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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

 

ANÁLISE DE TRANSFORMADOR PIEZELÉTRICO RADIAL 
UTILIZANDO DISCO DE ELETRODO SECCIONADO PARA 

CONVERSOR HALF-BRIDGE 
AUTOR: CLAITON MAINARDI MACHADO 
ORIENTADOR: FÁBIO ECKE BISOGNO 

Local e data da defesa: Santa Maria. 27 de agosto de 2015 
 

Este trabalho apresenta uma análise sobre Transformador Piezelétrico (TP), 

mostrando os principais tipos de dispositivos, características, modos de operação, en-

tre outros pontos importantes. Os parâmetros do modelo clássico de Mason são de-

terminados pela análise da resposta em frequência. A carga nominal é determinada 

levando em conta a máxima transferência de potência e o rendimento a partir de tes-

tes de carga. Para obter o modelo equivalente mais preciso é proposto uma metodolo-

gia de otimização do modelo equivalente. O critério utilizado para otimizar o modelo 

é do menor erro quadrático normalizado e ponderado entre a resposta em frequência 

do modelo e a resposta experimental do TP. Para comprovar os resultados obtidos 

pela metodologia de otimização, são apresentados gráficos de resposta em frequência 

do modelo obtido pela resposta em frequência, do modelo otimizado e a resposta ex-

perimental do TP. O modelo otimizado é estendido para diferentes configurações de 

segmentos do TP. A análise dos segmentos tem como objetivo adequar o TP para 

aplicações específicas, possibilitando o ajustes de parâmetros, para diferentes condi-

ções de resistência de carga para máxima transferência de potência, ganho de tensão e 

rendimento, entre outros. Resultados práticos com carga nominal são apresentados 

para todas configurações de segmentos, utilizando como conversor ressonante o con-

versor Half-Bridge. 

Palavras-chave: Transformador Piezelétrico, Modelo Elétrico Equivalente, Otimização 

do Modelo equivalente, Análise de segmentos, Conversor Half-Bridge. 

 





 

ABSTRACT 
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ANALYSIS PIEZOELECTRIC RADIAL TRANSFORMER USING 

DISC ELECTRODE SECTIONED TO  

HALF-BRIDGE CONVERTER 

AUTHOR: CLAITON MAINARDI MACHADO 

ADVISOR: FÁBIO ECKE BISOGNO 

Place and Date: Santa Maria, August 27th, 2015. 

 

This work presents an analysis of a Piezoelectric Transformer (TP), showing the 

main types of devices, characteristics, operation modes, among others important 

points. The parameters of Mason Classic Model are determined by frequency response 

analysis.  The nominal load is determined considering the maximum power transfer 

and the efficiency from the load tests.  In order to obtain a more accurate equivalent 

model, an optimization methodology of equivalent model is proposed. The criterion 

used to optimize the model is the minimum standard square error between frequency 

response of TP and model. To prove the results obtained by the optimization meth-

odology, it is presented, in impedance graphs, the curves of model obtained by fre-

quency response, optimized model and TP. The optimized model is obtained for dif-

ferent segments configurations of TP.  The analysis of segments has the goal to adapt 

the TP to specific applications, enabling the parameters adjust, to different condi-

tions of load impedance to maximum power transfer, voltage gain and efficiency, 

among others. The Half-Bridge practical results with nominal load are presented to 

all segments configurations, using as resonant converter. 

Keywords: Piezoelectric transformer, Electric model Equivalent, Optimization of the 

equivalent model, analysis segments, Half-Bridge converter. 
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 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações gerais 

Este capitulo está dedicado a apresentar breves explicações sobre as caracterís-

ticas básicas do funcionamento dos transformadores piezelétricos (TP), e uma revisão 

bibliográfica sobre alguns tópicos pertinentes para o desenvolvimento do trabalho tais 

como; um contexto da evolução dos transformadores piezelétricos; aplicação de TPs 

em conversores ressonantes, técnicas de modelagem aplicada à conversores ressonan-

tes. O capítulo apresenta as principais vantagens e motivações para utilização dos 

TPs no desenvolvimento de conversores de energia, por final é apresentado um escopo 

do trabalho para melhor organização na leitura. 

1.2 Revisão bibliográfica 

1.2.1 Transformador piezelétrico 

O conceito inicial do TP foi proposto por C.A. Rosen em 1954, com o registro 

da patente (ROSEN; FISH; ROTHENBERG, 1958). Pesquisadores começaram a uti-

lizar cerâmicas piezelétricas para o desenvolvimento de TPs em 1957 nos EUA e em 

1961 no Japão, (TANAKA, 1982), na época a tecnologia associada na produção dos 

TPs era pouco desenvolvida se comparado a tecnologia associada aos transformadores 

magnéticos que já estava consolidado na indústria, desestimulando a produção de 

TPs em escala industrial. Anos mais tarde por volta dos anos 90, o crescente desen-

volvimento de equipamentos compactos, tais como monitores LCD, fez com que pes-

quisadores desenvolvessem fontes compactas utilizando TPs. O uso de novos materi-

ais piezelétricos nos TPs, melhorou o rendimento consideravelmente chegando a 92% 

(KAWASHIMA et al., 1994). Dando sequência no desenvolvimento dos TPs o pesqui-

sador Charles A. Rosen propôs um TP com geometria retangular e com modo de vi-

bração longitudinal denominado Rosen (ROSEN; FISH; ROTHENBERG, 1958). 

