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e serás livre na vida”

Ernesto ”Che”Guevara



“O estudo, a busca da verdade e da
beleza são domı́nios em que nos é
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RESUMO
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CONVERSOR FLYBACK MODIFICADO PARA
ALIMENTAÇÃO DE LÂMPADAS DE DESCARGA EM ALTA

PRESSÃO: PROJETO, MODELAGEM E CONTROLE
Autor: Douglas Pappis

Orientador: Marco Antônio Dalla Costa
Co-orientador: Alexandre Campos

Local da Defesa e Data: Santa Maria, 1 de Março de 2012.

Esta dissertação consiste no desenvolvimento de um reator eletrônico para alimen-
tação de lâmpadas de descarga em alta pressão (HID), focando em aplicações de baixa
potência. Um inovador circuito flyback modificado é proposto como parte principal de
um reator eletrônico para adequada alimentação de lâmpadas HID aplicando uma cor-
rente com forma de onda quadrada de baixa frequência. A partir de uma fonte de tensão
cont́ınua (CC) (por exemplo uma bateria ou barramento de sáıda de um conversor para
correção de fator de potência, PFC), um arranjo tipo flyback é inserido em uma estrutura
de comutação cuja sáıda garante forma de onda quadrada de tensão ainda evitando pro-
blemas de instabilidade. A principal vantagem da proposta é o uso de um único indutor
acoplado de simples construção e de apenas dois interruptores ativos, ambos conectados
ao mesmo de terra de referência, para executar o controle de corrente e a inversão de
tensão. Neste trabalho, o prinćıcpio de operação do conversor e seu projeto completo
são apresentados para modo cont́ınuo (CCM) e descont́ınuo (DCM) de condução. Para
DCM, um modelo CA de pequenos sinais é obtido com a inserção da dinâmica da lâmpada
HID, habilitando realimentação direta da corrente na lâmpada com regulação de potência.
Para CCM, no entanto, o modelo CA é obtido para carga resistiva, com realimentação
da potência de sáıda implementada a partir de uma malha fechada interna (corrente no
indutor) e outra externa (regulação de potência), efetuando-se a análise da estabilidade a
partir da impedância de sáıda do conversor. Um protótipo foi desenvolvido e implemen-
tado para operação em DCM, alimentando uma lâmpada de vapor de sódio (HPS) de 70W
a partir do barramento de sáıda de um conversor PFC ou a partir da rede CA através da
integração de um conversor PFC na entrada (buck-boost). Para CCM, outro protótipo foi
desenvolvido para alimentar uma lâmpada de multi-vapores metálicos de 35W a partir de
uma bateria automotiva. Resultados experimentais são apresentados para os protótipos,
confirmando o desempenho dos conversores projetados. Além disso, resultados de simu-
lações utilizando Matlab e PSIM são também apresentados, assim como discussões sobre
os métodos empregados e a viabilidade dos conversores propostos.

Palavras-chave: reatores eletrônicos, lâmpadas HID, flyback, modelagem, controle
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This dissertation consists of the design of an electronic ballast to drive high pressure
discharge (HID) lamps, focusing on low power applcations. An innovative modified fly-
back conveter is proposed as main part of an electronic ballast able to adequately supply
HID lamps with low frequency square waveform current. From a continuos (DC) vol-
tage source (e.g. battery or rail off a power factor correction converter, PFC), a flyback
arrangement is inserted into a switching structure whose output provides low frequency
voltage yet avoiding instability issues. Proposals main advantage is the use of one sin-
gle choke of simple assembly and only two common reference ground active switches for
current control and voltage inversion. In this work, proposed converter principle of ope-
ration and its complete design are presented for both continuos (CCM) and disconinuos
(DCM) conduction modes. Small-signal AC models for the converter in CCM and DCM,
as well as the feedback closed-loop design for lamp power regulation are proposed based
upon frequency response stability and performance analysis. For DCM, a small-signal
AC model is obtained with the insertion of the HID lamp dynamics, enabling direct lamp
current feedback with power regulation. For CCM, however, the AC model is obtained for
a resistive load, with output power feedback implemented via an inner (inductor current)
and an outer (power) loop is proposed, guaranteeing stability by analyzing the closed loop
converter outut impedance. For DCM, a prototype has been developed and implemented
to supply a 70W high pressure sodium lamp (HPS) either from a PFC DC rail or from
AC mains via the integration of a converter for PFC purposes (buck-boost). Another
prototype has been developed for the CCM design to supply a 35W metal-halide lamps
from an automotive battery. Experimental results are presented for both prototypes in
order to confirm their performances. Besides, simulation results from Matlab and PSIM
are also presented, as well as discussions about methods and converters feasibility.

Keywords: electronic ballasts, HID lamps, flyback, modeling, control
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2.3 Modelo dinâmico da lâmpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

3 Proposta: conversor flyback modificado p. 26

3.1 Visão geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26

3.2 Etapas de operação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28

3.2.1 Circuito Equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 30
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6.3 Protótipo Implementado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 90

6.3.1 Malha de Realimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 90

6.4 Análise de Estabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 95
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p Pólo do modelo CA da lâmpada
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Y Sáıda do sistema para o modelo em espaços de estados
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A iluminação artificial tem sido primordial ao desenvolvimento da raça humana
desde a descoberta do fogo, sendo essencial à sociedade moderna. A busca de novas e
mais eficientes formas de obtê-la sempre foi objeto de grande interesse para a humanidade
(OBE, 1993).

Nos dias atuais, essa preocupação segue existindo, ganhando dimensões mundiais. En-
tre outros fatores, o cont́ınuo aumento da demanda de energia e a escassez de suas fontes
tem aumentado a importância da otimização dos sistemas de iluminação artificial em re-
lação à eficácia lm/W da fonte de luz e à eficiência do seu dispositivo de alimentação, ou
seja, à capacidade de transformar energia em luz (POLONSKII; SEIDEL, 2008).

Ao analizar a matriz energética, observa-se que grande parte da energia gerada é utili-
zada em iluminação. Segundo (MME, 2007), 17% do consumo final de energia elétrica no
Brasil é destinado à iluminação artificial, sendo pouco mais de 1/4 desta energia (cerca
de 4,5% do total) destinado à iluminação pública (PROCEL, 2008).

Ações têm sido executadas para diminuir ou estagnar a demanda de energia para
iluminação, tais como o aumento do uso da luz solar e o foco na iluminação do plano
de trabalho em projetos arquitetônicos, muitas vezes integrados a sistemas inteligentes
de controle da iluminação artificial (MICHEL et al., 2002). Além disso, é comprovada a
influência da qualidade da iluminação artificial na vida cotidiana da população (DAME-

LINCOURT, 2000), que leva à otimização das fontes de luz do ponto de vista da qualidade
da luz gerada.

Devido à essa demanda por sistemas de iluminação mais eficientes e de melhor quali-
dade da luz, um número cada vez maior de fontes luminosas tem surgido, apresentando
as mais variadas caracteŕısticas tanto com relação ao formato e volume, quanto às carac-
teŕısticas da luz emitida ou mesmo do melhor aproveitamento da energia elétrica (COOK,
2000).

Entre as fontes luminosas que vêm se aprimorando estão as lâmpadas de descarga,
as quais podem ser divididas em dois grupos: lâmpadas de descarga em baixa pressão e
lâmpadas de descarga em alta pressão (HID). No primeiro grupo encaixam-se, por exem-
plo, as lâmpadas fluorescentes. Fazem parte do segundo grupo as lâmpadas de multivapor
metálico (MHL), de vapor de mercúrio, lâmpadas mistas e lâmpadas de vapor de sódio
(HPS) (OBE, 1993).

Lâmpadas HID são atualmente utilizadas devido às suas conhecidas vantagens em
relação a outras fontes de luz para diversas aplicações. São comercializadas em potências
que variam de 35 a 2000 W, podendo ser empregadas em ambientes internos e externos.

Entre as principais caracteŕısticas dessas lâmpadas está a alta eficácia luminosa (maior
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que 100 lm/W), sendo que as lâmpadas de vapor de sódio apresentam um IRC de aproxi-
madamente 40 e temperatura de cor de cerca de 2000 K. Já as lâmpadas MHL apresentam
IRC de 80 até 95 e temperatura de cor de 3000 K até 4200 K (DALLA COSTA, 2008).

Esforços têm sido feitos no sentido de otimizar o reator necesário à alimentação dessas
lâmpadas, com foco na redução de custo e volume (DALLA COSTA et al., 2008), (MARCHE-

SAN, 2007), (SCHITTLER et al., 2011a), além da melhoria no desempenho e inserção de
funções inteligentes ao reator (SILVEIRA et al., 2004). Tais esforços são importantes para
manter os sistemas de iluminação baseados em lâmpadas HID em uma posição competi-
tiva em diversas aplicações mesmo com a rápida consolidação de emergentes novas fontes
de luz como diodos emissores de luz (LEDs).

Hoje em dia, para alcançar tal otimização, é necessário investigar as caracteŕısticas ge-
rais da lâmpadas HID em detalhe. Esudos abrangem desde seu comportamento dinâmico
(ALONSO et al., 2007) e sua interação com o sistema de controle até detalhes gerais da
lâmpada (DENG; CUK, 1997), (GLOZMAN S., 2001) e os fenômenos f́ısicos associados a sua
funcionalidade (GROOT; VLIET, 1986), (OLSEN; MOSKOWITZ, 1997), (KAISER; MARQUES;

CORREA, 2011) (DALLA COSTA et al., 2007).
Entre esses fenômenos, destaca-se a chamada ressonância acústica (RA), fenômeno que

ocorre em casos de alimentação da lâmpada com espectro de potência contendo frequên-
cias na faixa de 1 kHz a 700 kHz (DALLA COSTA et al., 2007). RA impede o melhor
funcionamento da lâmpada HID, potencialmente reduzindo sua vida útil, causando cin-
tilamento, alterando sua impedância e até mesmo danificando a lâmpada (entre outros
efeitos) (KAISER; MARQUES; CORREA, 2011) (PETTI, 1985).

Diversos métodos foram desenvolvidos para a correta alimentação da lâmpada HID,
prevenindo o fenômeno da RA. Uma opção bem aceita e difundida é a alimentação das
lâmpadas com forma de onda quadrada de baixa frequência de corrente (abaixo de 400
Hz) (LISTER J. E. LAWLER; GODYAK, 2004). Como esta técnica é implementada através
de conversores operando em altas frequências, o projeto dos conversores deve levar em
consideração a ondulação da corrente em alta frequência, limitando-a a um certo ńıvel
que garante a não ocorrência de RA. Salienta-se que a ondulação de corrente resulta em
ondulação de potência em função da lâmpada se comportar de forma semelhante a uma
fonte de tensão CC (OLSEN; DREEBEN, 2011)). (DALLA COSTA, 2008) indica valores me-
nores que 5% da potência total para prevenir a ocorrência de RA.

Outra importante caracteŕıstica das lâmpadas HID é sua resposta dinâmica. Sendo
lâmpadas de descarga, apresentam impedância com caracteŕıstica incremental negativa
de acordo com a corrente (impedância com zero no semi plano direito do plano real-
imaginário) (DENG; CUK, 1997) (GLOZMAN S., 2001), a qual impede sua alimentação
diretamente de uma fonte de tensão CC. Para operação estável, é necessário controle de
corrente (DENG; CUK, 1997). Devido a essa caracteŕıstica e à norma para equipamentos de
iluminação conectados à rede CA com potência de entrada acima de 25W (IEC61000-3-2
Classe C), é posśıvel resumir um reator eletrônico para alimentação de lâmpadas HID a
partir da rede CA monofásica como a Figura 1.

Figura 1: Diagrama de blocos de um reator eletrônico para alimentção de lâmpadas HID
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Para esta faixa de potência, t́ıpica de lâmpadas HID, correção do fator de potência
(PFC) é necessária, indicando a necessidade de um dispositivo de alta capacidade de
armazenamento de energia, usualmente um capacitor eletroĺıtico. Devido à dinâmica lenta
para filtrar a frequência da rede CA, constituindo-se de uma fonte de tensão CC, após
este estágio é necessário controle de potência (PC) ajustado às caracteŕısticas dinâmicas
da lâmpada (BEN-YAAKOV; GULKO; GITER, 1996). Por esta razão, conversores cuja sáıda
emula uma fonte de corrente têm sido aplicados em reatores eletrônicos para lâmpadas
HID, tais como o rebaixador (buck) (SHEN; QIAN; PENG, 2003), (SCHITTLER et al., 2011a) e
o conversor rebaixador-elevador por acumulação indutiva isolado (flyback) (MARCHESAN,
2007), (DALLA COSTA, 2008)

Finalmente, o inversor de tensão, para evitar o fenômeno de cataforese e aumentar a
vida útil da lâmpada, e a lâmpada são conectados ao estágio de controle de potência. Além
disso, um circuito ignitor é necessário para produzir um pulso de alta tensão necessário à
ignição da lâmpada (LISTER J. E. LAWLER; GODYAK, 2004).

1.2 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um reator eletrônico para alimen-
tação de lâmpadas HID, focando em aplicações de baixa potência. A meta é desenvolver
um conversor diferenciado em relação ao atual estado da arte, englobando seu projeto,
modelagem, regulação (controle) e todos os aspectos do conversor relevantes à aplicação.

Um circuito flyback modificado inovador (inédito na literatura) é proposto como parte
principal de um reator eletrônico para adequada alimentação de lâmpadas HID aplicando
uma corrente com forma de onda quadrada de baixa frequência.

A partir de uma fonte de tensão cont́ınua (CC) (bateria ou barramento de sáıda de um
conversor para correção de fator de potência, PFC), um arranjo tipo flyback é inserido
em uma estrutura de comutação cuja sáıda garante forma de onda quadrada de tensão
ainda evitando problemas de instabilidade.

A principal vantagem da proposta é o uso de um único indutor acoplado de simples
construção e de apenas dois interruptores ativos, ambos referenciados ao mesmo terra,
para executar controle de corrente e inversão de tensão. Neste trabalho, o prinćıcpio
de operação do conversor e seu projeto completo são apresentados para modo cont́ınuo
(CCM) e descont́ınuo (DCM) de condução.

Para DCM, um modelo CA de pequenos sinais é obtido com a inserção da dinâmica
da lâmpada HID, habilitando realimentação direta da corrente na lâmpada com regulação
de potência.

Para CCM, no entanto, o modelo CA é obtido para carga resistiva, com realimentação
da potência de sáıda implementada a partir de uma malha fechada interna (corrente no
indutor) e outra externa (regulação de potência), efetuando-se a análise da estabilidade a
partir da impedância de sáıda do conversor.

Um protótipo foi desenvolvido e implementado para operação em DCM, alimentando
uma lâmpada HPS de 70W a partir do barramento de sáıda de um conversor PFC ou
a partir da rede CA através da integração de um conversor PFC na entrada (conversor
rebaixador-elevador por acumulação indutiva, buck-boost). Para CCM, outro protótipo
foi desenvolvido para alimentar uma lâmpada MHL a partir de uma bateria automotiva.

Resultados experimentais são apresentados para os protótipos, confirmando o desem-
penho dos conversores projetados. Além disso, resultados de simulações utilizando Matlab
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e PSIM são também apresentados, assim como discussões sobre os métodos empregados
e a viabilidade dos conversores propostos.

1.3 Organização dos caṕıtulos

Os demais caṕıtulos deste trabalho estão organizados da seguinte forma:

• Caṕıtulo 2: apresenta uma revisão sobre as caracteŕısticas de lâmpadas de descarga
em alta pressão;

• Caṕıtulo 3: propõe e analisa o conversor flyback modificado, tema central deste
trabalho;

• Caṕıtulo 4: apresenta o projeto do conversor operando em modo descont́ınuo de
condução, incluindo modelagem, controle e resultados experimentais;

• Caṕıtulo 5: propõe a integração de um estágio de correção de fator de potência ao
conversor operando em modo descont́ınuo, incluindo modelagem, controle e resulta-
dos experimentais

• Caṕıtulo 6: apresenta o projeto do conversor operando em modo cont́ınuo de con-
dução, conclusões obtidas do trabalho e sugestões para estudos futuros;

• Caṕıtulo 7: conclusões obtidas do trabalho e sugestões para estudos futuros são
apresentados.
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2 LÂMPADAS DE DESCARGA
EM ALTA PRESSÃO

Este caṕıtulo apresenta as caracteŕısticas das lâmpadas HID mais relevantes a este
trabalho: resonância acústica; ignição e estabilização; e modelo dinâmico da lâmpada.

2.1 Ressonância acústica

O emprego de reatores eletrônicos para a alimentação de lâmpadas fluorescentes
operando em alta frequência já é consolidada nos sistemas de iluminação atuais. Contudo,
reatores eletrônicos para lâmpadas HID ainda enfrentam algumas barreiras para serem
comercializados, necessitando estudo detalhado das topologias a serem empregadas,
principalmente pela ocorrência do fenômeno de ressonância acústica (RA).

Ressonância acústica, em termos lineares, é a tendência de um sistema acústico
de absorver mais energia quando a frequência de suas oscilações se iguala à frequência
natural de vibração do que absorve em outras frequências. Em descargas de gases,
RA pode ser vista, numa aproximação linear, como acionada por energia elétrica de
entrada periódica que aquece o gás, produzindo pressões periódicas. Na frequência de
ressonância, a potência de entrada está em fase com a pressão, resultando em ondas de
pressão estacionárias. Essas fortes oscilações podem distorcer a passagem do arco e,
consequentemente, o calor de entrada que aciona as ondas de pressão. Essas interações
irão determinar quais modos são excitados com força suficiente para ser observado
visualmente (KAISER; MARQUES; CORREA, 2011).

RA têm sido observadas em lâmpadas HID quando a potência exibe modulações de
frequência. Com a ocorrência do fenômeno, as lâmpadas podem mostrar flutuações em
intensidade e distribuição da luz emitida. A tensão da lâmpada pode aumentar até um
ponto onde o arco é extinto e o arco pode ser forçado para uma posição suficientemente
próxima da parede, causando super-aquecimento e quebra do tubo de descarga. Alguns
destes efeitos ocorrem em função de ondas estacionárias semelhantes às que são encon-
tradas em tubos de órgãos e outros instrumentos musicais (KAISER; MARQUES; CORREA,
2011).

Dessa forma, objetivamente, caso a variação da potência na lâmpada seja modulada
em uma frequência próxima de uma frequência natural do tubo de descarga, aparecem
ondas de pressão estática no seu interior, o que provoca interferência construtiva
chegando a distorcer o arco de descarga (RA). As consequências práticas da ocorrência
da ressonância acústica podem variar entre instabilidade do arco, flicker, variações da
temperatura de cor da lâmpada, extinção do arco e até mesmo a sua ruptura (PETTI,
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1985).
Porém, o fenômeno de RA só ocorre a partir de uma certa amplitude de modulação de

potência (OLSEN; MOSKOWITZ, 1997), sendo que considera-se como limite para ocorrência
(para as atuais lâmpadas comercializadas) o valor de potência modulada superior a 5%
da nominal (DALLA COSTA, 2008), (MARCHESAN, 2007).

Além disso, este fenômeno torna-se uma barreira para a alimentação das lâmpadas
por dispositivos eletrônicos operando em alta frequência, uma vez que pode ocorrer em
uma ampla faixa de frequências. Estende-se, de fato, de 1kHz a 700kHz (CERVI, 2008)),
conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Regiões de ocorrência do fenômeno de ressonância acústica.

