizinhança convergem para a curva, enquanto as outras divergem 

desta quando t → ; (Figura B.1(c)); 

     

 (a)                   (b)            (c) 

Figura B.1 - Ciclos limites: (a) estável, (b) instável, e (c) marginalmente estável. 
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APÊNDICE C – MÉTODO DA FUNÇÃO DESCRITIVA 

C.1 INTRODUÇÃO 

Neste apêndice é mostrado o método da função descritiva (FD) e 

seu uso na predição de ciclos limites, conforme apresentado em [68] e 

[69]. 

C.2 DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO DESCRITIVA 

A Figura C.1 mostra um sistema que apresenta uma não 

linearidade. Tais sistemas podem apresentar ciclos limites (Apêndice B). 

A FD pode ser utilizada para representar o elemento não-linear e 

assim ser utilizada na predição desses ciclos limites.  

Para definir a FD, algumas considerações são feitas, baseadas no 

sistema mostrado na Figura C.1: 

=& supõe-se que a entrada de um elemento não-linear ENL(s) é 

senoidal; 

=& a saída do elemento não-linear SNL(s) é, em geral, não 

senoidal; 

=& supõe-se que a saída SNL(s) é periódica com o mesmo período 

da entrada ENL(s). 

Assim, na análise por FD, supõe-se que apenas a componente 

harmônica fundamental da saída SNL(s) é significativa. Esta suposição é 

válida desde que G(s) apresente características de um filtro passa-baixa, 

e assim as harmônicas de ordem superior à fundamental são atenuadas. 

 

Figura C.1 – Sistema de controle não-linear. 
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Portanto, pode-se definir a FD, ou FD senoidal de um elemento 

não-linear como a relação complexa entre a componente harmônica 

fundamental da saída do elemento não-linear e a amplitude da senóide de 

entrada, que na forma fasorial é: 

ângulo
entradadalfundamenta
saídadalfundamenta

FD V$  

Algumas condições devem ser satisfeitas para o emprego da FD, 

tais como: 

=& presença de somente um elemento não-linear; na existência 

de dois ou mais, representam-se os mesmos por uma única FD, ou 

utiliza-se o mais significativo; 

=& o elemento não-linear deve apresentar a propriedade de 

invariância no tempo, pois o método da FD baseia-se no critério de 

estabilidade de Nyquist; 

=& entrada de sinal senoidal, e G(s) apresentar característica 

passa baixa. 

C.3 DETERMINAÇÃO ANALÍTICA DA FD 

Para determinar a FD de um elemento não-linear (chave ideal), 

assim como é mostrado na Figura C.2, é necessário determinar a 

componente fundamental da saída e relacioná-la com a componente 

fundamental da entrada que se deseja representar. 

Na Figura C.2(b) são mostradas a entrada e a saída para a chave 

ideal mostrada na Figura C.2(a). Assume-se que a chave ideal apresenta 

uma entrada com amplitude IZ e freqüência ", pois iZ(t) = IZ.sen("t), como 

é mostrado na Figura C.2(b). 
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(a)                                                              (b) 

Figura C.2 – (a) Chave ideal e (b) formas de onda teóricas de entrada e saída. 

A saída, vZ(t), é periódica, porém não senoidal. Utilizando série de 

Fourier, vZ(t) pode ser representada por: 

+ ,1
;

$
"8:"8:$

1
0

m
)tmsen(b)tmcos(aa)t(v mmZ  (C.1) 

em que am e bm são os coeficientes de vZ(t), para m=0,1,..., sendo 

am e a0 nulos, pois esta é uma função ímpar e sem nível contínuo. Deste 

modo, (C.1) torna-se: 

1
;

$
"8$

1m
)tmsen(mb)t(zv  (C.2) 

Sua componente fundamental da saída é: 

)tsen(V)tsen(b)t(v "$"$ 111  (C.3) 

Determina-se V1 por: 

+ , + ,td)tsen()t(Zvtd)tsen()t(Zv1V ""<
9

$""<
9

9
$

9

0
22

01  (C.4) 

Como vz(t)=VZ no intervalo de ],0[t 9$" , tem-se: 

+ ,tdtsenzV
V ""<

9
$

9
)(

0

2
1   
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9
$ ZVV 4

1  (C.5) 

Substituindo (C.5) em (C.3), tem-se : 

+ ,tsenVtv Z "
9

$
4)(1  (C.6) 

Desse modo, utilizando a definição de FD, a chave ideal é 

representada pela relação da entrada + ,tsenIti zz "8$)(  e a saída (C.6), 

por: 

+ ,
Z

Z
Z I

VIN
9

$
4  (C.7) 

Observando a FD determinada em (C.7), verifica-se que a mesma 

depende da amplitude de iz(t) e da componente fundamental da saída 

v1(t).  