Estudos apresentados em (ZAITSU et al., 1992) foram importantes para a re-

dução do tamanho dos TPs, com a proposta de trabalhar com a frequências elevadas 

(2 MHz) e o TP operar no modo de vibração extensional. Já (OHNISHI et al., 1992) 

considerou o TP multicamadas operando no segundo modo de ressonância com fre-

quência de ressonância superior a 1MHz, onde obteve boas características ressonantes 

e baixos espúrios de vibrações, chegando a uma densidade de potência de 16W/cm³ e 

eficiência superior a 90%. 
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Em (FLYNN; SANDERS, 1998) os autores discutem aspectos sobre a máxima 

transferência de energia e densidades de potência de um TP, onde relata que as limi-

tações são impostas pela força do campo elétrico máximo, densidade de carga máxima 

de superfície e a tensão máxima suportada pelo material piezelétrico. 

O método de análise de um TP por elementos finitos, é um processo que per-

mite realizar modelos geométricos de grande complexidade, para analisar seu compor-

tamento por simulação numérica, em circunstancias semelhante as condições reais 

(CEBRIÁN, 2011). Uma análise por elementos finitos é realizada para um TP do tipo 

Rosen (HALLARET, E. SARRUETE). O modelo elétrico equivalente é desenvolvido 

para validar a análise. Observou que os parâmetros encontrado como relação de 

transfomação de energia e eficiência está relacionado com a frequência de ressonância 

do TP. 

O trabalho desenvolvido por (Erhart et al., 2012), contribui com uma análise 

do comportamento dos TPs de cerâmica piezelétrica circular com diferentes layout, 

como mostra a Figura 1.1. Características de desempenho, tais como relação de trans-

formação e eficiência, foram estudados, onde se observou que o número de frequências 

de ressonâncias dependia do padrão da simetria do eletrodo, no caso do TP Ring-dot 

(maior simetria) apresentou um único pico de ressonância e melhor eficiência para 

faixa de frequência estudada. Quanto a relação de transformação (sem carga) desta-

cou-se o TP Wedge (2 segmentos) em relação aos demais, ainda, o trabalho contribui 

com demonstração de pontos críticos de temperatura na superfície dos TPs. Em 

(SHAO et al., 2014) é realizada uma análise tridimensional por elementos finitos para 

calcular a distribuição da temperatura no TP, a fim de verificar o método de cálculo, 

os resultados simulados do TP foram comparados com os resultados experimentais, os 

resultados obtidos foram satisfatórios. 

 
Figura 1.1 – (a) Ring-dot TP (b) Wedge TP (2 segmento) (c) Wedge TP (4 segmen-

to) (d) Moonie TP (e) Smile 1/2 D TP (f) Smile TP (3 segmento) (g) Jin-Jiang TP. 

Fonte: ERHART et al., 2012 
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Com o objetivo de obter maior ganho de tensão e potência transferida para 

carga, (GAIOTTO, 2012) exploraram os modelos de multicamadas, construindo um 

TP com mais de um elemento piezelétrico como atuador. 

Recentemente (LI; LIN, 2013) desenvolveram um TP com uma entrada e duas 

saídas em uma única cerâmica piezelétrica conforme Figura 1.2, a entrada é do tipo 

disco na região central da cerâmica e as saídas são do tipo anel na região externa. A 

configuração utilizada possibilitou diferentes ganhos de tensão. O circuito elétrico 

equivalente deste TP é obtido usando método analítico, com as equações piezoeléctri-

cas combinadas com a teoria elástica para a análise da vibração radial do disco e do 

anel polarizado no sentido da espessura. 

 
Figura 1.2 – TP com uma entrada e duas saídas Fonte: (LI; LIN, 2013) 

1.2.2 Aplicação de TP em conversores 

Como os TPs apresentam um modelo elétrico equivalente com componentes 

reativos, destacam as aplicações com conversores ressonantes tais como conversor 

Classe-E, conversor Half-Brige e conversor Full-Bridge (LIN, 1997). A partir de estra-

tégias de modulação e pelas características do modelo do TP é possível obter comuta-

ção das chaves do conversor em zero de tensão, tornando o conversor mais eficiente e 

reduzido nível de ruído inserido na rede (NINOMIYA et al., 1994). 

Recentemente os autores (FOSTER et al., 2014) apresentaram uma metodolo-

gia de projeto do TP para o conversor meia ponte Half-Bridge que garante o chavea-

mento das chaves do conversor em zero de tensão (ZVS), um vez que a utilização de 

um indutor de entrada significa perdas, maior volume e consequentemente maior cus-

to no desenvolvimento do conversor, resultados são apresentados confirmando a pos-

sibilidade do conversor operar em ZVS, quando os critérios de projeto apresentados 

são seguidos. 