Com isso, a alimentação dessas lâmpadas por reatores eletrônicos semelhantes aos
utilizados para lâmpadas fluorescentes torna-se então impossibilitada, já que os mesmos
operam com corrente de sáıda senoidal na faixa acima do rúıdo aud́ıvel (20 kHz), numa
faixa que se extende até 200 kHz em função do potencial aumento de perdas em maio-
res frequências. As principais formas de alimentação de lâmpadas HID minimizando ou
eliminando os efeitos da RA (SHEN; QIAN; PENG, 2003) podem ser resumidas como segue.

Detecção de RA e mudança de frequência: baseado na alimentação da lâmpada
com corrente em alta frequência (como em um reator para fluorescentes), não evita
a ocorrência da RA. Baseia-se na detecção da mesma e mudança da frequência de
operação. Um uso posśıvel é associado ao estudo de faixas livres de ressonância.
Apesar de existirem diversos métodos para detecção da RA (KAISER; MARQUES;

CORREA, 2011), (OLSEN J., 1997)), inclusive através de caracteŕısticas elétricas da
lâmpada, a simples ocorrência da RA (mesmo que rapidamente) já é considerada
prejudicial à lâmpada.

Operação em área livre de RA: alimenta a lâmpada com potência modulada em
frequências supostamente livres de ressonância. No entanto, como a ocorrência de
RA depende das dimensões do tubo de descarga de cada lâmpada, não se pode ga-
rantir que para diferentes tipos de lâmpada o reator funcionará corretamente. Além
disso, as faixas de ressonância mudam com o envelhecimento da lâmpada (DALLA

COSTA, 2008).
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Operação com onda quadrada de alta frequência: esta técnica, apresentada por
(GARCIA-GARCIA et al., 2004), utiliza forma de onda quase-quadrada de corrente,
mantendo o ńıvel das harmônicas de alta frequência abaixo de ńıveis que possam
excitar RA.

Operação com onda quadrada de baixa frequência: é a opção mais difundida,
visto que a potência modulada resultante é aproximadamente constante, apresen-
tando ńıvel considerável de potência apenas na frequência de inversão, abaixo da
frequência cŕıtica de 1 kHz (DALLA COSTA et al., 2007). A corrente é CA e não
diretamente CC em função de degradação de vida útil que o efeito de cataforese
(que ocorre em CC) ocasiona (MARCHESAN, 2007).

Modulação da frequência ou ângulo de comutação (LASKAI et al., 1998):
Embora apresente uma expansão no espectro de potências da lâmpada, este método
não funciona corretamente para todas as lâmpadas (YAN; et al., 2000);

Onda de extra-alta frequência (>500kHz): resolve o problema da ocorrência da RA
de forma destrutiva, embora necessite da escolha criteriosa do conversor para ob-
tenção de desempenho aceitável em termos de eficiência e funcionalidade (devido ao
às dificuldades de implementação de conversores com altas frequências).

2.2 Ignição e estabilização da lâmpada

O acionamento das lâmpadas HID apresenta três fases distintas: ignição, descarga e
emissão termoiônica (DAMELINCOURT, 2000).

Durante a primeira etapa, o gás da ignição (normalmente é um gás nobre como Argô-
nio), é convertido de um estado não condutor a um estado condutor pela aplicação de um
pulso de tensão (na faixa de kV). Na segunda etapa, ocorre um peŕıodo de descarga, que
aquece os eletrodos e é chamado de descarga luminescente. Finalmente na terceira etapa,
ocorre a emissão termoiônica quando a lâmpada apresenta um valor elevado de corrente e
reduzido de tensão (DALLA COSTA, 2008). A tensão de ignição das lâmpadas comerciais
varia de 3 kV a 5 kV, quando a lâmpada está fria e de 15 kV até cerca de 30 kV para a
reignição a quente.

A Figura 3 representa teoricamente a trajetória da tensão, corrente e potência na lâm-
pada pelo tempo (HU, 2001), onde percebe-se que, durante o estágio de aquecimento (ou
warm-up) a lâmpada opera com corrente e potência maiores que os valores nominais e a
tensão varia de aproximadamente 20V (analisado na prática para lâmpadas de 35, 70 e
400 W) até o valor nominal.

2.3 Modelo dinâmico da lâmpada

Lâmpadas HID possuem uma comportamento dinâmico particular, apresentando um
modelo CA de pequenos sinais com zero no semi-plano direito do plano real-imaginário
como resutado de sua impedância incremental negativa (DENG; CUK, 1997), (MADER U.,
1992), (GLOZMAN; BEN-YAAKOV, 2001). Além disso, conversores estáticos também apre-
sentam dinâmicas próprias como resultado de sua configuração e de seus elementos de
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Figura 3: Formas de onda teóricas a partir da ignição até o regime permanente /citeHu2001.

acumulação de energia (capacitores e indutores) (SUN et al., 2001), (MIDDELBROOK R. D.,
1976). Polos e zeros de conversores e lâmpadas localizam-se tipicamente na faixa de de-
zenas de Hz a alguns kHz. Interações entre as dinâmicas de lâmpada e conversor podem
levar o sistema a se tornar instável, tornando o conhecimento do modelo de pequenos
sinais da lâmpada imprescind́ıvel para o projeto do reator.

Como analisado em (DENG; CUK, 1997), lâmpadas de descarga apresentam diferen-
tes caracteŕısticas se operadas em regime permanente ou em resposta a perturbações de
pequenos sinais. Enquanto o modelo de regime permanente pode ser aproximado por
uma resistência Ro, o modelo dinâmico da lâmpada tem a caracteŕıstica de impedância
incremental negativa, levando a um comportamento próximo a de uma fonte de tensão
constante (fato que impede sua alimentação a partir de uma fonte de tensão, exigindo
uma fonte de corrente).

A impedância de pequenos sinais de lâmpadas HID é bem descrita por (2.1), apresen-
tando um ganho k0, um zero no semi-plano direito, z (numa faixa de dezenas a centenas
de Hz), e um polo negativo (numa faixa de centenas de Hz a alguns kHz).

ẑLamp(s) = k0 ·
s− z
s+ p

(2.1)

O modelo dinâmico pode ser obtido, principalmente, através de duas técnicas: apli-
cação de perturbações em diversas frequências a fim de obter o diagrama de Bode da
lâmpada (MARCHESAN, 2007) ou a partir da resposta ao degrau do circuito mostrado
na Figura 4 (ALONSO et al., 2007). Neste trabalho foi utilizado o segundo método pela
simplicidade de obtenção do modelo.
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Figura 4: Circuito para obtenção do modelo da lâmpada.

A partir da resposta obtida, é posśıvel calcular os coeficientes de (2.1) conforme o
sistema de equações mostrado em (2.2), cujos dados podem ser retirados das formas de
onda obtidas, conforme a Figura 5.



îL(t = 0) =
V̂in

Rb + k

îL(t = t1) =
V̂in.p

Rb.p+ k.z
− k. (p− z)

Rb.p+ k.z
.
V̂in

Rb + k
.exp

(
−Rb.p+ k.z

Rb + k
.t1

)
îL(t =∞) =

V̂in.p

Rb.p+ k.z

(2.2)

Figura 5: Formas de onda para obtenção do modelo CA de pequenos sinais da lâmpada.
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Para fins de simulação (análise transiente), um modelo que representa a impedância
(grandes sinais) da lâmpada de descarga foi apresentado em (BEN-YAAKOV, 1998), tendo
como resultado o circuito da Figura 6. Todos os parâmetros apresentados no circuito são
obtidos com base no modelo de pequenos sinais da lâmpada e em valores de corrente e
tensão para sua operação estática. Este circuito foi utilizado com sucesso em (ALONSO et

al., 2007) e é também utilizado no decorrer dessa dissertação.

Figura 6: Modelo de simulação de uma lâmpada HID.
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3 PROPOSTA: CONVERSOR
FLYBACK MODIFICADO

Este caṕıtulo tem o objetivo de apresentar o conversor flyback CC-CA aplicado à
alimentação de lâmpadas HID proposto como parte principal da dissertação, apresentando:
sua justificativa perante o estado da arte encontrado na literatura e indústria; seu prinćıpio
de funcionamento; etapas de operação; descrição de sua operação em DCM e CCM; um
circuito equivalente para fins de projeto e modelagem; além de aspectos relevantes da
aplicação do conversor à alimentação de lâmpadas HID.

3.1 Visão geral

Entre todos os conversores capazes de emular a requerida fonte de corrente na sáıda,
o rebaixador (buck) e o flyback podem ser destacados para alimentação de lâmpadas de
descarga em alta pressão. Buck tem sido amplamente utilizado (SCHITTLER et al., 2011b),
(SHEN; QIAN; PENG, 2003), (ORLETTI et al., 2009), tendo vantagens como alta eficiência,
baixa tensão máxima aplicada ao interruptor ativo (dreno-source), operação tanto em
modo cont́ınuo como descont́ınuo com bom desempenho. No entanto, para aplicações de
baixa potência, o inerente alto número de interruptores ativos necessários à inversão da
tensão de sáıda (de 4 a 6 interruptores) torna-se uma desvantagem principalmente em
termos de custo com os interruptores em si bem como com seus comandos, salientando-se
a necessidade de comandos isolados (ou com uso de referência virtual - bootstrap) para o
inversor de sáıda (potencialmente em ponte completa, full-bridge). Além disso, o fato de
ou carga ou interruptor estarem em potenciais diferentes leva à necessidade de sensoria-
mento ou comando isolado, novamente com impacto negativo no custo.

O conversor flyback frequentemente tem sido proposto para alimentação de lâmpa-
das HID de baixa potência (DALLA COSTA, 2008), (MARCHESAN, 2007), (DIVAKAR et

al., 2009), mantendo eficiências aceitáveis e efetuando o necessário controle de corrente e
inversão com um número reduzido de interruptores ativos ainda com apenas um núcleo
magnético, porém com dois capacitores de sáıda como filtros em vez de um. Além disso,
(DALLA COSTA, 2008), (MARCHESAN, 2007) e (CERVI, 2008) possibilitam a implementação
do estágio PFC integrado ao estágio de controle de corrente através do compartilhamento
dos interruptores ativos que comutam em alta frequência. Três interruptores ativos, um
em alta e dois comutando em baixa frequência são utilizados em (DALLA COSTA, 2008) e
(MARCHESAN, 2007), enquanto apensas dois interruptores comutando em alta frequência
são apresentados em (CERVI, 2008), porém com um indutor acoplado (flyback) a mais.

Seguindo nesta linha, este trabalho propõe um conversor CC-CA baseado no conversor
flyback para a execução do controle de potência e da inversão da tensão de sáıda, entre-



CAPÍTULO 3. PROPOSTA: CONVERSOR FLYBACK MODIFICADO 27

tanto com a vantagem da redução do número de interruptores ativos necessários para dois
apenas, ambos referenciados ao mesmo terra (como em (CERVI, 2008)), porém mantendo
apenas um único indutor acoplado do flyback (transformador) e dois capacitores. Ainda,
um circuito de sensoriamento e controle totalmente referenciado ao terra dos interruptores
é apresentado, sendo implementado a partir do uso de um microcontrolador de 8 bits com
oscilador interno, amplificadores operacionais (op-amps), resistores série para medição de
corrente e em divisores de tensão e capacitores de filtro. Outra importante vantagem é
que a implementação de um estágio de PFC integrado ao conversor proposto é também
posśıvel devido à caracteŕıstica complementar da modulação dos comandos dos interrup-
tores.

O circuito do inovador conversor flyback CC-CA modificado proposto é mostrado a
Figura 7. O conversor realiza controle de corrente e inversão da tensão da sáıda, possibili-
tando a alimentação da lâmpada a partir de uma fonte de tensão CC. Seu prinćıpio básico
de funcionamento é a aplicação da diferença de tensão entre os capacitores C1 e C2 à
carga, similar à proposta de (CERVI, 2008). O circuito proposto consiste em dois flybacks
com relação de transformação unitária operando individualmente em alta frequência e
alternadamente em baixa frequência, possibilitando a alimentação da carga com tensão
em baixa frequência mantendo baixa ondulação de alta frequência. No caso espećıfico
da alimentação de lâmpadas HID, a tensão de sáıda sintetizada é quadrada (retangular),
porém o circuito proposto pode sintetizar outros formatos de onda como o senoidal. As
formas de onda mais importantes do circuito são mostradas na Figura 8.

Figura 7: Conversor flyback modificado CC-CA proposto

Observa-se no circuito e nas formas de onda que a posição dos interruptores ativos
(MOSFETs) e a carateŕıstica da modulação em baixa frequência de seus comandos per-
mitem a integração de um estágio PFC a partir do compartilhamento dos MOSFETs.
Para isso, conhecidas técnicas de integração de conversores (WU; YU, 1998) podem ser
aplicadas, havendo diversas opções de conversores para PFC (DALLA COSTA et al., 2010).
Salientando que algumas propostas de integração dos estágio de controle de corrente e
PFC já foram apresentadas para alimentação de lâmpadas HID, entre as quais destacam-
se (DALLA COSTA, 2008), (MARCHESAN, 2007) e (CERVI, 2008). Referente ao conversor
proposto, a Figura 9 ilustra a integração do mesmo a um conversor flyback PFC.
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Figura 8: Formas de onda do conversorFlyback modificado CC-CA: (a) comando de S1; (b) comando de
S2; (c) tensão em C1 ; (d) tensão em C2; (e) tensão na lâmpada

Figura 9: Flyback CC-CA proposto integrado a um estágio de PFC também baseado no conversor flyback.

3.2 Etapas de operação

Esta seção apresenta as etapas de operação do reator proposto, as quais podem ser
visualizadas na Figura 10. O prinćıpio básico de funcionamento do conversor proposto
se baseia na aplicação da diferença de potencial entre as tensões em C1 e C2 à lâmpada.
O conversor consiste em um flyback bi-direcional trabalhando em alta frequência onde a
corrente passa através da carga nas duas direções em baixa frequência. Sua funcionalidade
pode ser descrita em seis etapas para CCM e oito para (DCM), salientando que os estágios
são idênticos, porém espelhados após a inversão da tensão.
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Figura 10: Etapas de operação do conversor flyback modificado CC-CA proposto. (a) Etapa 1: carga
de N1 com energia de C1; (b) Etapa 2: carga de N1 com energia da fonte de tensão E. (c) Etapa 3:
energia do núcleo transferida para C2 e para a carga. (d) Etapa 4: apenas para DCM, não há energia no
núcleo magnético e apenas C2 fornece energia à carga. (e) (f) (g) (h) Etapas duais para tensão negativa
na carga.
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Etapa 1: (Figura 10(a)) S1 conduz e S2 permanece aberto. A tensão de C1 é aplicada
ao enrolamento primário do flyback, N1. Assim, o primário é carregado com energia
quadraticamente proporcional à corrente através de S1, alimentada por C1.

Etapa 2: (Figura 10(b)) ainda com S1 conduzindo e S2 aberto, quando a tensão em C1

é igual à tensão de entrada E, essa é diretamente aplicada ao enrolamento primário
N1. Assim, o indutor segue sendo carregado, porém com a energia diretamente de E.

Etapa 3: (Figura 10(c)) quando S1 é aberto, a energia armazenada no núcleo magnético
é transferida para o capacitor C2 pela corrente fluindo através do diodo antiparalelo
a S2, D2.

Etapa 4: (Figura 10(d)) só ocorrendo em DCM, S1 e S2 são mantidos abertos e não
há energia armazenada no núcleo. Corrente flui de C2 para C1 através da carga.
Em regime permanente, alternando-se os estágios 1, 2, 3 e 4, a tensão em C2 fica
estabilizada com valor da soma da tensão E e da tensão na lâmpada VL. Assim,
o diodo D4 permanece bloqueado e a tensão em C1 fixada aproximadamente em
E. A diferença entra as tensões em C1 e C2, VL é aplicada à lâmpada (conforme
mostra a Figura 8(c), (d) e (e)).

Estágios 5-8: (Figura 10(e-h)) duais aos estágio de 1 a 4, aplicam tensão negativa à
carga.

3.2.1 Circuito Equivalente

Como o conversor real apresenta diversos elementos parasitas de pouca relevância
do ponto de vista dinâmico (SUN et al., 2001), além do fato de o circuito proposto ser
dual em termos de polaridade da tensão de sáıda, é interessante assumir um circuito
equivalente simplificado tanto para fins de projeto quanto para a modelagem (ERICKSON;

MAKSIMOVIC, 2001), (MIDDELBROOK R. D., 1976), (FEMIA; SPAGNUOLO; TUCCI, 1995).
Um circuito equivalente pode ser obtido para o flyback CC-CA levando-se em conta

apenas a comutação de S1, além de considerar o modelo equivalente de um transformador
real, como mostra a Figura 11, onde v1(t) e v2(t) são as tensões de entrada e sáıda e
N1 : N2 a relação de transformação.

Os elementos parasitas relevantes do transformador são as indutâncias de dispersão
primária e secundária LD1 e LD2, as resistências dos enrolamentos, RD1 e RD2, e a in-
dutância e resistência magnetizantes, Lm e Rm (BOYLESTAD, 2004). As indutâncias e
resistências de dispersão podem ser referidas ao primário ou secundário apenas, simplifi-
cando ainda mais o circuito.

Como a relação de transformação n do conversor é unitária, seus enrolamentos primá-
rio e secundário podem ser constrúıdos de forma a minimizar a indutância de dispersão.
Além disso, as resistências de dispersão e magnetizante apresentam mı́nimo impacto do
ponto de vista dinâmico, podendo ser desconsideradas no circuito equivalente.
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Figura 11: Modelo completo de um transformador.

Figura 12: Circuito equivalente do flyback modificado proposto.

Com base nessas simplificações e aplicando aproximação de pequenas ondulações à
tensão do capacitor C1, (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001), obtém-se o circuito da Figura
12, sendo T1 um transformador ideal com polaridade invertida do primário em relação ao
secundário, Lm a indutância magnetizante do flyback CC-CA e Co o capacitor de sáıda de
valor equivalente a C2 (válido também para C1). A partir deste, os principais parâmetros
do conversor (C1, C2 e Lm) , podem ser proejados e os modelos CA de pequenos sinais
que descrevem a dinâmica do conversor em um ponto de operação podem ser obtidos.

A Figura 13 mostra as formas de onda para operação em CCM. Pode-se observar que
a corrente em Lm, iLm(t), cresce no tempo D · Ts, correspondendo às etapas de operação
com S1 conduzindo: 1 e 2. Observa-se que E é aplicada à Lm neste instante e que
a corrente iLm(t) passa através de S1. Quando S1 é aberto, a corrente iLm(t) passa a
reduzir, descarregando através de N2 e transferindo a energia do núcleo magnético ao
capacitor Co.

A Figura 14 mostra as formas de onda para operação em DCM. Pode ser observado
que a operação é similar à CCM, porém com a corrente chegando a zero, descarregando
completamente o núcleo magnético.
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Figura 13: Formas de onda em alta frequência para o conversor flyback CC-CA proposto em DCM: (a)
tensão em LM ; (b) corrente em Lm; (c) corrente em N1 (carga); (d) corrente em N2 (descarga)

; (e) corrente em E.