Definida a FD pode-se prever a existência de uma oscilação auto-

sustentada pela interseção de G(s) com o negativo inverso da FD do 

elemento não-linear através do critério de estabilidade estendido de 

Nyquist. Para isto, discute-se na próxima seção o critério de Nyquist para 

sistemas lineares. 
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APÊNDICE D - CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DE NYQUIST 

D.1 INTRODUÇÃO 

Neste apêndice mostra-se o critério de estabilidade de Nyquist 

para sistemas lineares ([72]-[74]). 

D.2 DEFINIÇÕES 

O critério de estabilidade de Nyquist relaciona a resposta em 

freqüência de malha aberta ao número de pólos e zeros da equação 

característica que estão no semi-plano direito do plano “s” para determinar 

graficamente a estabilidade do sistema em malha fechada. 

Os resultados obtidos por Nyquist originam-se do princípio do 

argumento de Cauchy, que estabelece relações fundamentais entre a 

resposta em freqüência de malha aberta com a estabilidade em malha 

fechada mostrada na seqüência. Para obter estas relações, 

primeiramente mostra-se na Figura D.1. 

 
Figura D.1 – Sistema linear em malha fechada. 

A função de transferência de malha fechada (FTMF) é: 

+ ,
+ , + ,sHsG

sG
sR
sYsT

:
$$

1)(
)()(  (D.1) 

e sua equação característica é: 

0)()(1)( $:$ sHsGsF  (D.2) 

Substituindo-se G(s)=N1/D1 e H(s)=N2/D2, tem-se a função de 

transferência de malha aberta (FTMA) em (D.3), a FTMF em (D.4) e F(s) 

em (D.5) na seguinte forma: 
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+ ,
21
21)(

DD
NNsHsG $  (D.3) 

2121
21

2121
11

1
)(

NNDD
DN

DDNN
DNsT

:
$

:
$  (D.4) 

21
2121

21
211)(

DD
NNDD

DD
NNsF :

$:$ =0 (D.5) 

Comparando (D.3), (D.4) e (D.5) conclui-se que: 

=& os pólos da FTMA (D.3) são os pólos de F(s) (D.5); 

=& os pólos da FTMF (D.4) são iguais aos zeros de F(s) (D.5); 

Assim, pode-se afirmar que, para o sistema ser estável, os zeros 

de F(s), os quais são os pólos de T(s), devem estar no semi-plano 

esquerdo de “s”. Para obter a relação entre estes pólos e zeros é 

mostrado a seguir o princípio do argumento, a partir do mapeamento de 

uma função F(s) no plano “s” para o plano F(s). 

D.3.1 Princípio do argumento 

Seja a seguinte equação característica: 

+ , + , + ,+ , + ,
+ ,+ , + ,n

n
pspsps
zszszssHsGsF

:::
:::

$:$
...
...1)(

21

21 , (D.6) 

Representando (D.6) em termos de módulo e fase de seus pólos 

e zeros para um ponto s1 da Figura D.2(a), tem-se: 

+ , + , + , + ,
+ , + ,

+ , + , + , + ,nn
n

n

nn

nn

pspszszs
psps
zszs

pspspsps
zszszszs

sHsGsF

://:/::::V
::
::

$

:V::V:
:V::V:

$:$

arg...argarg...arg
...
...
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1)(

11
1

1

11

11

 

PnPZnZsFsF !//!/!::!V$ .....)()( 11  (D.7) 

Assim, pode-se relacionar os pólos e zeros de (D.7) através do 

mapeamento do plano “s” para o plano F(s). 
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Para isso, três casos diferentes são mostrados nas Figuras D.2 

(a), (b) e (c), em que se estabelece um caminho fechado . no sentido 

horário em torno dos pólos e zeros do plano “s”. 

No primeiro caso, . contorna um zero no plano “s”, cujo 

mapeamento .’ circunda a origem do plano F(s) no mesmo sentido, isto é, 

no sentido horário. 

             
(a) Envolvimento de um zero 

 
        (b) Envolvimento de três zeros e um pólo 

 

     
(c) Envolvimento de um pólo 

Figura D.2 – Mapeamento de F(s). 
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No segundo caso, . circunda três zeros e um pólo, sendo que no 

mapeamento .’ ocorre o duplo envolvimento da origem no sentido horário 

do plano F(s). 

No terceiro caso, . envolve um pólo no sentido horário e conduz a 

um mapeamento .’ envolvendo a origem de F(s) no sentido anti-horário. 

Desse modo, estabelece-se uma relação definida entre os pólos e 

zeros envolvidos por . no plano “s” e o número e sentido de 

envolvimentos da origem do plano F(s) por .’. 