Dentre as diversas aplicações dos TPs, destacam as aplicações em iluminação, 

nesta área ainda a utilização em LEDs. A iluminação a LED está ficando cada vez 

mais comum, o desempenho dos LED está aumentando e o preço diminuindo tornan-

do o produto competitivo (ROEDGAARD et al., 2013). Alguns dos desafios de conec-

tar estes dispositivos em redes de corrente alternada é cumprir com exigências de ter 

um alto fator de potência e baixo custo para competitividade no mercado. 
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A conexão entre TP e os LEDs, podem ter diferentes configurações, em 

(NIELSEN et al., 2011) os autores apresentam quatro topologias. A primeira mostra-

da na Figura 1.3 (a) utiliza-se somente LEDs como auto retificadores, uma vez que 

LEDs tem comportamento semelhante ao dos diodos. Os LEDs são dispostos em an-

tiparalelos para que ocorra condução de corrente durante todo o período da onda de 

saída do TP, a configuração traz a desvantagem da necessidade do dobro de LEDs. A 

segunda configuração em Figura 1.3 (b), o LED está submetido a meio período da 

corrente de saída do TP, a configuração tem um número reduzido de componentes, 

mas como desvantagem o dobro de LED como a configuração anterior. Na terceira 

configuração demonstrada em Figura 1.3 (c), é utilizada a retificação em ponte com-

pleta, a qual otimiza a utilização do LED, mas em contrapartida necessita de maior 

número de componentes. O incremento de um capacitor de filtro após a retificação é 

apresentado em Figura 1.3 (d), a configuração aplica um nível DC onde a corrente 

média é aproximadamente igual a corrente de pico. Segundo os autores a melhor esco-

lha de operação é em corrente continua levando em consideração a qualidade da luz e 

a durabilidade do LED. 

 
Figura 1.3 – Conexão com a carga. (a) Auto retificador. (b) Retificação meia onda. 

(c) Retificador ponte completa. (c) Retificador ponte completa com filtro. Fonte: 

(NIELSEN et al., 2011) 

Seguindo com as técnicas de conexão do TP com a carga, os autores (LAI; 

LEE; WU, 2012), analisam três topologias comumente usada em conversores com 

TPs, sendo duas semelhantes as apresentada na Figura 1.3, destaca-se a configuração 

com o circuito dobrador de corrente apresentado na Figura 1.4, a configuração é 

composta por dois diodos e dois indutores. Entre as três topologias apresentadas os 

resultados favorecem a utilização do retificador dobrador de corrente quando a carga 

apresenta impedância mais baixa em relação a saída do TP, no entanto traz a des-

vantagem da utilização dos indutores adicionais. 
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Figura 1.4 – Retificação dobrador de corrente. Fonte: (ROEDGAARD; WEIRICH; 

ANDERSEN, 2013), 

Os TPs ainda podem ser aplicados em conversores onde deseja-se um alto fator 

de potência, o projeto de um conversor é apresentado em (ROEDGAARD et al., 

2013), o autor utiliza um conversor meia ponte Half-Bridge com filtro passivo no es-

tágio de entrada, segundo o autor o TP trabalha em sua frequência de operação ideal, 

o que garante uma operação com comutação suave e ganho constante. 

Em (LAI; LEE; WU, 2012) é realizado um estudo comparativo entre três topo-

logias de acionamento de LEDs utilizando TP. As topologias analisadas são; retifica-

dor de onda completa, auto retificador e retificador dobrador de corrente, os resulta-

dos experimentais são apresentados para verificar o desempenho das três topologias, 

segundo os autores os resultados mostram que quando a impedância da carga é muito 

mais baixa que a impedância de saída do TP a topologia do retificador dobrador de 

corrente se destaca. A eficiência com está topologia superou os 80%. 

1.2.3 Modelagem de conversores ressonantes 

Para obter o modelo matemático de um conversor ressonante autores apresen-

tam técnicas específicas de modelagem para esse tipo de conversor, devido aos com-

ponentes armazenadores de energia as técnicas clássicas de modelagem podem não ser 

eficientes para obter o modelo. A seguir é apresentodo algumas técnicas apresentadas 

na literatura utilizada na modelagem de conversores ressonantes. 

Com o objetivo de analisar um conversor desprezando os parâmetros de proje-

to (KAZIMIERCZUK; PUCZKO, 1987) apresentaram a análise normalizada para o 

conversor Classe-E, para facilitar a aplicação do método (RADECKER et al., 2004) 

estendeu a analise normalizada para espaço de estados. A técnica foi aplicada para 

análise comparativa do conversor Classe-E e o conversor meia ponte Half-Bridge am-

bos utilizando TP. A análise considerou operação em ZVS e parâmetros normaliza-

dos, com os resultados obtidos é possível determinar o ponto ótimo de projeto para 

cada conversor de maneira precisa. 