3.2.2 Aplicação: alimentação de lâmpadas HID

O circuito proposto se destina à alimentação de lâmpadas HID de baixa potência
numa faixa limitada até 70 W, a qual abrange aplicações automotiva (REATTI, 2000) com
lâmpada Xenon de 35W, residencial com as lâmpadas de multi-vapores metálicos de 35
W (DALLA COSTA, 2008) e com aplicação em iluminação pública alimentando a lâmpada
vapor de sódio (HPS) ou de vapor de mercúrio de 70 W.

O foco deste trabalho é para aplicação automotiva e iluminação pública. Dessa forma,
um conversor foi projetado para operação a partir de uma tensão de bateria e alimentar
uma lâmpada HID de 35W e outro para operar a partir de um barramento PFC para
alimentar uma lâmpada HPS de 70W, ainda explorando a possibilidade da inserção de
um PFC integrado neste último caso.

Devido às caracteŕısticas do conversor, sua operação a partir da bateria torna-se viá-
vel projetando-se para funcionamento em modo de condução cont́ınuo (CCM) devido às
elevadas correntes resultantes da baixa tensão de entrada que provocam altas perdas em
condução no MOSFET. Já para o projeto a partir do barramento PFC, modo descon-
t́ınuo de condução é indicado, devido às altas tensões presentes no MOSFETs quando
inicia condução. Se houver corrente através do interruptor neste instante, as perdas em
comutação podem se tornar excessivas.

Não há a necessidade de uma análise quantitativa das perdas do conversor para jus-
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tificar a escolha de CCM e DCM para baixas e altas tensões de entrada uma vez que,
levando-se em conta apenas as considerações qualitativas, pode-se concluir que existe
grande diferença entre as duas opções para as aplicações.

3.2.2.1 Considerações sobre ignição e aquecimento

Conforme já descrito, um pulso de alta tensão (alguns kV) com curta duração (aproxi-
madamente 1 µs (GARCIA et al., 2007)) é necessário para que ocorra a ignição da lâmpada
HID. O conversor flyback CC-CA proposto não é capaz de aplicar esta tensão diretamente
à lâmpada de forma simplificada, ou seja, sem que altas tensões sejam aplicadas aos capa-
citores e interruptores do circuito, potencialmente inviabilizando sua implementação por
aumento de custo ou indisponibilidade de componentes para sua implementação.

Dessa forma, é necessário o uso de um circuito ignitor auxiliar. Entre os diferentes
tipos de arranjos para a ignição, destaca-se para a aplicação a opção de usar um trans-
formador com alta relação de transformação e secundário conectado diretamente em série
com a lâmpada. Até mesmo transformadores em cascata podem ser utilizados se neces-
sário ignição quente ou relação de transformação muito elevada (a partir de bateria, por
exemplo).

Ignitores com base em transformadores são empregados de forma bem sucedida em

Figura 14: Formas de onda em alta frequência para o conversor flyback CC-CA proposto em DCM: (a)
tensão em LM ; (b) corrente em Lm; (c) corrente em N1 (carga); (d) corrente em N2 (descarga)

; (e) corrente em E.
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(MARCHESAN, 2007), (DALLA COSTA, 2008) e (CERVI, 2008). Tais ignitores podem ser
implementados a partir do uso de um de um SIDAC ou spark-gap (MARCHESAN, 2007),
(DALLA COSTA, 2008) ou a partir do uso de um interruptor ativo como MOSFET (CERVI,
2008), sendo o primário do transformador normalmente conectado a um barramento CC
de tensão em reatores eletrônicos.

Neste trabalho, a utilização de um circuito ignitor com alta relação de transformação
foi utilizada a partir da conexão do primário do transformador a um MOSFET e à fonte
de tensão (além de um circuito snubber) similar ao implementado em(CERVI, 2008), con-
forme Figura 15. Para aplicação comercial do conversor proposto, uma investigação mais
detalhada para definição do ignitor mais apropriado é indicada, pois é posśıvel a imple-
mentação do mesmo a partir do uso de SIDAC ou spark-gap, entre outras possibilidades.

Recomenda-se também uma investigação criteriosa para análise do efeito do indutor em
série (secundário) com a lâmpada na dinâmica e funcionamento geral do conjunto reator
lâmpada, conforme apresentada em (GARCIA et al., 2007), (GARCIA et al., 2006), efeitos que
serão somente marginalmente avaliados nesta dissertação. Único detalhe a ser descrito no
ignitor utilizado é que o mesmo deve ser projetado para suportar a corrente magnetizante
necessária à ignição (efeito transformador), uma vez que a tensão aplicada à lâmpada é
a multiplicação da tensão no primário pela relação de transformação do transformador
utilizado. Em regime permanente, o núcleo magnético tende a facilmente saturar devido à
alta indutância em série com a lâmpada em conjunto com sua relativamente alta corrente
nominal.

Figura 15: Implementação de um circuito auxiliar de ignição ao conversor proposto.

Com relação ao conversor proposto e às caracteŕısticas da lâmpada HID, é necessário
estabelecer uma rotina para a ignição e estabilização da mesma. O fluxograma da Figura
16 proporciona uma visão geral da proposta a ser implementada com o conversor flyback
CC-CA.

Inicialização : Primeiramente, o conversor é inicializado após a estabilização da fonte
auxiliar necessária à alimentação do circuito de medição e controle. Medindo a
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Figura 16: Fluxograma da lógica proposta para ignição e estabilização da lâmpada HID.

tensão nos capacitor C1 e C2, a estabilização da tensão E é aguardada.

Comutação de S1 : uma vez que E for maior que a tensão de entrada mı́nima EMIN ,
o conversor passa a comutar S1 em alta frequência, carregando C2 e estabelecendo
uma diferença de potencial entre C1 e C2 (aplicada à lâmpada).

Aguarda ignição : A tensão é mantida constante em V (C2) = VMAX (tipicamente
acima de 100 V) utilizando regulação através do controle da razão ćıclica com base
na medição da tensão no capacitor C2 aplicando-se controle por histerese com baixa
frequência de atualização. O conversor passa a aguardar a ignição da lâmpada, a
qual é detectada através da medição das tensões em C1 e C2. Devido à necessidade
de resposta rápida do conversor, essas tensões são medidas com alta frequência de
amostragem, aproximadamente 0, 5 · fs.
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IL = ILWARM : se a diferença de tensão entre C2 e C1 (a tensão VL) for menor que um
valor mı́nimo VL1, tipicamente 20 V para lâmpadas HID, interpreta-se que ocorreu
a ignição da lâmpada. A partir disso, a corrente passa a ser controlada em um
valor 30% acima da corrente nominal, ILWARM .

Habilita inversão : com a corrente constante, a tensão da lâmpada passa a subir
gradativamente. Ao atingir um determinado valor VL2, tipicamente 30 V, a inversão
da tensão na lâmpada em baixa frequência é habilitada.

Operação Nominal : com a corrente regulada em ILWARM e invertendo a tensão da
lâmpada, a tensão continua subindo de forma gradual até atingir um determinado
valor VL3, tipicamente 80% da tensão nominal, quando o conversor entra em opera-
ção nominal, regulando a potência da lâmpada na tensão nominal.

3.3 Conclusão

Este caṕıtulo apresentou o conversor flyback CC-CA aplicado à alimentação de lâm-
padas HID proposto como parte principal da dissertação, o descrevendo qualitativamente
e apresentando os principais aspectos relativos a seu prinćıpio de funcionamento e justifi-
cativa.
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4 CONVERSOR PROPOSTO
EM CONDUÇÃO
DESCONTÍNUA

Este caṕıtulo tem por objetivo o projeto do conversor flyback CC-CA proposto neste
trabalho a partir de uma fonte de tensão CC para o modo descont́ınuo de condução.

4.1 Projeto

Primeiramente, a razão ćıclica de trabalho D é calculada. Para isso, modo cŕıtico
de condução (BCM) é assumido para a máxima potência (pior caso), onde a tensão na
lâmpada tem valor nominal, VL, como mostrado em (4.1).

D =
E + VL

2 · E + VL
(4.1)

Alternativamente, D pode ser definida a partir da potencial integração do estágio
de correção de fator de potência (PFC) integrado ao flyback CC-CA, fixando a razão
ćıclica compartilhada (DPFC) para BCM no pico da tensão de alimentação alternada
VCA (pior caso) na máxima potência do conversor (MARCHESAN, 2007), (DALLA COSTA,
2008). Para isso, uma opção de conversor interessante é o conversor rebaixador-elevador
por acumulação indutiva (buck-boost), já que pode sintetizar sua tensão de sáıda dentro
de uma larga faixa de valores. A equação (4.2) apresenta a expressão para DPFC .

DPFC =
E

E +
√

2 · VAC

(4.2)

A indutância magnetizante do conversor flyback CC-CA, Lm, pode ser obtida
analisando-se a corrente média através dos interruptores S1 e S2, cujo valor pode ser
calculado usando (4.3).

IS1 = IS2 =
1

2
· E ·D2

2 · Lm · fs
(4.3)

Como a tensão de entrada E é constante e a média da corrente através dos capacitores
é nula, a corrente média nos interruptores pode ser derivada pela soma da corrente na carga
(lâmpada) e a corrente de entrada do conversor, a qual é deduzida a partir do balanço de
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potência do circuito, visto que a potência é dada pela multiplicação da corrente média pela
tensão da fonte CC (o que pode ser deduzido a partir da definição de potência (DESOER,
1988), (BARBI, 2006)), como mostrado em (4.4).

IS1 = IS2 =
1

2
·
[(

PL

E
· 1

ηfly

)
+
PL

VL

]
(4.4)

Onde ηfly é a eficiência estimada do conversor e PL a potência nominal da lâmpada.
Igualando (4.3) e (4.4), obtém-se o valor da indutância magnetizante Lm, como mostrado
em (4.5).

Lm =
E2 ·D2 · ηfly

2 · fs · PL

·
(

VL
E · ηfly + VL

)
(4.5)

A capacitância dos capacitores C1 e C2 deve ser especificada dentro de uma faixa a
partir de um mı́nimo que garanta ondulação de alta frequência da corrente abaixo de 5%
(DALLA COSTA et al., 2007), (MARCHESAN, 2007), e um máximo que atenda ao critério de
estabilidade que evite a ocorrência de instabilidades, mesmo em malha aberta (ALONSO

et al., 2007). Em termos de ondulação percentual máxima, ∆Vo%, o valor mı́nimo das
capacitâncias de C1 e C2 é calculado a partir de (4.6).

C1 = C2 = Co =
IL ·D

2 ·∆Vo% · fs
(4.6)

Onde IL é a corrente nominal da lâmpada.

Para definição do valor máximo de capacitância, um critério de estabilidade é
apresentado na seção modelagem deste trabalho.

4.2 Especificação dos componentes do circuito

Para a especificação dos componentes do conversor, é fundamental a análise dos esfor-
ços nos semicondutores e outros elementos. Dessa forma, nesta sub-seção, são calculados
os parâmetros mais importantes para especificação dos componentes utilizados: tensões
máximas em MOSFETs, diodos e capacitores, correntes médias em diodos e médias qua-
dráticas (RMS) nos MOSFETs. Salienta-se que, por praticidade, esta sub-seção também
apresenta cálculos para componentes adicionais inseridos em um circuito de medição pos-
teriormente apresentado.

O dimensionamento núcleo magnético assim como o projeto completo do indutor aco-
plado do flyback pode ser feito com base em (BARBI, 2007), sendo que todas as grandezas
necessárias para o projeto podem ser calculadas com base nas equações que seguem. Re-
lação de transformação unitária é assumida em todos os cálculos desta sub-seção, assim
como da dissertação. Relações não unitárias para o conversor proposto são posśıveis em
outras aplicações.

Analisando o circuito da Figura 22, concluiu-se que a máxima tensão dreno-source dos
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MOSFETs é igual à máxima para D3 e D6 dado por (4.9).

VS1 = VS2 = VD3 = VD6 = 2 · E + VL (4.7)

As tensões reversas máximas em D4 e D5 são praticamente nulas porque eles não
operam efetivamente na região de bloqueio. A máxima tensão reversa tanto em D1 quanto
em D5 é dada pela tensão na lâmpada, VL. Já as tensões máximas nos capacitores C1 e
C2 são parte principal do prinćıpio de funcionamento do conversor, a soma de VL e E,
conforme (4.8)

VMAX(C1) = VMAX(C2) = E + VL (4.8)

Os valores das correntes RMS dos MOSFETs são iguais devido à caracteŕıstica si-
métrica do circuito. Calculando-se a partir da definição de média quadrática (DESOER,
1988), obtém-se (4.9)1.

IRMS(S1) = IRMS(S2) =
1√
2
· E

fs · Lm

·
√
D3

3
(4.9)

A corrente de pico de carga do núcleo, necesária para o dimensionamento do núcleo
magnético e à especificação de MOSFETs e diodos, ou seja, em N1, N2, S1, S2, D4 e D5

é dada por (4.10).

IPK =
E ·D
Lm · fs

(4.10)

Como o enrolamento primário tem indutância igual ao secundário, a corrente de pico
reversa de descarga do núcleo é igual à IPK , sendo também a corrente de pico em D4 e
D5.

A potência de entrada do circuito é dada pela multiplicação da corrente média de
entrada pela tensão de entrada, sendo que a corrente média através de cada diodo de
entrada, D1 e D2, é a metade dessa corrente, conforme (4.11).

ID1 = ID2 =
1

2
·
(
PL

E

)
· 1

ηfly
(4.11)

Analisando de forma semelhante, como a média das correntes nos capacitores é nula,
conclui-se que a corrente na lâmpada, IL, passa através dos diodos série D3 e D6 a cada
meio ciclo. Assim, a corrente média através de cada diodo é metade da corrente na
lâmpada, conforme (4.12)

ID3 = ID6 =
1

2
· IL (4.12)

Lembrando novamente que as correntes médias nos capacitores são nulas, conclui-se
que a corrente média através dos diodos série D4 e D5 é igual à soma das correntes de
ID3 e ID4, ou seja, metade da soma da corrente de entrada e da corrente da lâmpada,
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conforme já mostrado em (4.3) e (4.4) para a média nos MOSFETs.

ID4 = ID5 =
1

2
·
(
PL

E
· 1

ηfly
+ IL

)
(4.13)

4.2.1 Análise das perdas do circuito

As perdas do circuito proposto podem ser divididas como segue.

Magnéticas ou no núcleo magnético: relativas ao tipo (ferrite) e tamanho do
núcleo, à variação de energia no núcleo em cada ciclo e à frequência de comutação. Essa
perda ocorre histerese e correntes parasitas, podendo ser calculada a partir de (4.14)
(BARBI, 2007).

PMag = V e · 4Bm2,4 ·
(
kH · fs + kE · f 2

s

)
(4.14)

Onde V e é o volume efetivo do núcleo (cm3), 4Bm a variação máxima do fluxo
magnético (em Teslas), KH o coeficiente de perdas por histerese e KE o coeficiente de
perdas por correntes parasitas.

Perdas nos enrolamentos: perdas nas resistências dos enrolamentos do indutor,
neste caso dadas por (4.15) (que considera o enrolamento N1 igual a N2).

PN1N2 = 2 ·
[
IRMS(S1)

2 + IRMS(D3)
2
]
·RN1 (4.15)

Onde IRMS(D3) é a a corrente RMS através de D3 e RN1 é a resistência do enrolamento
N1, sendo que IRMS(D3) pode ser calculada de forma similar ao IRMS(S1) e é dada por
(4.16).

IRMS(D3) =
1√
2
· E

fs · Lm

·

√√√√[( E
E+VL

)
·D
]3

3
(4.16)

Perdas nos diodos: as mais relevantes nos diodos ocorrem devido à sua recuperação
reversa e à sua queda de tensão em condução (VD), perda dada pela multiplicação de VD
pela corrente média do diodo ID, conforme (4.17). As perdas de recuperação reversa não
serão avaliadas neste trabalho por representarem uma parcela muito pequena das perdas
nos diodos em função de sua caracteŕıstica de recuperação ultra-rápida.

PD = ID · VD (4.17)

Perdas nos MOSFETs: para este circuito, dividem-se em perdas em condução e
em comutação (não há perdas nos diodos intŕınsecos). As perdas em condução ocorrem
devido à resistência equivalente em condução do MOSFET, RDSon, como em (4.18).

PON(S1) = PON(S2) = IRMS(S1)
2 ·RDSon (4.18)
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Já as perdas em comutação ocorrem devido à carga e descarga do capacitor intŕınseco
equivalente dreno-source, CDS, e ao cruzamento de tensão dreno-source VDS e corrente de
dreno IDS quando o MOSFET entra e sai de condução. Para este caso, como há corrente
apenas na sáıda de condução (DCM), as perdas por cruzamento são devidas ao pico de
corrente no MOSFET, IPK (dada em (4.10)) durante o tempo toff de sáıda de condução
(subida de VDS), conforme (4.19).

PV I(S1) = PV I(S2) =
1

8
· IPK · (2 · E + VL) · toff · fs (4.19)

Onde toff é o tempo de abertura do MOSFET, o qual depende do comando e das
caracteŕısticas do MOSFET, sendo necessário consultar a folha de dados do mesmo para
estimativa.

As perdas provocadas pela capacitância CDS podem ser calculadas a partir da energia
armazenada no mesmo, dissipada a cada vez que o MOSFET entra em condução, conforme
(4.20).

PCds(S1) = PCds(S2) =
1

4
· CDS · E2 · fs (4.20)

4.3 Modelagem do conversor

Nesta seção, um circuito equivalente para o conversor flyback CC-CA em DCM é
proposto e seu modelo de pequenos sinais apresentado, assim como um critério de estabi-
lidade para garantir operação em malha aberta apropriada a partir da definição de valores
máximos de capacitâncias.

4.3.1 Circuito Equivalente DCM

Para o caso de operação em DCM, o circuito equivalente do conversor proposto da
Figura 12 (Caṕıtulo 2) pode ser ainda mais simplificado, resultando no circuito da Figura
17. A fonte de corrente I representa a sáıda do enrolamento secundário, sendo mantidos
o capacitor Co e a fonte de tensão E no circuito. Com essa simplificação, a dinâmica
do indutor é ignorada, uma vez que seus efeitos com relação a fase e atenuação são
consideráveis apenas na faixa de kHz (SUN et al., 2001), (DAVOUDI; JATSKEVICH; RYBEL,
2006), próximo a frequência de comutação do conversor, fs, uma faixa bem acima das
frequências de interesse neste caso: uma década abaixo de fs (ERICKSON; MAKSIMOVIC,
2001).

4.3.2 Modelo

Analisando-se o circuito da Figura 17 e assumindo uma impedância ZLamp para a
lâmpada HID, o circuito é caracterizado pela equação diferencial (4.21).
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Figura 17: Circuito Simplificado para o conversor em modo de condução descontinua

Co ·
dvL(t)

dt
+
vL(t)

zlamp

=
E2 · d(t)2

2 · Lm · fs
· 1

(E + vL(t))
(4.21)

A partir de análise de circuitos, o valor da fonte de corrente I é dado por (4.22).

I(t) =
E2 · d(t)2

2 · Lm · fs
· 1

(E + vL(t))
(4.22)

Onde d(t) é a razão ćıclica de trabalho em função do tempo.

Substituindo-se (4.22) em (4.21), obtém-se a equação somente em função dos parâ-
metros do conversor (4.23).