Observando a contribuição angular dos pólos e zeros, que é de 29 

rad (Figura D.2), observa-se que os zeros contribuem com um ângulo de 

!Z=29(Z) rad e os pólos com !P=-29(P) e o ângulo resultante em torno da 

origem de  F(s) !.’ é 29(Z)-29(P). Com o ângulo resultante do contorno de 

F(s) à origem !.’=!Z-!P, tem-se: 

Ne=Z-P, (D.8) 
Observando a Figura D.2 verifica-se que Ne é o número de 

envolvimentos de zeros da origem de F(s), Z é o número de zeros no 

semi-plano direito de F(s) e P são os pólos no semi-plano direito da 

FTMA. 

O resultado disso é a confirmação do princípio do argumento de 

Cauchy, cujo teorema é: 

Se um contorno . no plano “s” envolve Z zeros e P pólos de F(s), 

não passa por qualquer pólo ou zero de F(s) e é contornado no sentido 

horário, o contorno correspondente .’ no plano F(s) envolve a origem 

Ne=Z-P vezes no sentido horário. 

A partir do princípio do argumento definiu-se o critério de Nyquist 

utilizado para a análise de estabilidade. 

D.3.2  Aplicação à análise de estabilidade 

A equação característica (D.2)  pode ser reescrita por: 
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1)()( /$sHsG  (D.9) 

 
Os passos para utilizar o critério de Nyquist, assumindo que 

G(s)H(s) não possui pólos ou zeros no eixo j", podem ser resumidos da 

seguinte forma: 

1) plota-se, no plano “s”, um caminho fechado . englobando o 

semi-plano direito do plano “s”. 

2) mapeia-se este caminho em outro plano complexo .’ através 

de G(s)H(s). 

3) determina-se Ne, o número de envolvimentos no sentido horário 

deste gráfico ao redor do ponto -1, pois -1 corresponde à origem de F(s) 

na análise realizada. 

4) avalia-se Z, o número de zeros de F(s) no semi plano direito de 

“s”, por PNZ e :$ , onde P é o número de pólos instáveis da equação 

característica. 

Assim, Z é o número de pólos instáveis de malha fechada, de 

onde se determina a estabilidade, como por exemplo: 

=& Quando P=0, o sistema é estável se Ne=0, assim Z=0, pois 

PNZ e :$ . 

=& Para que um sistema realimentado com P pólos no semi-plano 

direito seja estável deve haver obrigatoriamente Ne igual a P 

envolvimentos em torno de –1 no sentido anti-horário que resulte 

em Z=0. 

Algumas informações do traçado de gráficos polares, utilizadas no 

diagrama de Nyquist, podem ser previamente estabelecidas, para casos 

especiais em que G(s)H(s) apresenta pólos na origem, e também de 

acordo com o tipo do sistema mostrado a seguir. 

D.3.2.1 Caso em que G(s)H(s) possui pólos e zeros na origem 
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O contorno no plano “s” deve ser modificado. O modo usual de 

modificar o contorno próximo a origem é utilizar uma semi-circunferência 

de raio infinitesimal 0 conforme mostra a Figura D.3.  

O contorno é feito através de um ponto representativo “s” que se 

move ao longo do caminho mostrado. Depois do contorno ser realizado 

pela semi-circunferência de raio 0, o caminho é feito ao longo do eixo j" e 

segue uma semi-circunferência com raio ; e retorna à posição inicial. A 

área que o contorno modificado evita próximo à origem tende a zero, pois 

0 é definido como um número muito pequeno. Desse modo, todos os 

pólos e zeros existentes no semi-plano direito de “s” são envolvidos por 

este contorno. Isto pode ser estendido a pólos e zeros no eixo j". 

O resultado disso é que para uma FTMA contendo um fator 1/sn
, 

sendo n=1, 2, 3..., o gráfico de G(s)H(s) apresenta n semi-circunferências 

de raio infinito no sentido horário em torno da origem, que podem ser 

determinadas substituindo s=0ejW em G(s)H(s). 

 
Figura D.3 – Contorno do plano “s” evitando pólos e zeros na origem. 

D.3.2.2 Tipo de sistema 

De acordo com a forma da FTMA mostrada em (D.10) e (D.11) o 

gráfico polar apresenta formas padrões para baixas e altas freqüências, 

respectivamente. 
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sendo n>m. 

De acordo com o número de pólos na origem de (D.10) e a 

diferença de graus do numerador e denominador representado em (D.11), 

tem-se diferentes formas de gráficos polares mostrados nas Figuras 

D.4(a) e (b), respectivamente. 

             

                 (a)                                                                  (b) 

Figura D.4 – Formas padrões de gráficos polares para: (a) sistemas tipo 0, 1 e 2 em 
baixas freqüências e (b) faixa de alta freqüência de acordo com a diferença n-m igual a 

1, 2 e 3. 

No caso do REAO, este é um sistema do tipo 1 e n-m=1, cujas 

formas são destacadas em tons de cinza na Figura D.4 (a) e (b). 

Para que o critério de Nyquist seja utilizado no projeto do REAO é 

necessário discutir o critério de estabilidade estendido de Nyquist, que é 

mostrado baseado nas informações deste apêndice. 

 