Para uma análise da dinâmica do conversor Classe-E, (BISOGNO et al., 2005) 

e (NITTAYARUMPHONG et al., 2005) desenvolveram um modelo dinâmico, o mé-

todo consiste em separar o conversor em duas partes, um circuito de baixa frequência 

(filtro de saída) e um circuito de alta frequência (ressonante), é utilizada modulação 
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em frequência para regulação de ganho (entrada/saída), perturbações de carga e de 

entrada. Conforme (NITTAYARUMPHONG, 2008) para obter condições de ZVS do 

conversor Classe-E o autor demostrou que para cada frequência de chaveamento do 

conversor existe uma faixa de razão cíclica que proporciona chaveamento em zero de 

tensão, obtendo a janela de razão cíclica. 

O modelo dinâmico apresentado anteriormente resulta em uma função de 

transferência simplificada, desconsiderando algumas dinâmicas do sistema. Um mode-

lo dinâmico mais adequado para representação de conversores ressoantes é desenvol-

vido em (SANDERS et al., 1991), a metodologia utilizada permite a derivação do 

modelo de pequenos sinais para conversores ressoantes, o modelo utiliza a aproxima-

ção por séries de Fourier. 

A topologia do circuito utilizado por (SANDERS et al., 1991) para demonstrar 

o método é simples comparado aos conversores ressonantes. A aplicação do método 

em um conversor de elevada ondem pode ser observado em (DONG et al., 2008), o 

autor utilizou o conversor Classe-E, para obter o modelo de grandes sinais, no entan-

to o modelo não é valido para aplicar na malha de controle. Seguindo o conceito de 

(SANDERS et al., 1991), o modelo dinâmico de pequenos sinais para o Classe-E foi 

desenvolvido por (ENGLEITNER, 2011), o autor utilizou resultados da janela de ra-

zão cíclica obtida pela forma normalizada para simplificar as perturbações na razão 

cíclica durante a derivação do modelo. 

1.3 Motivação e justificativa 

O constante desenvolvimento de novas tecnologias está possibilitando cada vez 

mais a compactação de produtos e a alta eficiência energética. Neste sentido a utiliza-

ção do TPs pode ser uma alternativa em potencial, uma vez que apresenta grande 

densidade de potência, (40W/cm³) alto rendimento (95%) e frequência de chaveamen-

to elevada. Tais características se aplicam a TPs com potências inferiores a 100W 

(SYED, 2001), (PRIETO et al., 2001), (YAMANEL et al., 1998). 

Em comparação aos transformadores convencionais eletromagnéticos, os TPs 

apresentam vantagens que podemos destacar, como por exemplo; ser constituído basi-

camente de material isolante, assim, o TP não apresenta riscos de incêndio caso ocor-

ra um defeito, reduzido número de componentes, consequentemente redução do cir-

cuito e menor peso, tornando o processo de fabricação industrial em larga escala mais 

simples (GAIOTTO, 2012). 

Quanto a aplicação dos TPs, existem aplicações tanto elevadoras como abaixa-

doras, as elevadoras se destacam em inversores para iluminação de lâmpadas do tipo 

catodo frio, as quais necessitam de elevadas tensões para partida, facilmente obtida 

com a utilização de TPs, a partir de baterias com níveis de tensões baixo 
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(SHOYAMA et al., 1997). A características de grande relação de transformação insere 

os TPs em um mercado em constante crescimento, tais como de celulares, televisores, 

computadores entre outros, (BISOGNO et al., 2006). 

As aplicações como abaixador tem ganhado espaço no mercado, na área de 

iluminação, os LEDs são uma das fontes de iluminação mais eficientes, no entanto 

necessitam ser acionadas em baixa tensão, características obtidas com a utilização de 

conversores com TPs (BISOGNO et al., 2006). Além da iluminação, aplicações como 

abaixador podem ser encontradas em carregadores, fontes entre outros, principalmen-

te onde deseja-se tamanho reduzido em fontes de potência de até 100W (YAMANEL 

et al., 1998). 

1.4 Objetivos  

O objetivo geral da dissertação é explorar as configurações de segmentos de um 

TP radial, para aplicar em um conversor ressonante Half-Bridge. A análise dos dife-

rentes segmentos tem como objetivo adaptar o TP a uma aplicação desejada. O tra-

balho também tem como objetivo apresentar uma metodologia para obter um modelo 

elétrico equivalente do TP com bom grau de fidelidade na resposta em frequência do 

modelo comparado a resposta experimental do TP. 

1.5 Organização da dissertação 

Esta Dissertação está organizada em 4 capítulos: 

No Capítulo 1 é apresentada a revisão bibliográfica sobre o tema, contextuali-

zando a evolução dos TPs, as principais aplicações e técnicas utilizada para otimiza-

ção e maior eficiência dos TPs. Também são discutidas algumas das principais topo-

logias de conversores ressonantes apropriados para utilização de TPs, destacando 

vantagens e limitações de cada conversor. O capítulo apresenta a justificativa e obje-

tivos do desenvolvimento do trabalho. 