Co ·
dvL(t)

dt
+
vL(t)

zlamp

=
E2 · d(t)2

2 · Lm · fs
· 1

(E + vL(t))
(4.23)

Pode ser observado que, se vL(t) for perturbada (derivada parcial) (CHEN, 1999), o
segundo termo de (4.23) resulta na razão entre a tensão na lâmpada de pequenos sinais,
v̂L(t), pela impedância de pequenos sinais ẑLamp (uma variável conhecida e de obtenção

simplificada (ALONSO et al., 2007). Esta razão entre tensão e impedância, a corrente îL,
é exatamente a variável de interesse a ser controlada a partir do uso razão ćıclica de
trabalho d(t) como atuador (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001). Dessa forma, uma vez que
d(t) é também variável de interesse, deriva-se parcialmente (4.23) em relação a vL(t) e
d(t), obtendo-se (4.24).

Co ·
dv̂L(t)

dt
+
v̂L(t)

ẑlamp

=
E2 ·D2

2 · Lm · fs
· −1

(E + VL)2
· v̂L(t) +

E2 ·D
Lm · fs

· 1

(E + VL)
· d̂(t) (4.24)

Nomeando k1 o termo constante que multiplica v̂L(t) no lado direito de (4.24) e k2 o

termo constante que multiplica d̂(t), como em (4.25).
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k1 =
E2 ·D2

2 · Lm · fs
· −1

(E + VL)2

k2 =
E2 ·D
Lm · fs

· 1

(E + VL)

(4.25)

A equação (4.24) pode ser manipulada e a transformada de Laplace aplicada, resul-
tando na função de transferência apresentada em (4.26).

v̂L(s)

d̂(s)
=

k1 · ẑlamp

1 + (k2 + Co · z) · ẑlamp

(4.26)

Dividindo (4.26) por ẑlamp e substituindo pelos termos de ẑlamp, dados em (2.1), final-
mente a função de transferência da corrente na lâmpada pela razão ćıclica de pequenos
sinais é obtida, sendo apresentada em (4.27).

Gid(s) =
îL(s)

d̂(s)
=

k2
k0 · Co

· (s+ p)

s2 + s ·

[
z +

1

Co

·
(
k1 +

1

k0

)]
+

1

Co

·
(
k1 · z +

p

k0

) (4.27)

A partir de (4.27), é posśıvel definir o valor máximo da capacitância de Co (C1 e
C2) para garantir operação estável em malha aberta do conversor (ALONSO et al., 2007),
(MARCHESAN, 2007). Tal estabilidade implica que os polos de (4.27) tenham parte real
negativa (circuito amortecido). A condição mı́nima para que isso ocorra é que o denomi-
nador de (4.27) tenha coeficientes positivos. Como z é negativo, observa-se que ambos o
segundo e o terceiro coeficiente podem ser negativos. Para a obtenção de valores positivos
no segundo termo (multiplicando s1), a inequação (4.28) deve ser obedecida.

z +
1

Co

·
(
k1 +

1

k0

)
> 0 (4.28)

Apesar de o terceiro termo do denominador (multiplicando s0) poder ser negativo
matematicamente, é muito improvável que isso aconteça em um sistema real. Em termos
absolutos, p é consideravelmente maior que z e k1 está numa faixa milesimal (10−3) de
valor enquanto k0 está na casa de algumas dezenas.

Portanto, a partir de (4.27), o máximo valor de capacitância para operação estável
em malha aberta é definido por (4.29).

C1 = C2 = Co <
(
k1 +

1

k0

)
· 1

−z
(4.29)
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4.4 Projeto da malha fechada

Esta seção descreve o projeto da malha fechada de realimentação do conversor, onde
um compensador foi projetado e inserido na malha com base na análise da resposta em
frequência da função de transferência de malha aberta. O conversor a ser controlado é
caracterizado pelos parâmetros da Tabela 1, os quais foram especificados e calculados a
partir das equações apresentadas neste caṕıtulo.

A dinâmica da lâmpada utilizada é caracterizada por k0, z e p; todos apresentados na
Tabela 1. A lâmpada alimentada é uma lâmpada de vapor de sódio (HPS) de 70W de
potência e 90V de tensão nominais. O modelo foi obtido com base na aplicação de um
degrau de 32V na tensão de 168V de uma fonte de tensão cont́ınua conectada ao conjunto
resistência de 141Ω e lâmpada conectados em série - ensaio que possibilita obtenção do
modelo de pequenos sinais da lâmpada necessário à obtenção do modelo do conversor. Os
parâmetros são obtidos a partir dos dados provenientes das medidas de tensão e corrente
na lâmpada e de entrada através dos cálculos de acordo com a proposta de (ALONSO et al.,
2007), descrita no Caṕıtulo 2 deste trabalho. A Figura 18 mostra essa resposta, ambas
experimentalmente e simulada no programa Matlab utilizando os parâmetros calculados,
demonstrando a conformidade do modelo obtido.

Figura 18: Resposta da corrente da lâmpada ao degrau na tensão de entrada: experimental e simulada
(05A/div; 0.1ms/div)

Para o projeto da malha fechada, primeiramente é necessário o estabelecimento de
metas de desempenho e confiabilidade. Acima de tudo, a malha tem que ser seguramente
estável, com margens de ganho (MG) e fase (MF) acima de 6 dB e 45◦ respectivamente
(OGATA, 2007). Além disso, é também importante que a malha alcance erro nulo em
regime permanente (garantindo regulação) e com uma frequência de corte fc - mais de uma
década abaixo de fs (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001) - que garanta um bom desempenho
para a aplicação. Neste caso, especificada em 1kHz, o que habilita a malha a compensar
uma provável ondulação de tensão com o dobro da frequência da rede CA no barramento
CC.

Em segundo lugar, é necessário analizar a planta a ser controlada observando-se a
resposta em frequência de sua função de transferência. Para lâmpadas HID, controle
potência é necessário (OLSEN; DREEBEN, 2011). Este trabalho, todavia, propõe controle
de corrente (DALLA COSTA et al., 2012), ajustando a referência de corrente de acordo
com a tensão na lâmpada e mantendo assim potência constante ao longo da vida útil
da lâmpada, já que a mesma está sujeita a alterações em sua tensão de acordo com
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Tabela 1: Especificação dos componentes do protótipo: DCM

Parâmetros do conversor
E Tensão de entrada 200V
VL Tensão nominal da lâmpada 90V
fL Frequência da tensão na lâmpada 60 Hz
PL Potência nominal da lâmpada 70W
k0 Ganho do modelo CA da lâmpada 41,7 Ω
z Zero do modelo CA da lâmpada -3.101 krad/s
p Polo do modelo CA da lâmpada 14.730 krad/s
fs Frequência de comutação 50kHz
D Razão ćıclica de trabalho 39.0%
Lm Indutância magnetizante 243 µH
T1 Núcleo do flyback E 42/15

C1, C2 Capacitores de sáıda 1,2 µF
S1, S2 Interruptores ativos (MOSFETs) SPW17N80C3

(0,5
Ω@100◦C; 800V )

D1−2; D3;
D6

Interruptores passivos (Diodos) UF4007

D4−5 Interruptores passivos (Diodos) MUR480

a temperatura ambiente e seu envelhecimento (GROOT; VLIET, 1986). O diagrama de
blocos da Figura 19 mostra a estrutura da malha implementada.

Figura 19: Diagrama de blocos da malha fechada para o conversor em DCM.

A partir dos parâmetros da Tabela 1 e dos modelos apresentados previamente, é
posśıvel calcular a função de transferência de îL(s) por d̂(s), mostrada em (4.30).

Gid(s) =
8.89 · 104 · s+ 1.31 · 109

s2 + 1.94 · 104 · s+ 2.87 · 108 (4.30)

Para a verificação do modelo obtido, foram feitas simulações no programa PSIM
com o modelo completo da lâmpada proposto por (BEN-YAAKOV, 1998) (BEN-YAAKOV;

SHVARTSAS; GLOZMAN, 2002) e bem sucedidamente utilizado por (ALONSO et al., 2007).
O modelo emula a dinâmica completa da lâmpada HID (sua impedância de grandes
sinais). A Figura 20 mostra resultados da simulação de (4.30), apresentando a resposta
do conversor em malha aberta operando em condição nominal e do modelo obtido a um
degrau de -1% em D, provando a conformidade do modelo obtido.
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Figura 20: Resposta ao degrau de -1% em D para o conversor flyback proposto em DCM: corrente na
lâmpada simulada e a partir do modelo (topo); corrente na lâmpada simulada e a partir do modelo
(abaixo) (20 mA/div; 4 V/div; 500 µs/div).

O diagrama de Bode considerando ganhos unitários para sensor e modulador é apre-
sentado na Figura 21. A inerente estabilidade do conversor em malha aberta pode ser
observada, com MG > 6dB e PM > 60◦, confirmando o critério de estabilidade de (4.29),
o qual resulta em um valor máximo de 8.7µF para a capacitância de C1 e C2.

Figura 21: Diagrama de Bode para Gid.

Outro importante elemento para o projeto é a simplicidade de sua implementação.
Observa-se no diagrama de Bode da Figura 21 que não há atenuação (inclinação no ga-
nho, com progressiva redução) na frequência de corte de especificada de 1 kHz, impedindo
o uso de um simples controlador proporcional-integral (PI). Dessa forma, um circuito
passa-baixas de primeira ordem composto por um resistor e um capacitor (RC) foi inse-
rido na medição de corrente (parte de H(s), (OGATA, 2007). O passa-baixas foi projetado
com frequência de corte de 500 Hz, (1

2
de fc), proporcionando a atenuação necessária para

a compensação a partir de um PI.
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A malha fechada foi implementada digitalmente de acordo com o circuito de medição
da Figura 22. Uma visão geral dessa implementação pode ser obtida a partir do diagrama
de blocos da Figura 23, sendo que a Tabela 2 resume todos os parâmetros especificados e
calculados da malha fechada. No diagrama de blocos, observam-se os sensores de corrente
e tensão, GSenseI GSenseV , conectados aos respectivos blocos de conversão analógico-digital
(ADC), GADi e GADv. Os sinais de tensão e corrente são multiplicados e subtráıdo da
potência de referência, possibilitando o cálculo da referência de corrente a partir do com-
pensador CPL(s). Neste caso, o controlador de potência CPL(s) foi implementado a partir
da comparação com a referência nominal e aplicando controle por histerese atualizado a
cada dez segundos. Então, a partir da referência e do sinal medido de corrente, a razão
ćıclica de trabalho do conversor é então definida através do compensador CIL e do ganho
do modulador Gm, fechando a malha de regulação da corrente na lâmpada.

Figura 22: Circuito de medição e controle para o conversor em DCM

Com relação ao circuito de medição, R3 consiste no resistor série para medição da
corrente na lâmpada iL(t), enquanto R4 e R5 aplicam um deslocamento positivo no sinal
de tensão medido com a conexão de R5 à fonte de alimentação Vdd (que alimenta tanto o
microcontrolador quanto o ADC). Sendo negativo devido à corrente negativa em relação
à referência, o sinal torna-se positivo e inversamente proporcional à corrente utilizando o
prinćıpio da sobreposição, (DESOER, 1988). Desconsiderando-se C4, a tensão de medição
Vm é dada por (4.31).
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Figura 23: Diagrama de blocos da malha fechada para o conversor em DCM implementada digitalmente

Vm(t) =

(
R4

R4 +R5

)
· Vdd −

(
R3 ·

R5

R4 +R5

)
· iL(t) (4.31)

C4 e o paralelo de R4 e R5 compõe o filtro passa-baixas RC. A equação que descreve
o ganho do circuito, GRC(s), é apresentada em (4.32). Referindo-se aos blocos da Figura
23, GSensorI é dado pela multiplicação do resistor série R3 e GRC(s).

GRC(s) =

1

R4 · C4

s+
R4 +R5

R4 ·R5 · C4

(4.32)

O sinal positivo é então amplificado, aplicando-se um ganho ki através de um circuito
amplificador não inversor que utiliza um amplificador operacional (op-amp) alimentado
com Vdd e 0V (rail-to-rail). O sinal é amplificado com o objetivo de alcançar apropriada
resolução utilizando um valor baixo de R3 e, assim, reduzindo-se as perdas de potência
neste resistor devidas a circulação da corrente da lâmpada. Este sinal positivo de tensão é
então aplicado ao pino do microcontrolador habilitado para conversão AD, A/D1, a partir
do qual o microcontrolador realiza a amostragem do sinal em modo 8 bits (ADi a uma
taxa de 10 kHz (fa = 10 · fc) de forma centro-alinhada ao modulador por largura de pulso
(PWM), conforme recomendado por (OGATA, 1994)). A resolução percentual de corrente
proporcionada pelo circuito é dada por (4.33).

Res%i =

{
R3 ·

R5

R4 +R5

· ki ·

[(
2ADi − 1

)
V dd

]
· PL

VL

}−1
= 5, 80% (4.33)

R8, R9, R10 e C6 são duais a R3, R4, R5 e C4, habilitando a medida da corrente de
descarga em N2.

D3 e D6 foram inseridos no circuito original para habilitar a medição de corrente e,
junto comD4 eD5, evitar a condução do diodo anti-paralelo intŕınseco dos MOSFETs (que
possuem resposta lenta). Para isso, D4 e D5 bloqueiam e condução do diodo intŕınseco,
enquanto D3 e D6 conduzem as correntes de descarga do flyback através de N1 e N2. Como
a média das correntes através de ambos C1 e C2 é nula, a corrente média através dos diodos



CAPÍTULO 4. CONVERSOR PROPOSTO EM CONDUÇÃO DESCONTÍNUA 49

Tabela 2: Parâmetros da realimentação implementada em DCM

Parâmetros da realimentação implementada
fc Frequência de Corte 1 kHz
MF Margem de fase 108◦

MG Margem de ganho Infinito
R3 Resistor de medição de iL 0,5 Ω
R4 Resistor paste do divisor de tensão 1,8 kΩ
R5 Resistor paste do divisor de tensão 12 kΩ
C4 Capacitor de filtro 220 nF
ki Ganho de corrente ki= 2: MC34074 Onsemi

amp-op (13V/ µs)

fclock
Frequência de barramento do mircrocontro-
lador

16MHz

Gm Ganho do modulador 50kHz/ 16MHz= 1/320
fa Frequência de Amostragem 10 kHz
Vdd Tensão de alimentação do microcontrolador 5V
GADi Ganho do conversor A/D 8 bits:

(28 − 1)/5V = 51
GADv Ganho do conversor A/D 10 bits:

(210 − 1)/5V = 205
µC Microcontrolador Freescale 8 bits

MC9S08EL32

D3 e D6 correspondem, respectivamente, às correntes médias de descarga através de N1 e
N2: as correntes negativa e positiva na lâmpada.

Dessa forma, sob o aspecto de resposta dinâmica, o sensoriamento de corrente pode
ser caracterizado por (4.34).

Hi(s) = R3 ·GRC(s) · ki ·GADi (4.34)

Assim, com a inclusão de todos os ganhos da medição de corrente, obtém-se (4.35),
a função de transferência de malha aberta da realimentação proposta, considerando ganho
unitário para o compensador. Gm representa o ganho do modulador centro-alinhado à
amostragem, habilitando discretização por retenção de ordem zero, ZOH, (OGATA, 1994).
A Figura 24 mostra o diagrama de Bode para Ti(s).

Ti(s) = Hi(s) ·Gm(s) ·Gid(s) (4.35)

A partir do gráfico, conclui-se que pode ser aplicada análise da estabilidade por
resposta em frequência para o projeto da malha fechada, já que não ocorrem múltiplos
cruzamentos por ±180o de fase (OGATA, 2007). Além disso, observa-se que um compen-
sador é necessário para eliminar o erro em regime permanente. Portanto, um polo na
origem (0rad/sec )foi inserido no compensador, aumentando o ganho da malha em baixas
frequências. Posteriormente, um zero foi então inserido uma década abaixo da frequên-
cia de corte especificada, fc, para evitar que o polo na origem influencie na fase em fc.
Ainda, o ganho do compensador foi ajustado para obter a especificada fc. O compensador
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Figura 24: Diagrama de Bode para Tid.

resultante é apresentado em (4.36), consistindo em um regulador PI.

GPI(s) = 2, 77 · s+ 628, 3

s
(4.36)

A Figura 25 mostra o diagrama de Bode para a malha compensada. Parâmetros
relativos a estabilidade e desempenho são mostrados na Tabela 2, alcançando todas as
metas propostas.

Figura 25: Diagrama de Bode para a malha compensada.

O compensador PI foi implementado digitalmente pelo método redesign a partir da
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amostragem de 10kHz sincronizada de forma centro-alinhada ao PWM, habilitando o
projeto pela aproximação por retentor de ordem zero (OGATA, 1994), chegando à equação
no domı́nio discreto z (4.37).

GPI(z) =
2, 77 · z − 2, 60

z − 1
(4.37)

De (4.37), o controlador foi implementado no microcontrolador através da equação de
diferenças (4.38).

w(k) = w(k − 1) + ka · e(k)− kb · e(k − 1) (4.38)

Onde w(k) é a largura de pulso no instante atual de amostragem, w(k − 1) a largura
na amostragem anterior, e e(k) e e(k − 1) os correspondentes erros. Para habilitar a
implementação dessa equação em um microcontrolador de 8 bits e 16 MHz de frequência
de barramento (oscilador interno), os valores dos ganhos ka e kb foram aproximados
utilizando deslocamento de bits (para a direita, multiplicando por 2) nos bytes de erro.
Dessa forma, apesar de os valores calculados exatos de ka e kb serem 2.77 e 2.60, os
valores aproximados 2.0 e 1.0 foram utilizados no protótipo implementado.

É importante salientar que o circuito de medição proposto também executa as medi-
ções das tensões nos capacitores C1 e C2, implementadas através de divisores de tensão
resistivos com ganho 1/100 compostos por R1, R2, R6 e R7, os filtros C3 e C5 e o ADC
em modo 10 bits (ADv) com um circuito de ganho kv unitário (buffer) implementado
com o mesmo op-amp utilizado para a implementação de ki (encapsulamento quad).

O buffer foi implementado devido a problemas relativos a rúıdo e confiabilidade
do circuito, podendo se tornar desnecessário em uma implementação com um melhor
arranjo (layout) de placa de circuito impresso. As medidas das tensões em C1 e C2

são implementadas para a detecção de falhas, tais como circuito de sáıda aberto ou
sobretensão de entrada, além do sensoriamento de vL, necessário para a implementação
do pós-ignição, aquecimento e controle de potência.
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4.5 Resultados Experimentais

Esta seção apresenta resultados experimentais do protótipo implementado, salien-
tando sua alimentação a partir de uma fonte de tensão CC. A eficiência medida foi de
84.5% (incluindo-se o circuito de controle), encontrando-se dentro de uma faixa esperada
para o conversor alimentando uma carga de 70W e 90V a partir de uma fonte CC de
200V.

O conversor obteve desempenho conforme esperado na ignição, warmup e regime per-
manente, apresentando regulação da corrente durante o warmup e da potência em regime
permanente (condições nominais).

A medição alcançou comportamento com mı́nimo rúıdo e a resposta a distúrbios ex-
ternos da malha de controle foi muito satisfatória, sendo comprovada experimentalmente
a partir da aplicação de degraus na tensão de entrada.

4.5.1 Ignição e Aquecimento

A Figura 26 mostra a tensão e corrente na lâmpada durante os processos de ignição
e aquecimento (warmup, onde observa-se operação em CC no começo e forma de onda
quadrada CA depois que a lâmpada atinge um certo valor de tensão (aproximadamente
35 V).