No Capítulo 2 é apresentado de forma breve as principais propriedades de um 

material piezelétrico, é relatado como se dá o processo de transferência de energia em 

um TP, e as principais estruturas de cerâmica utilizada para o desenvolvimento de 

um TP bem como o princípio de operação. Os parâmetros do modelo clássico de Ma-

son são determinados pela análise da resposta em frequência. O capitulo ainda apre-

senta uma metodologia de otimização do modelo elétrico equivalente. O modelo equi-

valente otimizado é estendido para diferentes configurações de segmentos do TP. 

No Capítulo 3 são realizados ensaios práticos do conversor Half-Bridge. O ca-

pitulo contempla o projeto do driver de acionamento do conversor, o projeto do indu-

tor de entrada, os testes práticos são apresentados para todas configurações de seg-
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mentos do TP analisadas neste trabalho, os resultados apresentados são com carga 

nominal. 

O Capítulo 4 é dedicado as considerações finais do trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 

1.6 Conclusões do capítulo 

O capítulo apresentou uma breve revisão sobre a evolução dos TPs e suas apli-

cações, observa-se que a aplicação dos TPs é bem ampla e a tecnologia aplicada ao 

produto vem ganhando espaço quando requer um produto compacto e com alto ren-

dimento entre outros. 

Apesar do grande número de aplicações dos TPs, a indústria não acompanha 

esse desenvolvimento no sentido de desenvolver produtos com PTs, provavelmente 

com receio de substituir tecnologias já consolidadas por uma tecnologia pouco difun-

dida no mercado. 

 



 

 TRANSFORMADOR PIEZELÉTRICO  

2.1 Considerações gerais 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos da piezeletricidade e o processo de 

conversão de energia dos TPs. São apresentados algumas estruturas de cerâmicas pie-

zelétricas utilizadas no desenvolvimento de TPs, bem como o princípio de operação. 

O capítulo apresenta a técnica para obter o modelo elétrico equivalente de um TP 

pela resposta em frequência, e uma metodologia utilizada para otimizar o modelo elé-

trico equivalente. A obtenção do modelo equivalente do TP é estendido para diferen-

tes configurações de segmentos das cerâmicas a fim de verificar parâmetros do TP 

como rendimento, resistência de carga, potência transferida para carga entre outros. 

2.2 Propriedades piezelétricas 

A palavra piezeletricidade tem origem grega que significa “eletricidade por 

pressão”, (do grego piezo significa pressão). A piezeletricidade é a propriedade que 

alguns materiais tem de se tornarem eletricamente carregados quando submetidos a 

uma certa pressão mecânica, o efeito piezelétrico pode ser considerado reversível pois 

quando se aplica uma diferença de potencial no material piezelétrico ocorre uma de-

formação mecânica. O efeito piezelétrico está presente em cristais que não tem centro 

de simetria, como o quartzo, sal de Rochelle (BASICS, 1999). O efeito piezelétrico 

caracteriza-se pela distorção de uma célula unitária de material piezelétrico como está 

mostrado na Figura 2.1. A Figura 2.1.(a) demostra uma célula unitária de quartzo 

sem aplicação de pressão mecânica ou campo elétrico, na Figura 2.1. (b) e na Figura 

2.1. (c) a célula unitária está submetida a uma pressão mecânica ocorrendo a polari-

zação. 

 
Figura 2.1 – (a) célula neutra; (b) célula com carga em x; (c) célula com carga em y 

fonte: (GAIOTTO, 2012) 
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Quando uma célula está neutra ou seja sem aplicação de pressão mecânica ou 

de campo elétrico, o centro da posição espacial das cargas negativas é o mesmo das 

cargas positivas, mas quando a célula é submetida a uma pressão mecânica, a célula 

deforma-se e o centro da posição espacial das cargas negativas é diferente das cargas 

positivas, ocorrendo uma diferença de potencial (GAIOTTO, 2012). 

2.2.1 Definição das propriedades piezelétricas 

A seguir são apresentadas as principais variáveis que descrevem o comporta-

mento dos materiais piezelétrico. As variáveis descrevem as interação entre força apli-

cada, deformação induzida, a carga e o campo elétrico interno do material (SYED, 

2001). 

Tensão Mecânica T: A força aplicada ao material por unidade de área (N/m²). 

Deformação Mecânica S: É a deformação relativa do material. Como exemplo, 

uma barra de comprimento L sofre uma deformação Δ𝐿. Então, o comprimento sofre-

rá esse acréscimo, com uma deformação associada Δ𝐿/𝐿. 

Campo Elétrico E: É a relação entre a tensão aplicada ou gerada à distância 

entre os eletrodos. 

Deslocamento Elétrico D: Também conhecida como densidade de carga, é a 

carga por unidade de área. Em materiais dielétricos, é relacionado ao campo elétrico 

pela permissividade dielétrica relativa 
r
 . 