As Figuras de 27 a 33 mostram o processo com maior riquesa de detalhes, onde pode-
se observar a corrente da lâmpada sendo regulada com referência fixa durante todo o
processo. O especificado em projeto é que ela seja mantida fixa até que a lâmpada atinja
um valor de tensão próximo à nominal, sendo controlada acima da corrente nominal (em
1 A em vez de 0,78 A), sendo que essa regulação 30% acima do valor nominal é realizada
para acelerar o proceso de warmup.

Figura 26: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante ignição e warmup (50 V/div; 1 A/div;
40 s/div).
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Figura 27: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (10 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).

Figura 28: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (25 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).

Figura 29: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (25 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).
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Figura 30: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (50 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).

Figura 31: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (50 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).

Figura 32: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (50 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).



CAPÍTULO 4. CONVERSOR PROPOSTO EM CONDUÇÃO DESCONTÍNUA 55

Figura 33: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (50 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).

4.5.2 Operação nominal

A Figura 34 mostra a tensão e corrente na lâmpada na operação nominal com potência
regulada (após o warmup, onde a ausência de ondulações excessivas de potência tanto de
baixa quanto de alta frequência pode ser observada, as quais potencialmente poderiam
ocasionar ressonância acústica.

A Figura 35 mostra a corrente na lâmpada e as tensões em C1 e C2, onde pode-se
observar que a diferença das tensões nos capacitores é aplicada à lâmpada, o que é con-
firmado pois a corrente está praticamente em fase com a tensão aplicada.

As Figuras 36, 37 e 38 apresentam as tensões nos capacitores C1 e C2 e as tensões
dreno-source para S1 e S2, mostrando o efeito da modulação aplicada aos interruptores
ativos nas tensões dos capacitores.

As Figuras 39, 40 e 41 apresentam as tensões no capacitores e as correntes nos en-
rolamentos N1 e N2, onde a ausência de altos picos de corrente na transição (inversão)
pode ser observada. Isso se deve ao fato de o protótipo ter sido projetado para operar
com razão ćıclica reduzida nos três ciclos imediatamente após a inversão, aumentando o
valor progressivamente a cada ciclo até chegar ao valor final do outro semi-ciclo de baixa
frequência.

Já as Figuras 42 e 43 apresentam a tensão em C2 e dreno-source de S1 e a corrente
no enrolamento N2, onde a relativamente alta tensão em S1 (acima de 750 V) pode ser
observada. Modo de condução cont́ınuo pode ser observado em todas as formas de onda
de corrente em alta frequência apresentadas.
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Figura 34: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada em condições nominais (50 V/div; 1 A/div; 10
ms/div).

Figura 35: Corrente na lâmpada (topo) e tensões nos capacitores C1 (meio) e C2 (abaixo) (1 A/div; 250
V/div; 10 ms/div).

Figura 36: Tensões nos capacitores C1 (topo) e C2 (logo abaixo) e tensões gate-source nos MOSFETs S1

(terceiro abaixo) e S2 (embaixo) (100 V/div; 10 V/div; 4 ms/div).
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Figura 37: Tensões nos capacitores C1 (topo) e C2 (logo abaixo) e tensões gate-source nos MOSFETs S1

(terceiro abaixo) e S2 (embaixo) (100 V/div; 10 V/div; 200 µs/div).

Figura 38: Tensões nos capacitores C1 (topo) e C2 (logo abaixo) e tensões gate-source nos MOSFETs S1

(terceiro abaixo) e S2 (embaixo) (100 V/div; 10 V/div; 40 µs/div).

Figura 39: Tensões nos capacitores C1 (topo) e C2 (terceiro abaixo) e correntes através de N1 (segundo
no topo) e N2 (embaixo) (250 V/div; 5 A/div; 4 ms/div).
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Figura 40: Tensões nos capacitores C1 (topo) e C2 (terceiro abaixo) e correntes através dos enrolamentos
N1 (segundo no topo) e N2 (embaixo) (250 V/div; 5 A/div; 400 µs/div).

Figura 41: Tensões nos capacitores C1 (topo) e C2 (terceiro abaixo) e correntes através dos enrolamentos
N1 (segundo no topo) e N2 (embaixo) (250 V/div; 5 A/div; 40 µs/div).

Figura 42: Tensão no capacitor C2 (topo), corrente através de N2 (meio) e tensão dreno-source no
MOSFET S1 (embaixo) (100V/div; 5 A/div; 250 V/div;4 ms/div).
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Figura 43: Tensão no capacitor C2 (topo), corrente através de N2 (meio) e tensão dreno-source no
MOSFET S1 (embaixo) (100V/div; 5 A/div; 250 V/div; 40 µs/div).

As Figuras 44 e 45 destacam o primeiro e segundo estágios de operação do conversor,
mostrando a tensões de entrada e em C2, além as correntes de entrada e no enrolamento
N1. Mesmo com S1 em condução, observa-se corrente de entrada nula quando a tensão
em C1 é maior que E.

Quando as tensões se igualam após a descarga de C1 (via N1), corrente passa fluir
através de entrada continuando a carga de do núcleo através de N1. A Figura 44 também
mostra a ausência de corrente de entrada quando o corre a inversão da tensão de sáıda do
conversor.

Figura 44: Tensões em E (segunda no topo) e em C1 (topo) e correntes de entrada (terceira do topo) e
no enrolamento N1 (embaixo) (50 V/div; 50 V/div; 5 A/div; 5 A/div; 20 µs/div).
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Figura 45: Tensões em E (segunda no topo) e em C1 (topo) e correntes de entrada (terceira do topo) e
no enrolamento N1 (embaixo) (50 V/div; 50 V/div; 5 A/div; 5 A/div; 10 µs/div).

4.5.3 Medição e controle

As Figuras 46, 47 e 48 apresentam os sinais de controle do circuito proposto, demons-
trando completa conformidade da medida com o projeto: deslocamento positivo de tensão
(offset); ganho ki amplificando a tensão no resistor R8; a a forma de onda de iL(t) reversa
na tensão em A/D1, já que a corrente que passa através de R8 é negativa e o sinal está
sendo medido aplicando-se o deslocamento positivo de tensão.

As Figuras 49, 50 e 51 mostram a resposta da corrente de tensão na lâmpada a um
degrau de 25V em E, sendo a resposta a um degrau de 50 V apresentada nas Figuras
52, 53 e 54. Observa-se que em ambos os casos a malha de controle regula a corrente na
referência mesmo com a mudança na tensão e entrada de forma rápida e não oscilatória,
demonstrando concordância com o projeto realizado.

Com margem de fase de 108◦, a resposta do controle deve ser amortecida como mos-
trado nas formas de onda (OGATA, 2007). Já o rápido retorno à referência deve-se à relati-
vamente alta frequência de corte de 1 kHz, que possibilita um curto tempo de acomodação
(para atingir regime permanente) após um distúrbio, compensando o efeito lento devido
ao amortecimento proveniente da alta margem de fase do circuito. Além disso, observa-se
que a malha projetada é absolutamente estável mesmo para distúrbios de até 25% na
tensão de entrada.
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Figura 46: Corrente na lâmpada (topo), tensão em C2 (logo abaixo), tensão em R8 (terceiro abaixo) e
tensão a A/D1 (embaixo) (1 A/div; 100 V/div; 2 V/div;1 V/div; 10 ms/div).

Figura 47: Tensão em C2 (topo), tensão em R8 (meio) e tensão a A/D1 (embaixo) (100 V/div; 2 V/div;1
V/div; 400 µs/div).

Figura 48: Tensão em C2 (topo), tensão em R8 (meio) e tensão aplicada a A/D1 (embaixo) (100 V/div;
2 V/div;1 V/div; 40 µs/div).
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Figura 49: Resposta ao degrau de 25V na tensão de entrada E: corrente (topo) e tensão (meio) na
lâmpada e tensão de entrada E (embaixo) (1 A/div; 100 V/div;4 ms/div)

Figura 50: Resposta ao degrau de 25 V na tensão de entrada E: corrente (topo) e tensão (meio) na
lâmpada e tensão de entrada E (embaixo) (1 A/div; 100 V/div;1 ms/div)

Figura 51: Resposta ao degrau de 25 V na tensão de entrada E: corrente (topo) e tensão (meio) na
lâmpada e tensão de entrada E (embaixo) (1 A/div; 100 V/div;400 µs/div)
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Figura 52: Resposta ao degrau de 50 V na tensão de entrada E: corrente (topo) e tensão (meio) na
lâmpada e tensão de entrada E (embaixo) (1 A/div; 100 V/div;4 ms/div)

Figura 53: Resposta ao degrau de 50 V na tensão de entrada E: corrente (topo) e tensão (meio) na
lâmpada e tensão de entrada E (embaixo) (1 A/div; 100 V/div;1 ms/div)

Figura 54: Resposta ao degrau de 50 V na tensão de entrada E: corrente (topo) e tensão (meio) na
lâmpada e tensão de entrada E (embaixo) (1 A/div; 100 V/div;400 µs/div)
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4.6 Conclusão

Este caṕıtulo apresentou o projeto completo, incluindo a malha de realimentação de
potência, do conversor flyback modificado CC-CA proposto em DCM para a alimentação
de lâmpadas HID a partir de uma fonte de tensão CC (barramento de um circuito
PFC, por exemplo). Um circuito equivalente do ponto de vista da resposta dinâmica
foi apresentado e o modelo CA de pequenos sinais obtido, incluindo-se a dinâmica da
lâmpada.

A malha fechada de realimentação foi projetada baseada no método de resposta em
frequência. Com a dinâmica da lâmpada inserida no modelo, a malha de realimentação
para a corrente foi implementada diretamente, apenas com o ajuste de sua referência de
acordo com a potência de sáıda.

A principal vantagem do reator proposto é a necessidade de apenas um indutor
e dois interruptores ativos referenciados ao mesmo terra, além do baixo custo de sua
implementação através de um circuito de sensoriamento e controle também completa-
mente referenciado ao mesmo terra e implementado através de um microcontrolador de
8 bits utilizando-se seu oscilador interno,op-amps, resistores para medida de corrente e
condicionamento dos sinais e capacitores usados como filtros passa-baixa.

Para confirmação do projeto do reator, resultados experimentais e de simulação
usando Matlab e PSIM foram apresentados, provando concordância entre o projeto,
simulação e resultados experimentais.

A possibilidade do uso do mesmo conversor CC-CA proposto com a direta inserção de
um estágio PFC de entrada integrado a partir do compartilhamento dos dois interruptores
ativos é outra vantagem da proposta, habilitando o uso de ferramentas, modelos e análises
similares para o diferentes reatores e potencializando o uso do conversor proposto em
uma plataforma comum de reatores para alimentação de lâmpadas HID de baixa potência.
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5 INTEGRAÇÃO COM
CORREÇÃO DE FATOR DE
POTÊNCIA

Este caṕıtulo tem por objetivo analisar a potencialidade da integração do flyback
CC-CA modificado proposto a um estágio de correção de fator de potência através do
compartilhamento dos interruptores ativos para acionamento do estágio PFC e do estágio
de controle de corrente.

Diversos conversores CC-CC estão aptos a realizar a função de correção de fator de
potência. Em CCM, usualmente uma malha fechada rápida de corrente no indutor é im-
plementada a partir de uma referência senoidal para conseguir realizar a operação PFC.
No entanto, para a faixa de potência de interesse (abaixo de 100 W), esta opção não é
indicada pois apresenta maior complexidade e menor eficiência que a outra opção: con-
versores operando em modo cŕıtico ou descont́ınuo.

O conversor elevador (boost) é muito utilizado industrialmente como estágio PFC na
faixa de 25 W a 100 W, operando no modo cŕıtico de condução e alcançando bom desem-
penho tanto em eficiência quanto em relação à redução de perdas. No caso da integração
ao conversor proposto, sua utilização é praticamente inviável devido à sua inerente alta
tensão de sáıda, a qual deve ser maior que 350 V por precisar ser acima da tensão de
pico de entrada, mas costuma ser projetada para 400 V para correta operação mesmo
com largos limites de tolerância. Esta alta tensão resultaria em interruptores com es-
pecificação de tensão dreno-source acima de 800 V mais a tensão máxima da lâmpada,
conforme (4.9). Como a tensão de uma lâmpada HID costuma estar na faixa entre 80
V e 120 V e sua tensão pode chegar ao dobro disso (GARCIA-GARCIA et al., 2005) com
o envelhecimento, observa-se que a máxima tensão nos interruptores chegaria a valores
acima de 1 kV, inviável com os semicondutores atuais por especificação e por ocasionar
grandes perdas em comutação.

Diversas outras opções de conversores já foram propostas para o estágio PFC, entre
eles o rebaixador buck (DALLA COSTA et al., 2008) e os rebaixadores-elevadores: flyback
(MARCHESAN et al., 2005), ZETA (MARCHESAN et al., 2007), SEPIC e buck-boost (DALLA

COSTA et al., 2011), todos analisados e comparados em (DALLA COSTA et al., 2010) e
(DALLA COSTA et al., 2011).

Por necessariamente apresentar tensão de barramento igual ou abaixo de 100 V (DALLA

COSTA et al., 2011), buck não foi considerado inicialmente para este trabalho, optando-se
por analisar e implementar um conversor rebaixador-elevador para o PFC. Uma baixa
tensão de barramento acarreta em maiores correntes médias através de diodos e médias
quadráticas através de interruptores do conversor proposto. Apesar disso, sua inerente
baixa tensão dreno-source tende a reduzir perdas em comutação devido ao capacitor equi-
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valente, compensando a diminuição de eficiência devido aos ńıveis de corrente. Como
um conversor elevador-rebaixador pode oferecer maior tensão de barramento com PFC
garantido, o conversor de sáıda tende a apresentar maior eficiência. Portanto, o circuito
completo integrado com conversor rebaixador ou com rebaixador-elevador para PFC tende
a apresentar eficiências semelhantes, como já ocorrido no estudo apresentado por (DALLA

COSTA et al., 2010).
Entre os conversores rebaixadores-elevadores aplicados a PFC, tanto buck-boost, quanto

flyback, SEPIC ou ZETA apresentam desempenho semelhante com relação à eficiência e
função de PFC (DALLA COSTA et al., 2010), sendo que o buck-boost possui menor número
de componentes e complexidade. Dessa forma, este caṕıtulo apresenta a proposta de
integração de um conversor buckboost PFC com o conversor flyback modificado proposto.

5.1 Proposta: buck-boost PFC

A Figura 55 apresenta o diagrama de blocos representando a integração dos estágios
de PFC, controle de corrente e inversão proposta nesta seção. A ideia é que o comparti-
lhamento dos MOSFETs do circuito flyback modificado proposto com o conversor PFC e
a modulação aplicada a eles realizem as três funções.

A Figura 57 mostra as principais formas de onda para o circuito composto pelo flyback
CC-CA e o coversor PFC. Observa-se que os comandos em alta frequência dos interrupto-
res são complementares em baixa frequência, conforme a Figura 57(a) e(b). A soma dos
comandos no tempo pode ser vista na Figura 57(f), o que torna posśıvel o acionamento
do conversor PFC a partir dos dois interruptores.

O circuito integrado PFC e conversor de sáıda pode ser obtido por inspeção (lógica) ou
utilizando o método de integração proposto por (WU; YU, 1998). O circuito completo para
o buck-boost de entrada integrado ao flyback modificado na sáıda é mostrado na Figura
56, com suas etapas de operação ilustradas na Figura 58. A operação pode ser descrita
de forma semelhante ao conversor de sáıda.

No circuito, D3, D4, D5 e D6 são inseridos no circuito para evitar correntes circulantes
no diodo intŕınseco do MOSFET e para impedir (bloquear) que a tensão retificado VCA

seja aplicada aos enrolamentos N1 e N2 do flyback. D7−10 são os diodos da ponte completa
de entrada.

Etapa 1 (dual a 5): quando S1 ou S2 conduzirem, corrente flui através do indutor do
buck-boost PFC e da entrada VCA, LB. A corrente flui através de D12 quando S1

conduz e de D13 quando S2 conduz. No conversor de sáıda, o núcleo é carregado
com corrente através de C1 ou C2 e do enrolamento N1 ou N2, respectivamente.

Etapa 2 (dual a 6): igual no conversor PFC, no de sáıda o núcleo passa a ser carregado
com corrente através de C3 e do enrolamento N1 ou N2.

Figura 55: Diagrama de blocos dos estágios do circuito integrado proposto.
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Etapa 3 (dual a 7): quando S1 ou S2 é aberto, o indutor LB é descarregado através de
D11.

Etapa 4 (dual a 8): ocorrendo só em DCM, não há corrente (energia) através de LB,
N1 e N2, sendo que a carga é alimentada pela diferença de potencial entre C1 e C2.

Figura 56: Circuito completo do conversor flyback modificado CC-CA integrado ao conversor buck-boost
PFC.

5.2 Projeto

A razão ćıclica para os conversores integrados é dada por (4.2). Todos os parâmetros
de projeto para o conversor flyback modificado CC-CA proposto podem ser calculados de
acordo com o procedimento de projeto descrito no caṕıtulo anterior.

A indutância do conversor buck-boost, LB, pode ser calculada a partir de (5.1).

LB =
(VCA)2 ·D2 · ηfly · ηb

2 · fs · PL

(5.1)

Onde ηb é a eficiência estimada do conversor buck-boost.
O capacitor C3 pode ser especificado através de (5.2)

C3 =
1

2 · π · fCA ·∆E%
· PL

E2 · ηfly · ηb
·
√

1− ∆E%

2
(5.2)

Onde ∆E% é a variação percentual da tensão E especificada em projeto.
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Figura 57: Formas de onda teóricas do conversor flyback CC-CA integrado a um conversor PFC.

5.3 Especificação dos componentes do circuito

Com exceção dos esforços em S1 e S2, todos os parâmetros de especificação dos com-
ponentes para o conversor flyback modificado CC-CA proposto podem ser calculados de
acordo com o procedimento de projeto descrito no caṕıtulo anterior.

A corrente de pico máxima no indutor do buck-boost, necessária ao dimensionamento
do núcleo magnético, é dada por (5.3).

IPKB =
VCA ·

√
2 ·D

LB · fs
(5.3)

A corrente média através do diodo ID11, dada por (5.4).

ID11 =
PL

E · ηfly
(5.4)

A tensão máxima em ID11 é calculada através de (5.7).

VMAX(D11) = E + VCA ·
√

2 (5.5)

Já a corrente média através de ID12 e ID13 é calculada a partir de (5.4).
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Figura 58: Etapas de operação do circuito integrado buck-boost PFC e flyback CC-CA.
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ID12 = ID13 =
VCA ·D
π · LB · fs

(5.6)

E a tensão máxima em ID12 e ID13, a partir de (5.7).

VMAX(D12) = VMAX(D13) = E + VCA ·
√

2 + VL (5.7)

A tensão máxima nos interruptores devido ao buck-boost é dada por (5.8), sendo que a
tensão aplicada de fato é a maior entre essa e a relativa ao flyback de sáıda calculada a par-
tir de (4.9). Como pode-se observar nas duas equações, a máxima tensão nos MOSFETs
depende diretamente da escolha de E.

VS1 = VS2 = E + VCA ·
√

2 (5.8)

Se for optado por projetar o conversor para que a máxima tensão nos interruptores
não exceda a máxima definida (5.8) para evitar a necessidade de MOSFETs que supor-
tem maiores tensões dreno-source, iguala-se (4.9) e (5.8), obtendo o valor máximo de E,
conforme (5.9).

EMAX =
(
VCA ·

√
2
)
− VL (5.9)

Outro importante parâmetro a ser avaliado é a corrente RMS através dos interruptores.
Com o compartilhamento dos MOSFETs dos conversores integrados, as correntes devido
a cada conversor são somadas. A partir disso, pode-se calcular a corrente RMS em S1 e
S2 analisando meio ciclo da rede CA a partir de (5.10).

IRMS(S1, S2) =

√√√√ 1√
2
·

nT∑
n=1

{[
E

Lm

+
VCA

LB

·
√

2 · sen
(
n · 180◦

nT

)]
· 1

fs
·
√
D3

3

}2

(5.10)

Onde nCA é o número total de ciclos de alta frequência a cada meio ciclo de baixa
frequência.

nT =

∥∥∥∥ fs
2 · fCA

∥∥∥∥ (5.11)
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5.4 Escolha de E

A tensão de barramento E pode ser definida em projeto para valores abaixo ou acima
do valor de pico de VCA devido à caracteŕıstica do conversor buck-boost. No entanto,
o conversor de entrada e o flyback CC-CA integrados apresentam desempenho diferente
com relação à eficiência para cada ńıvel de tensão devido a mudanças nas correntes RMS
nos MOSFETs, correntes médias nos diodos e tensões dreno-source nos MOSFETs no
momento da abertura do mesmo.

Nı́veis diferentes de tensões e correntes também influenciam na especificação dos com-
ponentes. MOSFETs e diodos que suportam maiores tensões dreno-source e reversa ten-
dem a apresentar maiores resistências em condução (RDSON) e tensões de polarização
direta (VD).

Dessa forma, é coerente estabelecer um critério para escolha de E de modo a obter
desempenho otimizado do conversor com relação à eficiência e custo, já que componentes
para maior tensão tendem a apresentar maior custo. Assim, primeiramente é necessário
analisar a tensão máxima nos MOSFETs de acordo com a tensão E, conforme mostra o
gráfico da Figura 59, o qual é também válido para a máxima tensão reversa nos diodos
D3 e D6.

No gráfico, são adotados 20% de tolerância para E, 100% à lâmpada considerada (HPS
de 90 V e 70 W de tensão e potência nominais) e 25% de tolerância para VCA. Como
comercialmente não há (ou são de alto custo) opções de MOSFETs com máxima tensão
dreno-source acima de 1 kV, tensões de barramento E acima de 300 são desconsideradas
nesta análise.

O gráfico mostra a tensão máxima nos MOSFETs devido ao conversor de entrada e
ao conversor de sáıda. As tensões se cruzam em 163.9 V, que pode ser calculada a partir
de (5.9), sendo a tensão E para haver igualdade da tensão máxima devido ao conversor
de entrada e sáıda. Valores de E abaixo deste valor fazem predominar a tensão máxima
do buck-boost e, acima, do flyback.

Além da especificação dos MOSFETs e diodos, eficiência deve ser analisada em

Figura 59: Tensão máxima nos interruptores ativos S1 e S2 em função de E: conversor buck-boost e
flyback.
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Figura 60: Corrente RMS nos interruptores ativos S1 e S2 em função de E.

detalhe, podendo ser avaliada com base nas análises de perdas previamente apresentadas,
incluindo ainda a perda de potência no capacitor eletroĺıtico. Primeiramente, a corrente
RMS através dos interruptores é calculada, sendo mostrada na Figura 60. Esta é calculada
a partir do projeto completo para cada eńıvel de tensão E. Observa-se que a corrente
RMS diminui com o aumento da tensão, provocando também a diminuição das perdas em
condução nos MOSFETs.

No entanto, com o aumento da tensão em S1 e S2, aumentam as perdas em comutação
tanto devido ao cruzamento de tensão e corrente quanto em relação à carga e descarga
da capacitância equivalente dreno-source. A Figura 61 mostra as perdas totais nos dois
interruptores considerando-se o CoolMOS SPW17N80C3, que apresenta máxima tensão
dreno-source VMAX(DS) = 800V e RDSON = 0, 5Ω a 100◦C. Nesta análise, considera-se
o limite de 800 V para VMAX(DS) em função do aumento do RDSON relativamente alta
tensão coletor-emissor em MOSFETs e IGBTs para maiores tensões.

Figura 61: Perdas totais nos interruptores ativos S1 e S1 em função de E.
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Figura 62: Perdas totais nos diodos do circuito em função de E.

Outra perda de potência significativa no circuito é que ocorre devido às correntes
médias nos diodos. A Figura 62 mostra uma estimativa destas perdas com base na análise
de perdas apresentada e considerando 1V de tensão de polarização direta.

Com base nas perdas nos MOSFETs e nos diodos e fazendo-se uma estimativa para
perdas no núcleo magnético, nos enrolamentos e no capacitor eletroĺıtico (admitindo-se
3Ω para um capacitor de 220µF ), pode-se fazer uma estimativa da eficiência total do
circuito em função da escolha de E, conforme mostra a Figura 63.

Observa-se que a máxima eficiência ocorre para tensões de barramento E entre 250 V
e 300 V, porém com mı́nima diferença em relação à eficiência na faixa de 200 V a 250 V.
Como a tensão máxima nos interruptores é em torno de 800 V para E = 250V e ainda
considerando um fator de degradação do MOSFET (t́ıpico de 0,8) e a posśıvel ocorrência
de picos de tensão devido à indutância de dispersão do indutor acoplado do flyback, existe a
necessidade de baixar VMAX(DS) para valores abaixo de 800V · 0, 8 = 640V , salientando

Figura 63: Eficiência total do circuito em função de E
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as tensões representadas no gráfico consideram os piores casos de tolerâncias. Assim,
pode-se estabelecer em E = 200V como uma escolha coerente para obtenção do melhor
desempenho do conversor.

5.5 Protótipo Implementado

Um protótipo foi projetado e implementado conforme o o circuito da Figura 64, com
parâmetros obtidos conforme descrito anteriormente resumidos na Tabela 3. O circuito
consiste no conversor buckboost PFC integrado ao flyback modificado proposto.

A malha de controle implementada é idêntica à descrita para o conversor em DCM
decrito no caṕıtulo anterior. A função de controle extra em relação à proposta alimentada
com CC é a implementação da inversão de forma sincronizada com a tensão de entrada.

Para evitar distorções na corrente de entrada do conversor, a tensão de sáıda é invertida
de forma sincronizada com a tensão de entrada. No circuito, R11 é posicionado em série
com o indutor do buck-boost, de modo que sua corrente possui a modulação em baixa
frequência que reflete a tensão da rede CA. Com a corrente é inversa e a tensão negativa,
um deslocamento positivo é aplicado à tensão do sinal para torná-lo positivo, aplicando
um ganho ksinc posteriormente. O circuito detecta o zero de corrente quando a tensão da
rede for aproximadamente nula e o sinal em AD5 tem seu valor máximo.

Figura 64: Circuito de medição e controle para o conversor.
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Tabela 3: Especificação dos componentes do protótipo PFC

Parâmetros do conversor
E Tensão de entrada 200V
VL Tensão nominal da lâmpada 90V
fL Frequência da tensão na lâmpada 60 Hz
Po Potência nominal da lâmpada 70W
k0 Ganho do modelo CA da lâmpada 41,7 Ω
z Zero do modelo CA da lâmpada -3,101 krad/s
p Polo do modelo CA da lâmpada 14,730 krad/s
fs Frequência de comutação 50kHz
D Razão ćıclica de trabalho 39.0%
Lm Indutância magnetizante 243 µH
T1 Núcleo do flyback E 42/15

C1, C2 Capacitores de sáıda 1,2 µF
S1, S2 Interruptores ativos (MOSFETs) SPW17N80C3

(0,5 Ω@100◦C)
D1−3; D6 Interruptores passivos (Diodos) UF4007
D4−5 Interruptores passivos (Diodos) MUR480
D7−10 Interruptores passivos (Diodos) 1N4001
VCA Tensão de entrada 220 V
fCA Frequência da tensão de entrada 60 Hz
LB Indutância do indutor do buck-boost 800 µH
T1 Núcleo do indutor do busk-boost E 30/14
C9 Capacitor de filtro de entrada 150 nF
R11 Resistor de sensoriamento da corrente em LB 0,5 Ω
R12 Resistor para divisor de tensão e filtro 1,8 k Ω
R13 Resistor para divisor de tensão e filtro 12 k Ω
C8 Capacitor de filtro 560 nF

ksinc Ganho de medição da corrente em LB
ksinc = 2: MC34074
Onsemi
amp-op (13V/ µs)

5.6 Resultados Experimentais

Esta seção apresenta os principais resultados experimentais do conversor implemen-
tado. A eficiência medida foi de 74,2%, com fator de potência de 0.98 e harmônicas dentro
do limite estabelecido pela norma IEC 61000-3-2 classe C (resumida na Tabela 4), exceto
pela 17a harmônico, 0,30% acima dos 3% permitidos, conforme pode ser visto no gráfico
da Figura 65. Todas as harmônicas não mostradas no gráfico até a de número 41 tiveram
valores abaixo dos 3% limite.

Apesar disso, não é posśıvel afirmar de forma definitiva se este ńıvel acima do permi-
tido pela norma é um problema ocasionado pela malha de controle, uma vez que que as
ponteiras de tensão e corrente, bem como o osciloscópio utilizado, apresentam tolerâncias
que podem ocasionar tal erro. Outra medição realizada mostrou ńıvel acima para a 13a

harmônica apenas, em vez da 17a. Para sanar esta dúvida, um medição com equipamento
mais apropriado para a finalidade é indicada para uma avaliação precisa. No entanto,
se comprovados os 0,3% de excesso (valor baixo), salienta-se que o conversor pode ser
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Tabela 4: Limites da norma IEC 61000-3-2 classe C

Ordem
Harmônica n

Máxima corrente em relação
à fundamental ( %)

2 2
3 30· fator de potência
5 10
7 7
9 5

11 ≤ n ≤ 39 3

otimizado de forma simplificada, provavelmente apenas diminuindo a banda passante do
mesmo.

5.6.1 Medição

A Figura 66 mostra a corrente de entrada e na lâmpada, além do sinal de medição
com o qual o microcontrolador sincroniza a inversão da tensão de sáıda com passagem
por 0 V da de entrada.

Pode-se observar que ambas as correntes estão praticamente em fase na aquisição e
que o sinal de controle está refletido negativamente na forma de onda, tendo pico no zero
de corrente de entrada (conforme projetado).

Figura 65: Conteúdo harmônico da corrente de entrada em relação à frequência fundamental.
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Figura 66: Corrente de entrada (topo), corrente na lâmpada (meio) e tensão em AD1 (embaixo) (1 A/div;
2.5 V/div; 10 ms/div).

5.6.2 Ignição e aquecimento

A Figura 67 mostra a tensão e corrente na lâmpada, assim como corrente de entrada
e tensão de barramento E, durante os processos de ignição e aquecimento (warmup.
Observa-se operação em CC no começo e forma de onda AC depois que a lâmpada atinge
um certo valor de tensão (aproximadamente 35 V). Além disso, observa-se que a tensão
de barramento E apresenta um ńıvel ligeiramente mais elevado que os 200 V projetados
enquanto durante o processo de warmup em função da potência reduzida neste estágio
(menor ou igual à nominal). Experimentalmente, no entanto, observou-se que a soma
E + VL não ultrapassa a soma nominal (290 V) em nenhum momento.

Figura 67: Corrente de entrada (topo) e na lâmpada (logo abaixo) e tensão de barramento E (mais
abaixo) e na lâmpada (embaixo) durante ignição e warmup (1 A/div; 250 V/div; 100 V/div; 20 s/div).
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5.6.3 Operação em condições nominais

A Figura 68 mostra os mesmos tensão e corrente na lâmpada, corrente de entrada e
tensão E para condições nominais de operação. Observa-se a sincronia das formas de onda
senoidal da corrente de entrada e quadrada de sáıda. Já as Figura 69, 70 e 71 mostram
tensão e corrente de entrada e sáıda, onde o alto fator de potência e baixa distorção
harmônica podem ser observados.

Figura 68: Corrente de entrada (topo) e na lâmpada (logo abaixo) e tensão de barramento E (mais
abaixo) e na lâmpada (embaixo) em operação nominal (1 A/div; 250 V/div; 100 V/div; 10 ms/div).

A Figura 72, por outro lado, apresentam as tensões em C1 e C2 junto com a tensão e
a corrente de sáıda, demosntrando a caracteŕıstica de modulação diferencial de tensão do
circuito.

As Figuras de 73 a 76 apresentam em detalhe a corrente no indutor LB e no interruptor
S1, demostrando a caracteŕıstica de condução cŕıtica para a corrente em LB no pico da
tensão de entrada, assim como o maior ńıvel de corrente em S1 em relação à LB em função
da integração por soma de corrente realizada.

A Figuras mostram os ńıveis de tensão e corrente em S1 (dreno-source), além da cor-

Figura 69: Tensão (topo) e corrente (logo abaixo) de entrada e tensão e corrente (embaixo) na lâmpada
em operação nominal (250 V/div; 2 A/div; 10 ms/div).
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Figura 70: Tensão e corrente de entrada (topo) e tensão e corrente na lâmpada (embaixo) em operação
nominal (250 V/div; 1 A/div; 2 A/div; 10 ms/div).

Figura 71: Tensão e corrente de entrada (topo) e tensão e corrente na lâmpada (embaixo) em operação
nominal (250 V/div; 1 A/div; 2 A/div; 4 ms/div).

Figura 72: Tensão nos capacitores C2 (topo) e C1 e tensão e corrente na lâmpada (embaixo) em operação
nominal (100 V/div; 2 A/div; 4 ms/div).

rente no enrolamento N1, demonstrando novamente a caracteŕıstica de soma de corrente.
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Figura 73: Corrente em LB (topo), corrente em S1 (meio) e tensão na lâmpada (embaixo) (1 A/div; 5
A/div; 100 V/div; 4 ms/div).

Figura 74: Corrente em LB (topo) e corrente em S1 (embaixo) (2 A/div; 40 µs/div).

Figura 75: Corrente em LB (topo) e corrente em S1 (embaixo) (2 A/div; 40 µs/div).

Além disso, ńıveis de tensão acima de 500 V podem ser também observados conforme
previsto no projeto.
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Figura 76: Corrente em LB (topo) e corrente em S1 (embaixo) (2 A/div; 10 µs/div).

Figura 77: Corrente em N1 (topo), VL, tensão e corrente em S1 (embaixo) (5 A/div; 250 V/div; 500
V/div; 10 m s/div)

Figura 78: Tensão e corrente em S1 (topo) e corrente em N1(embaixo) (5 A/div; 500 V/div; 20 µs/div)

5.7 Conclusão

Este caṕıtulo apresentou o projeto da integração de um conversor buck-boost PFC ao
conversor flyback CC-CA proposto. Para confirmação do método de projeto, um protótipo
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foi implementado, sendo descrito no caṕıtulo. A eficiência medida foi de 74,2% com fator
de potência de 0.98 e harmônicas dentro do limite estabelecido pela norma IEC 61000-3-2
classe C, exceto pela 17a harmônica que ficou 0,30% acima dos 3% permitidos.

A principal vantagem da proposta é a necessidade de apenas dois interruptores ativos
para desempenhar todas as funções necessárias. Outra vantagem é o fato de que, devido à
simetria do circuito, os dois interruptores dividem igualmente todas as perdas em condução
e comutação.

Um circuito de sensoriamento e controle foi proposto, sendo inteiramente referenciado
ao terra do circuito e composto por elementos de baixo custo: um microcontrolador de 8
bits com oscilador interno, dois op-amps, resistores e capacitores.
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6 CONVERSOR PROPOSTO
EM CONDUÇÃO CONTÍNUA

Este caṕıtulo tem por objetivo o projeto do conversor flyback CC-AC proposto neste
trabalho a partir de uma fonte de tensão CC para o modo cont́ınuo de condução. Em
razão dos ńıveis de tensão e perdas, o conversor tende a ser projetado em CCM para
baixas tensões de entrada, tal como uma bateria automotiva.

Diversos trabalhos apresentam conversores operando em CCM para tais aplicações
(HU, 2001), (LEE; CHO, 2003) e (REATTI, 2000), os quais apresentam respectivamente:
um elevador (boost) em cascata com inversor em ponte completa (full-bridge), um flyback
também com full-bridge em cascata e um boost ressonante e inversor half-bridge.

Tanto a proposta de proposta de (HU, 2001) quanto a de (LEE; CHO, 2003) apresenta
cinco interruptores ativos (dois deles em terras de referencia de maior tensão ou virtuais),
um indutor (um acoplado, outro não) e um capacitor para os estágios de controle de cor-
rente e inversão, enquanto (REATTI, 2000) apresenta três interruptores ativos (sendo um
referenciado à terra de maior tensão), porém com a necessidade de dois indutores (sendo
um transformador) e cinco capacitores.

Em comparação com essas estruturas, o conversor flyback CC-CA apresenta uma im-
portante vantagem com relação a redução de custos a partir da necessidade de apenas
dois interruptores ativos com referência comum e de similares especificações de tensão e
corrente, além da necessidade de apenas um indutor, todavia dois capacitores. Assim,
a proposta pode ser considerada competitiva em uma avaliação preliminar, havendo a
necessidade de confirmar parâmetros gerais de desempenho do conversor otimizado para
uma comparação mais criteriosa. Portanto, é interessante avaliar o conversor operando
em CCM para aplicação automotiva.

Este caṕıtulo apresenta a modelagem, projeto completo, descrição do protótipo im-
plementado e análise de estabilidade para o conversor proposto em CCM.

6.1 Projeto

As resistências de medição e parasitas ao circuito têm grande importância para o pro-
jeto do conversor operando em CCM devido aos ńıveis de corrente do mesmo. Além disso,
um protótipo para o conversor em CCM apresenta peculiaridades pela necessidade de
adotar uma estratégia diferenciada de controle devido à dificuldade de obter um modelo
que inclua a dinâmica de conversor e lâmpada tal como para o conversor em DCM.

Dessa forma, para o projeto do conversor, primeiramente uma estratégia de realimen-
tação e outras adaptações do circuito são propostos e apresentados nesta seção. Controle
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indireto para a potência da lâmpada é adotada. A malha de realimentação é projetada
para a regulação da corrente no indutor Lm, ILm, sendo seu ńıvel ajustado conforme a
potência de sáıda para condições nominais de operação.

Uma particularidade relativa à estabilidade do circuito é que a malha deve ser proje-
tada com uma frequência de corte suficientemente alta para compensar eventuais variações
da lâmpada, ou seja, acima do seu zero no semiplano direito. Para isso, o conversor é pro-
jetado e modelado assumindo-se uma resistência equivalente. A estabilidade do conversor
com a lâmpada é verificada através de uma análise geral baseada na impedância de sáıda
do conversor e na da lâmpada.