Permissividade Elétrica  : é o fator de proporcionalidade que relaciona o des-

locamento elétrico a um campo elétrico sob uma tensão mecânica constante. Este des-

locamento pode ser dado como segue: 

TD E  

Constante de Distorção Piezelétrica (d): Refere-se a pressão mecânica desen-

volvida em resposta a um campo elétrico aplicado, sem estresse mecânico aplicado. 

Esta constante pode ser dada como segue: 

TS d E  

Constante de Elasticidade Piezelétrica ou Compliância (SE): Relaciona a tensão 

aplicada devido um estresse mecânico na presença de um campo elétrico constante. 

Esta constante pode ser dada como segue: 

ES S T  
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Coeficiente de Acoplamento Eletromecânico (k): Definida como a capacidade 

de um material piezelétrico transformar a energia elétrica em energia mecânica e vice-

versa. Sendo dada como: 

_ _

_ _ _

Energia Elétrica Armazenada
k

Energia Mecânica de Entrada


 

Ou: 

_ _

_ _ _

Energia Mecânica Armazenada
k

Energia Elétrica de Entrada


 

Densidade: Relacionado com a massa e o volume de um material piezelétrico 

pela seguinte expressão: 

Massa

Volume
 

 

Fator de Qualidade Mecânica (Q): É a medida das perdas mecânicas (amorte-

cimento) do material, fundamental para se determinar a qualidade de resposta e por 

sua vez permite analisar a nitidez do pico de ressonância. 

2.3 Operação de um transformador piezelétrico 

Os transformadores piezelétricos são modelados como um dispositivo que com-

bina um atuador piezelétrico, situado no primário, acoplado de forma mecânica a um 

transdutor piezelétrico, no lado do secundário. No primário, ocorre o efeito piezelétri-

co reverso, onde a cerâmica é deformada mediante a aplicação de um campo elétrico. 

No secundário, ocorre o efeito piezelétrico direto, onde a deformação mecânica provo-

ca uma polarização da cerâmica (ENGLEITNER, 2011). Tanto os transdutores, como 

os atuadores, são constituídos de materiais piezelétricos, cobertos por uma fina placa 

metálica (eletrodo), depositada sobre as faces do material ferroelétrico, ou seja, seme-

lhante a um capacitor com dielétrico constituído pelo material ferroelétrico, como 

mostra a Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 – Cerâmica de material piezelétrico com os eletrodos sobre as faces 

Eletrodos
Cerâmica de material 
        piezelétrico
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Os materiais cerâmicos podem ser do tipo “soft” ou “hard”, sendo que os TPs 

são construídos com materiais do tipo “hard”, que proporcionam maior densidade de 

potência, pequeno deslocamento e baixa sensibilidade. Quanto à funcionalidade de 

cada TP, isso dependerá da relação entre polarização (P) e a pressão mecânica exer-

cida (T) em cada estágio, primário ou secundário, sendo que na operação longitudi-

nal, a polarização ocorre de maneira paralela com a pressão, e no modo transversal, a 

polarização ocorre de maneira perpendicular com a deformação (LIN et al., 2001), 

como mostra a Figura 2.3. 

 
Figura 2.3 – Modo Longitudinal (a) Modo Transversal (b) 

Os modos de vibração mais comuns de TPs, de acordo com (LIN; LEE, 1994) e 

(LIN et al., 2001), são modos de vibração radial, vibração na espessura (Thickness) e 

o Rosen-type, mostrados na Figura 2.4, podendo ser “single layer” ou “multi-layer”, 

sendo que o “single” é composto por dois elementos piezelétricos, enquanto o “multi” 

é composto por três ou mais elementos. 

 
Figura 2.4 – Modo de vibração dos TPs: Modo Radial (a); Modo Espessura (b);Rosen 

Type (c) 

O tipo Rosen Type apresenta alto ganho de tensão, sendo utilizado em disposi-

tivos que necessitem de alta tensão e baixa potência, como é o caso dos monitores 

LCDs. O TP modo espessura apresenta baixo ganho de tensão, por isso é conhecido 

como TP de baixa tensão, sendo aplicado em conversores e adaptadores de tensão. 

O TP radial é uma combinação de um atuador piezelétrico no primário, que 

vibra em modo transversal acoplado em um transdutor piezelétrico no secundário, 

que também vibra em modo transversal (LIN et al., 2001). Quando a tensão de en-
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trada é aplicada no primário, o material polariza-se na direção paralela à espessura 

(direção 3) como mostra a Figura 2.5. Devido à estrutura cerâmica, a maior vibração 

ocorre na direção planar, perpendicular à polarização. Essa vibração é transmitida 

para o secundário, também na direção planar, devido ao acoplamento mecânico. Essa 

vibração induzirá cargas elétricas nos eletrodos perpendiculares à vibração (direção 

3), gerando assim, a tensão de saída. A Figura 2.5 mostra este esquema. 