A Figura 79 mostra o diagrama de blocos do sistema de controle proposto e a Figura
80 apresenta o circuito completo de sensoriamento e controle para sua implementação. A
realimentação de ILm pode ser observada, assim como a medição de VL e IL para controle
da corrente e potência da lâmpada, assim como controle dos estágios do reator (similar ao
circuito para DCM). Observa-se que R8 é responsável pelo sensoriamento da corrente em
Lm e que o diodo D4 bloqueia correntes negativas através do mesmo. O sinal é amplificado
por km e aplicado a A/D4 do microcontrolador. Tensão e corrente são medidos de forma
similar à proposta para DCM.

Figura 79: Circuito de medição e controle para o conversor em CCM

Uma vez proposto um circuito de medição e controle, um circuito equivalente baseado
no apresentado no caṕıtulo 3, porém mais completo por adicionar os elementos parasitas
de maior relevância é obtido, sendo mostrado na Figura 81. O circuito apresenta os
resistores para medição R3 e R8, o resistor dos enrolamentos do flyback RLm, o resistor
que representa a resistência em condução do MOSFET (já adicionado a R8 e as tensões
de polarização direta dos diodos utilizados.

A razão ćıclica de trabalho para o conversor sem considerar resistências parasitas e
quedas de tensão em diodos, é deduzida a assumindo média de tensão nula no indutor
(balanço de energia), com resultado conforme (6.1).

Dideal =
E + VL

2 · E + VL
(6.1)

Esta aproximação torna-se demasiadamente imprecisa quando adicionados os elemen-
tos parasitas devido aos ńıveis de corrente no circuito operando em baixa tensão (aplicação
do conversor em CCM). A partir do circuito equivalente, no entanto, o circuito pode ser
projetado de forma mais aproximada. Aplicando-se o prinćıpio de conservação de ener-
gia no indutor Lm e no capacitor Co (média nula de tensão no indutor e média nula de
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Figura 80: Circuito de medição e controle para o conversor em CCM

corrente no capacitor a cada peŕıodo de comutação) (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001),
encontra-se a razão ćıclica D conforme (6.2). Com base no polinômio, D pode ser en-
contrada com o uso de métodos numéricos através de programas de computador como
Matlab ou Mathcad.


VC + (RL +R3) · IL − (E − VD) = 0

(VC + E − 3 · VD) ·D2 + [(RDSON +R8) · IL − E − 2 · VC + 4 · VD] ·D
+ (RLm · IL + VC − VD) = 0

(6.2)

Para simplificação de notação, o complemento de D é definido conforme (6.3)

D′ = 1−D (6.3)
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Figura 81: Circuito equivalente para o conversor em CCM

A partir da conservação de energia em Co, ou seja, considerando corrente média nula
no peŕıodo de comutação, a corrente em regime permanente em Lm, ILm pode ser calculada
conforme (6.4).

ILm = IL ·
1

D′
(6.4)

Com base em D e ILm encontrados, a indutância Lm pode ser definida a partir da
variação percentual da corrente do indutor ∆ILm%, a qual deve garantir CCM para os
diferentes modos do conversor sem aumentar demasiadamente o volume do indutor com
uma indutância muito elevada.

Lm =
(E − 2 · VD) ·D
fs ·∆ILm% · ILm

(6.5)

Além disso, a capacitância do capacitor de sáıda pode ser também definida a partir
da máxima ondulação percentual, ∆VL%, a qual é no máximo 5% para a aplicação em
lâmpadas HID (DALLA COSTA, 2008).

Co =
IL ·D

fs ·∆VL% · VL
(6.6)

6.2 Modelagem do conversor

Nesta seção, o conversor proposto é modelado a partir do circuito equivalente proposto
e considerando uma resistência equivalente para a lâmpada dada pela razão entre sua
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tensão nominal pela corrente nominal (
VL
IL

). Assim, com o objetivo de incluir os elementos

parasitas na dinâmica, o modelo do circuito é obtido utilizando a abordagem média por
espaços de estados (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001), (DAVOUDI; JATSKEVICH; RYBEL,
2006), método de simples implementação em programas matemáticos.

Primeiramente, são definidas as variáveis de estado utilizados para a modelagem
do conversor no sistema descrito em (6.7). O vetor de estados utilizado é composto por
ILm(t) e VC(t), conforme (6.8), sendo que as entradas do sistema (E e VD), são também
dispostas de forma matricial conforme (6.9).


K · Ẋ = A ·X + B ·U

Y = C ·X + E ·U
(6.7)

X =

[
X1(t)
X2(t)

]
=

[
iLm(t)
vC(t)

]
(6.8)

U =

[
E(t)
vD(t)

]
(6.9)

Equações (6.11) e (6.10) caracterizam o circuito a partir da leis das tensões de Kir-
chhoff (LTK) (DESOER, 1988) para os intervalos de tempo com interruptor S em condução
(0 ≤ t ≤ (D · Ts)) e aberto ((D · Ts) ≤ t ≤ Ts).

0 ≤ t ≤ (D · Ts) ⇒


LTK1 : −(E − VD) + Lm · ˙iLm(t)

+(RLm +R8 +RDSON) · iLm(t) + VD = 0

LTK2 : −(E − VD) + Co · v̇C(t) · (RL +R3) + vC(t) = 0

(6.10)

(D · Ts) ≤ t ≤ Ts⇒

LTK1 : RLm · iLm(t) + VD + Lm · ˙iLm(t) + vC(t) = 0

LTK2 : −(E − VD) + Co · v̇C(t) · (RL +R3) + vC(t) = 0
(6.11)

A partir da caracterização do circuito, obtém-se as matrizes de estado para cada
intervalo de tempo definidas de (6.12) a (6.19).

K =

[
Lm 0
0 Co

]
(6.12)

A1 =

 − (RLm +RDSON +R8) 0

0 − 1

RL +R3

 (6.13)
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A2 =

 −RLm 0

0 − 1

RL +R3

 (6.14)

B1 =

 1 −2

1

RL +R3

− 1

RL +R3

 (6.15)

B2 =

 0 −1

1

RL +R3

− 1

RL +R3

 (6.16)

C1 =
[

1 0
]

(6.17)

C2 =
[

1 0
]

(6.18)

E1 =
[

0 0
]

= E2 =
[

0 0
]

(6.19)

Então, faz-se a média das matrizes A, B, C e E para o peŕıodo de comutação, como
mostrado de (6.20) a (6.22), sendo que E1 e E2 são nulas.

A = 〈A〉Ts = D ·A1 +D′ ·A2 (6.20)

B = 〈B〉Ts = D ·B1 +D′ ·B2 (6.21)

C = 〈C〉Ts = D ·C1 +D′ ·C2 = C1 = C2 (6.22)

Então, o sistema pode ser descrito a partir da média em um peŕıodo de comutação
(ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001), conforme mostrado em (6.23).


K · 〈Ẋ〉Ts = A · 〈X〉Ts + B · 〈U〉Ts

〈Y〉Ts = C · 〈X〉Ts + E · 〈U〉Ts

(6.23)

6.2.1 Modelo CA

Para a obtenção do modelo CA de pequenos sinais em torno do ponto de operação
do conversor em relação à razão ćıclica, primeiramente o ponto de operação é obtido em
(6.24) para uma entrada conforme (6.25).
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Ẋ = 0 ∴ XEQUI = A−1 ·B ·U =

[
ILm
VC

]
(6.24)

U =

[
E
VD

]
(6.25)

As matrizes dinâmica (A), de entrada (B), sáıda (C) e de transmissão direta (E)
podem então ser obtidas para o modelo CA de pequenos sinais (ERICKSON; MAKSIMOVIC,
2001) em (6.26), (6.27), (6.28) e (6.29), sendo que BP insere a perturbação na razão ćıclica
(variável de interesse para a realimentação).

AP = K−1 ·A (6.26)

BP = K−1 · {B| (A1 −A2) ·XEQUI + (B1 −B2) ·U} (6.27)

CP = C (6.28)

EP = E (6.29)

E o sistema representado na forma de pequenos sinais conforme (6.30), onde a entrada

Û passa é dada por (6.31).


˙̂
X = AP · X̂ + BP · Û

Ŷ = CP · X̂ + EP · Û
(6.30)

Û =


Ê(t)

v̂D(t)

d̂(t)

 (6.31)

Finalmente, a função de transferência CA de pequenos sinais para as três entradas do
sistema pode ser obtida por (6.32), sendo que a relativa à tensão no diodo é irrelevante
tanto funcionalmente, por ser uma tensão baixa e sem perturbações, quanto do ponto
de vista de interpretação, pela inserção das três fontes de tensão em locais diferentes do
circuito.

GCA(s) = CP · (s · I−AP)−1 ·BP + EP (6.32)
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Tabela 5: Especificação dos componentes do protótipo: CCM

Parâmetros do conversor
E Tensão de entrada 24V
VL Tensão nominal da lâmpada 80 V
fL Frequência da tensão na lâmpada 60 Hz
PL Potência nominal da lâmpada 35 W
k0 Ganho do modelo CA da lâmpada 149,4 Ω
z Zero do modelo CA da lâmpada -1.835 krad/s
p Polo do modelo CA da lâmpada 10.690 krad/s
fs Frequência de comutação 50kHz
D Razão ćıclica de trabalho 80.9%

∆ILm % Variação percentual em ILm 50 %
Lm Indutância magnetizante 303 µH
RLm Resistência série de Lm 50 m Ω
T1 Núcleo do flyback E 30/14

C1, C2 Capacitores de sáıda 2,2 µF
S1, S2 Interruptores ativos (MOSFETs) SPW17N80C3

(0,5 Ω@100◦C; 800V )
D1−2 Interruptores passivos (Diodos) MUR480

6.3 Protótipo Implementado

O circuito proposto em CCM foi implementado com base no circuito da Figura 80 e
no projeto proposto. A Tabela 5 apresenta todos os parâmetros de entrada e calculados
para o mesmo.

6.3.1 Malha de Realimentação

Esta seção descreve o projeto da malha fechada de realimentação do conversor, onde
um compensador foi projetado e inserido na malha com base na análise da resposta em
frequência da função de transferência de malha aberta da corrente em ILm pela razão
ćıclica.

A dinâmica da lâmpada utilizada é caracterizada por k0, z e p; todos apresentados na
Tabela 1. A lâmpada alimentada é uma lâmpada de vapor de multi vapores metálicos de
35 W de potência e 80 V de tensão nominais cujo modelo CA foi presentado em (DALLA

COSTA, 2008).
A partir dos parâmetros da Tabela 5 e dos modelos apresentados previamente, é

posśıvel calcular a função de transferência de îL(s) por d̂(s), mostrada em (4.30).

Gild =
4.08 · 105 · s+ 1.65 · 109

s2 + 3.37 · 103 · s+ 4.6 · 107 (6.33)

O modelo foi comprovado experimentalmente a partir da aplicação de um degrau
de 5% na razão ćıclica, demonstrando resposta dinâmica em concordância entre modelo e
resultado experimental, como mostra a Figura 82.
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Figura 82: Comprovação do modelo do conversor em CCM através da resposta a 5% de degrau em D
sobre ILm: gráfico a partir da função de transferência obtida; resultado experimental da corrente no
enrolamento N1.

O diagrama de Bode considerando ganhos unitários para sensor e modulador é apre-
sentado na Figura 83.

Figura 83: Diagrama de Bode para Gild.

Obtido o modelo da planta a ser controlada, analisa-se a realimentação a ser im-
plementada. Para o projeto, primeiramente a malha tem que ser seguramente estável,
com margens de ganho (MG) e fase (MF) acima de 6 dB e 45◦ respectivamente (OGATA,



CAPÍTULO 6. CONVERSOR PROPOSTO EM CONDUÇÃO CONTÍNUA 92

Figura 84: Circuito de medição e controle para o conversor em CCM

2007).É também necessário que a malha alcance erro nulo em regime permanente (garan-
tindo regulação) e com uma frequência de corte fc - mais de uma década abaixo de fs,
porém suficientemente alta para compensar a dinâmica da lâmpada, garantindo caracte-
ŕıstica de fonte de corrente ao conversor. Comofs = 50kHz, pode-se obter fc até 5
kHz. No entanto, como tem-se como objetivo a implementação com base em um micro-
controlador de 8 bits de baixo custo e existe a necessidade de da medição das tensões nos
capacitores (ente outras funções), a frequência de corte é estabelecida de modo a exigir
amostragem a cada dois ciclos de alta frequência, ou seja, fc = 2, 5kHz.

É então necessário analisar a planta a ser controlada observando-se a resposta em
frequência de sua função de transferência de malha aberta . Para isso, são necessários
detalhes como ganho de sensores e moduladores do circuito. Uma visão geral da malha
implementada com o circuito da Figura 80 pode ser obtida a partir do diagrama de blocos
da Figura 84, sendo que a Tabela 6 resume todos os parâmetros especificados e calculados
da malha fechada.

No diagrama de blocos, observam-se os sensores de corrente e tensão, GSenseILm(s),
GSenseI e GSenseV , conectados aos respectivos blocos de conversão analógio-digital (ADC),
GADi e GADv. Os sinais de tensão e corrente são multiplicados (resultando na potência
instantânea) e o resultado subtráıdo da potência de referência, possibilitando o cálculo
da referência de corrente a partir do compensador CPL(s). Neste caso, o controlador de
potência CPL(s) foi implementado a partir da comparação com a referência nominal e
aplicando controle por histerese atualizado a cada dez segundos. Então, a partir da re-
ferência e do sinal medido de corrente, a razão ćıclica de trabalho do conversor é então
definida através do compensador CIL e do ganho do modulador Gm, fechando a malha de
regulação da corrente na lâmpada.

Deduz-se que a resolução para a medição de ILm(t) é dada por (6.34).

Res%ilm =

{
R8 · kim ·

[(
2ADi − 1

)
V dd

]
· ILm

}−1
= 3, 21% (6.34)

E que a função de transferência do circuito de medição é dado por (6.35).

Hi(s) = R8 · kim ·GADi (6.35)
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Assim, com a inclusão de todos os ganhos da medição de corrente, obtém-se (6.36),
a função de transferência de malha aberta da realimentação proposta, considerando ganho
unitário para o compensador. Gm representa o ganho do modulador centro-alinhado à
amostragem, habilitando discretização por retenção de ordem zero, ZOH, (OGATA, 1994).
A Figura 85 mostra o diagrama de Bode para Ti(s).

Ti(s) = Hi(s) ·Gm(s) ·Gild(s) (6.36)

A partir do gráfico, conclui-se que pode ser aplicada análise da estabilidade por
resposta em frequência para o projeto da malha fechada, já que não ocorrem múltiplos
cruzamentos por ±180o de fase (OGATA, 2007). Além disso, observa-se que um compen-
sador é necessário para eliminar o erro em regime permanente e alcançar fc = 2, 5kHz.

Assim, um polo na origem (0rad/sec ) foi inserido no compensador, aumentando o
ganho da malha em baixas frequências. Posteriormente, um zero foi então inserido uma
década abaixo da frequência de corte especificada, fc, para evitar que o polo na origem
influencie na fase em fc. Ainda, o ganho do compensador foi ajustado para obter a es-
pecificada fc. O compensador resultante é apresentado em (6.37), consistindo em um
regulador PI.

Tabela 6: Parâmetros da realimentação implementada em CCM

Parâmetros da realimentação implementada
fc Frequência de Corte 2,5 kHz
MF Margem de fase 84,1◦

MG Margem de ganho Infinito
R8 Resistor de medição de iLm 0,167 Ω

kim Ganho de corrente
kim= 1,47: MC34074
Onsemi

R3 Resistor de medição de iL 0,5 Ω
R4 Resistor paste do divisor de tensão 1,8 kΩ
R5 Resistor paste do divisor de tensão 12 kΩ
C4 Capacitor de filtro 220 nF

ki Ganho de corrente
ki= 2,5: MC34074 On-
semi
amp-op (13V/ µs)

fclock
Frequência de barramento do mircrocontro-
lador

16MHz

Gm Ganho do modulador 50kHz/ 16MHz= 1/320
fa Frequência de amostragem 25 kHz
Vdd Tensão de alimentação do microcontrolador 5V
GADi Ganho do conversor A/D 8 bits:

(28 − 1)/5V = 51
GADv Ganho do conversor A/D 10 bits:

(210 − 1)/5V = 205
µC Microcontrolador Freescale 8 bits

MC9S08EL32
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Figura 85: Diagrama de Bode para Tid: CCM.

GPI(s) = 0, 22 · s+ 1.57 · 103

s
(6.37)

A Figura 86 mostra o diagrama de Bode para a malha compensada. Parâmetros
relativos a estabilidade e desempenho são mostrados na Tabela 6, alcançando todas as
metas propostas.

Figura 86: Diagrama de Bode para a malha compensada.

O compensador PI foi implementado digitalmente pelo método redesign a partir da
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amostragem de 25 kHz sincronizada de forma centro-alinhada ao PWM, habilitando o
projeto pela aproximação por retentor de ordem zero ((OGATA, 1994)), chegando à equação
no domı́nio discreto z (6.38).

GPI(z) =
0, 22 · z − 0, 20

z − 1
(6.38)

De (6.38), o controlador foi implementado no microcontrolador através da equação de
diferenças (6.39).

w(k) = w(k − 1) + ka · e(k)− kb · e(k − 1) (6.39)

Para habilitar a implementação dessa equação no microcontrolador proposto, os valo-
res dos ganhos ka e kb foram aproximados utilizando deslocamento de bits (para a direita,
multiplicando por 2) nos bytes de erro. Dessa forma, apesar de ka e kb serem 0.22 e 0.20,
os valores aproximados 1/4 e 1/2 foram utilizados no protótipo implementado.

6.4 Análise de Estabilidade

Como a dinâmica da lâmpada não foi inclúıda no modelo a partir do qual o com-
pensador foi projetado, torna-se necessário analisar a estabilidade do conversor para sua
alimentação. Como já descrito, a lâmpada deve ser alimentada a partir de um dispositivo
que emule uma fonte de corrente devido ao zero no semi-plano direito de seu modelo
CA. O conversor, no entanto, não é uma fonte de corrente ideal, apresentando também
uma dinâmica própria. Assim, tornando-se necessário analisar a interação das respostas
dinâmicas de ambos, conversor e lâmpada.

De acordo com (HU, 2001), é necessário que a impedância do reator seja suficien-
temente grande para compensar a dinâmica do pólo no semi-plano direito em malha
fechada proveniente do zero da lâmpada. Uma forma de efetuar essa análise sem a
inclusão da dinâmica da lâmpada no modelo do conversor é através da comparação entre
sua impedância equivalente de sáıda e a impedância da lâmpada, assumindo o equivalente
Norton para o circuito completo: a fonte de corrente de Norton (I(s) e a impedância
de sáıda Zo (de Thévenin) em paralelo (DESOER, 1988). A Figura 87 mostra o circuito
equivalente com a lâmpada conectada à sáıda.

Para realizar essa análise, primeiramente obtém-se um circuito equivalente do conver-
sor com a substituição de todos os termos por uma fonte de corrente e uma impedância
paralela, o que pode ser obtido a partir dos teoremas de Thévenin e Norton (DESOER,
1988). O equivalente para o circuito completo, incluindo a malha fechada, pode ser obtido.

A partir do equivalente obtido, analiza-se a dinâmica da corrente na lâmpada ILamp(s)
em função de I(s) conforme (6.40), simplificada em (6.41).

IL(s) =
Zo(s)

Zo(s) + ZLamp(s)
· I(s) (6.40)
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Figura 87: Equivalente Norton do circuito proposto.