 
Figura 2.5 – Processo de conversão de energia do TP radial 

As equações (2.1) e (2.2) representa as equações piezelétricas lineares para o 

atuador e o transdutor do TP. 

 
ES s T dE   (2.1) 

 
TD dT E   (2.2) 

Assumindo que o sistema é totalmente simétrico ao longo do eixo vertical Z, os 

parâmetros serão independentes de θ. Para esse caso, o campo elétrico está na direção 

da polarização, ou seja, as componentes Er e Eθ são nulas, existindo campo apenas na 

direção vertical. Dessa maneira, não há dependência do raio r, uma vez que as cama-

das do piezelétrico estão polarizadas na direção vertical Z, com os eletrodos em para-

lelo com as faces superior e inferior do TP. Da mesma maneira, o deslocamento elé-

trico D  está na direção vertical Z (IKEDA, 1996). 

Em uma primeira análise simplificada, pode-se considerar o movimento do TP 

como sendo apenas radial, desprezando-se os sentidos ortorradiais e verticais, devido 

à espessura ser muito menor do que o raio. Devido a isso, levam-se em conta apenas 

as componentes de deformação no sentido radial, 𝑆𝑟, e no sentido rotacional (angular) 

𝑆𝜃, assim como as componentes de tensão mecânica no sentido radial, 𝑇𝑟, e no sentido 

rotacional, 𝑇𝜃, ou seja, as componentes de deformação e tensão mecânica no sentido 

vertical são desprezadas (PIEFORT, 2001). Assim, o TP terá expansão e compressão 

radial, não existindo a distorção de cisalhamento entre entrada e saída (combinação 

de forças longitudinais e verticais Figura 2.6) e não existirá a variação da espessura 

do TP. 
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Figura 2.6 – Distorção de Cisalhamento 

2.4 Modelo elétrico equivalente  

Para representar um TP através de um modelo elétrico equivalente, alguns es-

tudos foram realizados, sendo o modelo clássico de Mason, é o mais difundido. Esse 

modelo faz uma analogia entre a parte mecânica e elétrica, realizando algumas simpli-

ficações, para obter o circuito elétrico ressonante com capacitores de entrada e saída, 

e uma configuração RLC série entre os capacitores de entrada e saída. 

A obtenção dos parâmetros do modelo elétrico equivalente de um TP utilizan-

do equações diferenciais já está desenvolvida a algum tempo na literatura por alguns 

autores (LIN, 1997), (PIEFORT, 2001). Um dos pontos essenciais são as simplificações 

a respeito do modelo elétrico equivalente (LIN et al., 2001). 

 Não ocorrem perdas mecânicas entre as camadas de cerâmica, e entre a 

cerâmica e elementos como a cola de fixação e os fios condutores; 

 O atuador e o transdutor vibram de forma idêntica, sem perdas; 

 Se o TP do tipo radial é considerado, vibrações em outras direções são 

desprezadas. 

O processo de transferência de energia entre o atuador e o transdutor conforme 

Figura 2.7, acontece com a combinação do diagrama elétrico de um elemento piezelé-

trico atuador com o diagrama elétrico de um elemento piezelétrico transdutor com 

mostra a Figura 2.8 (a) e em Figura 2.8 (b) o modelo elétrico do atuador e transdutor 

unidos e em Figura 2.8 (c) o modelo elétrico simplificado (SYED, 2001). 

 
Figura 2.7 – Modelo físico do TP; (a) Primário; (b) Secundário 
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Figura 2.8 – Modelo elétrico do TP; (a) modelo elétrico do atuador e transdutor; (b) 

atuador e transdutor unidos (c) modelo simplificado do TP 

O modelo simplificado é o modelo clássico de Mason, onde o indutor L e o ca-

pacitor C representam a analogia elétrica da oscilação mecânica do transformador, o 

resistor R representa ambas as perdas mecânicas e dielétricas e Cd1 e Cd2 são as capa-

citâncias das seções de entrada e de saída, parcialmente gerada pelos eletrodos 

(MASON ET AL., 1948). 

Além das estruturas de uma camada, como mostrado na Figura 2.5, alguns 

TPs podem ser compostos por multicamadas, geralmente com o objetivo de aumentar 

o ganho ou obter parâmetros específicos do modelo conforme a aplicação desejada 

(LIN, 1997). Esse caso acontece com um Transoner, um TP do tipo Radial com alte-

rações construtivas. A ideia desse dispositivo é construir a seção de saída por um con-

junto de discos finos colocados em paralelo e ou série, adequando as capacitâncias de 

entrada e saída (Cd1 e Cd2 na Figura 2.8), possibilitando o casamento de impedância 

para a máxima transferência de potência e adequando a capacitância de entrada as 

restrições do projeto do conversor ressonante utilizado (NORVEZ, 2007). 