IL(s) =
1

1 +
ZLamp(s)

Zo(s)

· I(s) (6.41)

Observado (6.41), conclui-se que a estabilidade do conjunto conversor e lâmpada é
definida a partir da razão entre ZLamp e Zo, uma vez que esta razão define os polos da
corrente na lâmpada. Quanto maior a impedância do conversor em relação à da lâmpada,
mais próxima é IL(s) de I(s). Confirma-se a necessidade de alta impedância para o
conversor a partir da utilização do critério de estabilidade de Nyquist à análise dos polos de
(6.41). Analogamente à Nyquist, para ser estável, as ráızes do polinômio do denominador
de equação (6.41) devem estar no semi-plano esquerdo do eixo real-imaginário (OGATA,
2007), resultando na condição de estabilidade de (6.42) (DENG; CUK, 1997).

∣∣∣∣ZLamp(s)

Zo(s)

∣∣∣∣ < 1 (6.42)

6.4.1 Cálculo da Impedância de sáıda do conversor

Para o cálculo da impedância de sáıda do conversor, uma fonte de corrente conectada
à sáıda do circuito é assumida para emular tanto o ponto de operação quanto perturbações
provenientes da carga a ser alimentada. O circuito pode ser então modelado considerando-
se todas as suas perturbações e a impedância de sáıda finalmente encontrada pela razão
da tensão de sáıda pela entrada com as fontes curto-circuitadas conforme (6.43) a partir
do equivalente, caracterizando a impedância Thévenin do circuito (DESOER, 1988). A
Figura 88 apresenta o circuito equivalente completo a ser modelado para a obtenção da
impedância equivalente de sáıda.

Zo(s) =
vo(s)

io(s)
(6.43)

A modelagem do circuito pode então ser feita a partir da técnica de modelo médio
por espaços de estados, onde (6.44) é a matriz que caracteriza as entradas do circuito e
de (6.45) a (6.49) as matrizes de ganho, dinâmica e de entrada para os intervalos de 0 a
(D · Ts) e de (D · Ts) a Ts (ERICKSON; MAKSIMOVIC, 2001).
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Figura 88: Circuito equivalente para obtenção da impedância de sáıda do conversor.

U =

 vi(t)
vD(t)
io(t)

 (6.44)

Kz =

[
Lm 0
0 Co

]
(6.45)

A1z =

 − (RLm +RDSON +R8) 0

0 0

 (6.46)

A2z =

 −RLm −1

1 0

 (6.47)

B1z =

 1 −2 0

0 0 −1

 (6.48)

B2z =

 0 −1 0

0 0 −1

 (6.49)

E CLm e ELm as matrizes para sáıda iLm e CV o e EV o as matrizes para vo como sáıda.

CILm =
[

1 0 0
]

(6.50)
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EILm =
[

0 0 0
]

(6.51)

CVo =
[

0 1
]

(6.52)

EVo =
[
−1 −1 0

]
(6.53)

A partir das matrizes de estados do sistema para cada intervalo, calculam-se as ma-
trizes de estados médias no peŕıodo de comutação e obtém-se o modelo CA de pequenos
sinais em torno do ponto de operação dado por (6.24) (operação nominal do conversor com
a lâmpada) perturbando-se a razão ćıclica com entradas conforme (6.54) para corrente de
sáıda nominal da lâmpada Io = IL.

U =

 E
VD
Io

 (6.54)

Dessa forma, as funções de transferência relativas às razões das sáıdas por cada entrada
perturbada (exceto em relação v̂D(t) ser irrelevante tanto por possuir pequena amplitude
quanto por pouco significado f́ısico), mostrada na Figura 89 para o sistema realimentado
completo.

A impedância direta de sáıda em malha aberta ZMA(s) é dada por Gvoio(s). No
diagrama de blocos, observa-se a realimentação da corrente iLm(s) através dos ganhos de
medição Hi(Lm)(s) e dos ganhos do modulador Gm(s) e do PI projetado GPI(s), todos
descritos na seção anterior. Os blocos podem ser descritos como segue:

• Gilm/vi(s): função de transferência da corrente em îLm(s) por v̂i(s).

• Gilm/d(s): função de transferência da corrente em îLm(s) por d̂(s).

• Gilm/io(s): função de transferência da corrente em îLm(s) por îo(s).

• Gvo/vi(s): função de transferência da tensão v̂o(s) por v̂i(s).

• Gvo/d(s): função de transferência da tensão v̂o(s) por d̂(s).

• Gvo/io(s): função de transferência da tensão v̂o(s) por îo(s).

Para obter a função de
vo(s)

io(s)
, anula-se as contribuições das perturbações das outras

entradas v̂i(t) e d̂(t) (AHMADI; PASCHEDAG; FERDOWSI, 2010), podendo-se obter a um
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Figura 89: Blocos do sistema de controle completo para obtenção da impedância de sáıda do conversor.

sistema de equações cuja solução na impedância de sáıda do conversor em malha fechada
mostrada em (6.55).

ZMF (s) =
vo(s)

io(s)
= ZMA(s) +

GiLm/io(s) ·Gvo/d(s) ·Hi(Lm)(s) ·Gm(s) ·GPI(s)

1 +GiLm/d(s) ·Hi(Lm)(s) ·Gm(s) ·GPI(s)
(6.55)

6.4.2 Análise das impedâncias

Obtida a impedância, pode-se comparar sua magnitude com a da impedância da
lâmpada ZLamp. A Figura 90 mostra a resposta em frequência para ZLamp, ZMA e ZMF .
Observa-se que o sistema é instável em malha aberta porque o módulo da impedância de
sáıda do conversor é menor que o módulo da impedância da lâmpada, tornando inviável
sua implementação em malha aberta.

Já ZMF tem módulo maior que ZLamp na faixa de frequências de interesse, baixa
frequência. O módulo da impedância da lâmpada é maior que o módulo da impedância
do conversor em malha fechada apenas acima de 1 kHz, o que não resulta em instabilidade
para o conversor pois o mesmo é regulado em CC. A interpretação f́ısica dessa impedância
menor em baixas frequências é que rúıdos em alta frequência (acima de 1 kHz) provenientes
da fonte de entrada não são aplicadas à lâmpada já que o conversor tende a atenuar este
sinal com sua baixa impedância.
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Figura 90: Gráfico da magnitude (módulo) da impedância da lâmpada ZLamp e da impedância de sáıda
do conversor em malha aberta ZMA e malha fechada ZMF .

6.5 Resultados Experimentais

Esta seção apresenta resultados experimentais do protótipo implementado, salien-
tando sua alimentação a partir de uma fonte de tensão CC que emula um bateria auto-
motiva de 24 V. A eficiência medida foi de 72.5% (incluindo-se o circuito de controle),
encontrando-se dentro de uma faixa esperada para o conversor alimentando uma carga de
35 W a partir de 24 V. Uma maior eficiência, possivelmente acima de 80%, pode ser obtida
a partir da otimização do conversor com o uso de componentes mais adequados: diodos
de menor tensão de polarização direta e MOSFETs com menor RDSON e capacitância
dreno-source.

O conversor obteve desempenho conforme esperado na ignição, warmup e regime per-
manente, apresentando regulação da corrente durante o warmup e da potência em regime
permanente (condições nominais).

A medição alcançou comportamento com mı́nimo rúıdo e a resposta a distúrbios ex-
ternos da malha de controle foi muito satisfatória, sendo comprovada experimentalmente
a partir da aplicação de degraus na tensão de entrada.

6.5.1 Ignição e aquecimento

As Figuras 91 e 92 mostra ma tensão e corrente na lâmpada durante os processos
de ignição e aquecimento (warmup, onde observa-se operação em CC no começo e forma
de onda quadrada AC depois que a lâmpada atinge um certo valor de tensão (aproxima-
damente 35 V).Controle de corrente é observado, o qual é implementado com ńıvel 30%
maior que a nominal. Para isto, uma referência fixa para iLm(t) é estabelecida.
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Figura 91: Tensão (topo) e corrente (abaixo) na lâmpada durante ignição e warmup (1 A/div; 50 V/div;
1 s/div).

Figura 92: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada durante warmup (50 V/div; 1 A/div; 20
ms/div).

6.5.2 Operação Nominal

A Figura 93 mostra a tensão e corrente na lâmpada na operação nominal com potência
regulada (após o warmup, onde a ausência de ondulações excessivas de potência tanto de
baixa quanto de alta frequência pode ser observada, as quais potencialmente poderiam
ocasionar ressonância acústica.

A Figura 94 mostra a tensão na lâmpada e nos capacitores C1 e C2, onde pode-se
observar que a diferença das tensões nos capacitores é aplicada a lâmpada.

As Figuras 95 e 96 apresentam as tensões nos capacitores C1 e C2 e as tensões dreno-
source para S1 e S2, mostrando o efeito da modulação aplicada aos interruptores ativos
nas tensões dos capacitores.

As Figuras 97, 98 e 99 apresentam a tensão na lâmpada e a corrente no enrolamento
N1, onde a regulação da corrente ILm em uma referência fixa pode ser observada. Além
disso, observa-se também na Figura 100 da inversão implementada em detalhe. Aplica-se
uma alta razão ćıclica (95%) ao conversor, carregando o indutor Lm rapidamente. Após
três ciclos, a razão ćıclica é reduzida à 40 % e o PI é habilitado. Dessa forma, uma inversão
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Figura 93: Corrente (topo) e tensão (abaixo) na lâmpada em condições nominais (50 V/div; 1A/div;
10ms/div).

mais rápida é garantida ao aumentar a corrente no indutor e aumentar o percentual de
tempo (1-D) em que a corrente é descarregada no capacitor e carga.

As Figuras de 101 a 103 apresentam a tensão na lâmpada e a correntes nos enrolamen-
tos N1 e N2, onde controle de corrente e a caracteŕıstica de carga e descarga do conversor
pode ser observada. Já as Figuras 104, 105 e 106 apresentam a tensão dreno-source em
S1 e a corrente no enrolamento N1, onde a relativamente alta tensão em S1 (de até 160 V)
pode ser observada. Modo de condução cont́ınuo pode ser observado em todas as formas
de onda de corrente em alta frequência apresentadas.

6.5.3 Medição e Controle

As Figuras de 107 a 112 apresentam os sinais de controle do circuito proposto, de-
monstrando completa conformidade da medida com o projeto: ganho km amplificando a
tensão no resistor R8; e a forma de onda de iL(t) em A/D4. Observa-se que a realimenta-
ção implementada mantém a corrente ILm fixa regulada na referência em todas as etapas
de operação do conversor.
A Figura 113 mostra a resposta da corrente em Lm, bem como tensão e corrente na
lâmpada, ao degrau de 2,5 V na tensão de entrada. Pode-se observar que a malha de
realimentação mantém a corrente ILm(t) praticamente constante regulada na referência,
o que ocasiona apenas um ligeiro aumento na corrente da lâmpada devido à mudança na
razão ćıclica de trabalho.
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Figura 94: Tensões em C1 (embaixo), C2 (topo) e na lâmpada (meio) (50 V/div; 100 V/div; 10 ms/div).

Figura 95: Tensão na lâmpada (topo), tensões gate-source dos MOSFETs S1 (meio) e S2 (embaixo) (100
V/div; 20 V/div; 10 ms/div) .

Figura 96: Tensões em C1 (segundo no topo), C2 (topo) e tensões gate-source dos MOSFETs S1 (mais
abaixo) e S2 (embaixo) (100 V/div; 20 V/div; 4 ms/div) .
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Figura 97: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo) e tensão na lâmpada (embaixo) (2
A/div; 100 V/div; 1 A/div; 4 ms/div).

Figura 98: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo) e tensão e corrente na lâmpada
(embaixo) (2 A/div; 100 V/div; 1 A/div; 1 ms/div).

Figura 99: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo) e tensão e corrente na lâmpada
(embaixo) (2 A/div; 100 V/div; 1 A/div; 200 µs/div).
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Figura 100: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo), N2 (acoplamento CC) e tensão
na lâmpada (embaixo) (2 A/div; 100 V/div; 200 µs/div).

Figura 101: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo), N2 (acoplamento CC) e tensão
na lâmpada (embaixo) (2 A/div; 100 V/div; 10 µs/div).

Figura 102: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo), N2 (acoplamento CC) e tensão
na lâmpada (embaixo) (2 A/div; 100 V/div; 40 µs/div).
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Figura 103: Corrente em N1 (medição com acoplamento CA, no topo), N2 (acoplamento CC) e tensão
na lâmpada (embaixo) (2 A/div; 100 V/div; 10 µs/div).

Figura 104: Tensão em S1 e corrente em N1 (medição com acoplamento CA, embaixo) (50 V/div; 2
A/div; 400 µs/div).

Figura 105: Tensão em S1 e corrente em N1 (medição com acoplamento CA, embaixo) (50 V/div; 2
A/div; 200 µs/div).
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Figura 106: Tensão em S1 e corrente em N1 (medição com acoplamento CA, embaixo) (50 V/div; 2
A/div; 40 µs/div).

Figura 107: Tensão e corrente na lâmpada (topo) e tensão em R8 (embaixo) (250 V/div; 1 A/div; 500
mV/div; 4 ms/div).

Figura 108: Tensão e corrente na lâmpada (topo) e tensão em R8 (embaixo) (250 V/div; 1 A/div; 500
mV/div; 1 ms/div).
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Figura 109: Tensão e corrente na lâmpada (topo) e tensão em R8 (embaixo) (250 V/div; 1 A/div; 500
mV/div; 200 µs/div).

Figura 110: Tensão na lâmpada (topo), tensão em R8 (meio) e tensão gate-source em S1 (embaixo) (250
V/div; 500 mV/div; 10 V/div; 400 µ s/div).

Figura 111: Tensão em R8 (topo) e tensão gate-source em S1 (500 mV/div; 10 V/div; 100 µs/div).
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Figura 112: Tensão em R8 (topo) e tensão gate-source em S1 (500 mV/div; 10 V/div; 40 µs/div).

Figura 113: Resposta ao degrau de tensão de entrada E: tensão de entrada (topo); corrente em N1

(com acoplamento CA) (meio); tensão e corrente na lâmpada (embaixo) (5 V/div; 5 A/div; 100 V/div;
1 A/div).

6.6 Conclusão

Este caṕıtulo apresentou o projeto do conversor operando em CCM em malha fechada.
Projeto, modelagem e controle foram propostos. A modelagem foi realizada considerando-
se uma resistência equivalente para a lâmpada no circuito utilizando-se a técnica de modelo
médio por espaços de estados para a obtenção do modelo CA de pequenos sinais do con-
versor.

Obtido o modelo, uma proposta para a realimentação do conversor baseada na utiliza-
ção de elementos de baixo custo como um microcontrolador de 8 bits e frequência interna
de barramento de 16 MHz, op-amps, capacitores e resistores. Um PI foi projetado e digi-
talmente implementado para compensar a malha. A estabilidade do circuito foi verificada
através da comparação da impedância de sáıda do circuito proposto com a impedância da
lâmpada HID utilizada.

Resultados experimentais que demonstram a viabilidade do projeto proposto são por
fim apresentados, adicionando-se alguns importantes aspectos, como a rápida carga e des-
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carga da indutância magnetizando do flyback logo após a inversão de tensão para evitar
a ocorrência de re-ignição neste momento.
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7 CONCLUSÃO GERAL

7.1 Quanto aos objetivos propostos

Esta dissertação apresentou uma proposta de conversor para alimentação de lâmpadas
HID de baixa potência capaz de realizar as tarefas de controle de corrente e inversão da
tensão da carga sendo alimentado por uma fonte CC ou da rede CA através da integração
de uma etapa PFC com o compartilhamento de seus interruptores ativos.

Projeto do conversor, analisando-se perdas e esforços nos componentes, modelagem
e projeto de uma malha fechada de regulação da potência de sáıda foram apresentados
para o conversor operando em CCM e DCM, incluindo integração ao estágio PFC. Foram
apresentadas propostas de circuitos de controle com implementação baseada no uso de um
microcontrolador de 8 bits (utilizando seu oscilador interno), amplificadores operacionais,
resistores e capacitores de baixa tensão.

Para DCM, um modelo CA de pequenos sinais foi obtido com a inserção da dinâmica
da lâmpada HID, habilitando realimentação direta da corrente na lâmpada com regulação
de potência. Para CCM, o modelo CA foi obtido para carga resistiva, com realimentação
da potência de sáıda implementada a partir de uma malha fechada interna (corrente no
indutor) e outra externa (regulação de potência), tendo sua estabilidade comprovada a
partir da análise das impedâncias da lâmpada e de sáıda do conversor.

Um protótipo foi desenvolvido e implementado para operação em DCM, alimentando
uma lâmpada de vapor de sódio (HPS) de 70 W a partir do barramento CC ou a partir da
rede CA através da integração de um conversor buck-boost PFC na entrada. Para CCM,
outro protótipo foi desenvolvido para alimentar uma lâmpada de multi-vapores metálicos
de 35 W a partir de uma bateria automotiva.

Resultados experimentais foram apresentados para os protótipos, confirmando o de-
sempenho dos conversores projetados, além de resultados de simulações utilizando Matlab
e PSIM.

Os métodos utilizados para os projetos do conversor em diferentes condições de alimen-
tação e carga mostraram ser efetivos e de relativa simplicidade. Os projetos do conversor
proposto para as diferentes condições de alimentação e carga mostraram conformidade
com resultados experimentais e de simulação.

7.2 Considerações adicionais

A principal vantagem do conversor proposto em comparação a outras propostas é
o uso de um único indutor acoplado de simples construção e de dois interruptores ativos,
ambos referenciados ao mesmo terra de referência, para executar o controle de corrente
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e inversão de tensão. Outra importante vantagem é a possibilidade de sensoriamento e
controle do conversor através de componentes de baixo custo e referência única.

Principal desvantagem é sua relativamente baixa eficiência (principalmente para
DCM) devido aos ńıveis de corrente e tensão nos componentes, o que torna necessário
um projeto otimizado focado em eficiência. Outra desvantagem é a relativamente elevada
quantidade de diodos inerentes ao funcionamento do circuito.

7.3 Proposta para trabalhos futuros

Avaliação do circuito ignitor: para o projeto completo de um reator eletrônico
baseado no conversor proposto, é necessário avaliar de forma criteriosa aspectos
relativos à viabilidade do circuito ignitor a ser utilizado em termos de custo e
influência no desempenho do reator.

Correção do fator de potência: Pode-se analisar outras possibilidades de conversores
para efetuar a correção do fator de potência de forma integrada ao conversor
proposto. O principal parâmetro a otimizar é eficiência. Outros aspectos relevantes
como emissão de interferência eletromagnética e otimização do filtro passa-baixas
de entrada podem ser inclúıdos na análise.

Implementação com componentes otimizados: outra interessante possibilidade é
a implementação dos circuitos propostos com componentes especificados focando
o aumento de rendimento. Redução de tensões de polarização direta de diodos,
resistores de medição, resistências e capacitâncias internas de MOSFETs , além
da melhor escolha de ńıveis de tensão e corrente nos conversores devem ser buscados.

Outras aplicações para o conversor: como o conversor proposto é novo na literatura,
é interessante a busca por outras aplicações onde sua utilização seja vantajosa em
relação ao estado da arte. Salienta-se que o inversor pode sintetizar tensões de
sáıda com diversificadas formas de onda. Aplicações em fontes ininterruptas de
alimentação, conexão de geradores (fotovoltaicos, por exemplo) com a rede elétrica
e alimentação de motores são aplicações posśıveis.
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