2.5 Modelo elétrico equivalente pela resposta em frequência  

A modelagem abordada foi realizada para o TP com a estrutura demostrada 

na Figura 2.9 onde o atuador e o transdutor se encontram sob mesma superfície, di-

vididas em pequenas áreas de segmentos. As áreas correspontente ao primário são 

unidas por pequenos condutores flexíveis assim como as áreas do secundário, para 
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este TP são consideradas somente vibrações no sentido radial, despresando quaisquer 

outras vibrações que não seja neste sentido. Apesar de configurações semelhantes de 

TPs serem estudados na literatura, a estrutura proposta está pouco explorada. TPs 

semelhantes são abordados em (LI et al., 2004), onde a relação de transformação é 

obtida através de atuadores e transdutores em forma de anéis. 

2.5.1 Configuração 1 

No decorrer do trabalho são analisadas diferentes configurações de segmentos 

na cerâmica. A configuração apresentada na Figura 2.9 será denominada configuração 

1, todas configurações abordadas são realizadas em uma única cerâmica piezelétrica, 

mudando somente a configuração das conexões entre os segmentos do primário e se-

cundário. 

 
Figura 2.9 – Vista isométrica do TP radial recortado para configuração 1 

Existem diferentes formas para o processo de obtenção do modelo elétrico 

equivalente de um TP, sendo que o método mais comum e prático é baseado na res-

posta em frequência do TP, em torno de uma frequência de ressonância de interesse 

(LIN; LEE, 1994). Outra forma é pela geometria e características físicas do material. 

Para o TP utilizado neste trabalho as características físicas do material são desconhe-

cidas, com isso utilizamos o método de resposta em frequência para obter o modelo 

elétrico equivalente. Para a aquisição de dados e demostrar graficamente a resposta 

em frequência do TP foi utilizado o equipamento AP INSTRUMENTS INC. (AP200 

Frequency Response Analyzer), e o equipamento AGILENT (LCR Meter U1733U) 

para obter a capacitância equivalente de entrada e saída do TP. 

2.5.2 Parâmetros de Entrada 

A primeira análise a ser realizada para obtenção dos parâmetros de entrada do 

TP é curto-circuitando os terminais de saída, conforme a Figura 2.10, e calculando a 

admitância vista da entrada do TP. Os valores de condutância e susceptância são 

apresentados no gráfico apresentados na Figura 2.11. 

Primário

Secundário
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Figura 2.10 – Medida de admitância do TP com secundário em curto-circuito 

 
Figura 2.11 – Círculo de admitância; (a) teórico (b) exemplo de resultado prático 

(configuração 1) 

A partir do círculo de admitância, as frequências de interesse podem ser conhe-

cidas e subtituidas em (2.3). 
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2
s s
f

LC  
(2.3) 

fm frequência da máxima admitância. 

fs frequência de ressonância série. 
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||
  

 

(2.4) 

fr frequência de ressonância, susceptância = 0. 

fa frequência de antirressonância, susceptância = 0. 

fp frequência de ressonância paralela. 

fn frequência da admitância mínima. 

Mesmo com esses valores de frequência conhecidos, devemos obter mais um pa-

râmetro para que todos os componentes do modelo sejam encontrados. A partir do 

circuito da Figura 2.10, mede-se a capacitância na entrada do TP, utilizando-se uma 

L

Cd1

RC

yin

fm

fs

fr
G

Gmax

fn
fp
fa

45º
45º

1/R

B

Condutância

Su
sc

ep
tâ

n
ci

a

x104

x1
04

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5
0 1 2 3

(b)(a)



2 – TRANSFORMADOR PIEZELÉTRICO 46 

frequência relativamente baixa para que a impedância do indutor seja baixa e a  ad-

mitância do capacitor seja maior que 1/R (LIN, 1997). A equação que representa o 

capacitor de entrada está demostrada em (2.5). 

 
T d
C C C
1 1
 

 (2.5) 

Com o valor de CT1 conhecido e as frequências fs e fp conhecidas, a partir da 

equação (2.6) o valor de Cd1 pode ser determinado. 

 

T
s

d
p

C C
1

2
1

1 2
1






 

(2.6) 

Retornando a equação (2.5), o valor da capacitância de ressonância C pode ser 

conhecido. 

Com o valor da capacitância de ressonância C determinado substituindo na 

equação (2.7), o valor da indutância de ressonância L pode ser determinado. 

 




2
1

1

s

L
C

 

(2.7) 

O valor da resistência R que representa as perdas mecânicas é determinado por 

(2.8), onde GMAX é obtido diretamente do círculo de admitância, onde a condutância 

atinge o valor máximo. 

 


1

MAX

R
G

 
(2.8) 

Os valores obtidos a partir das equações completam o modelo para o secundá-

rio em curto-circuito. Os valores são apresentados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Parâmetros para o secundário em curto 

Parâmetros  Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada  Cd1 4,177 nF 

Capacitor ressonante equivalente  C 0,183 nF 

Indutor ressonante equivalente  L 63,775 mH 

Resistência equivalente  R 43,12 Ω 
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2.5.3 Parâmetros de Saída 

Para obter os parâmetros restantes do modelo elétrico equivalente, deve-se 

curto-circuitar a entrada do TP e obter a resposta em frequência como apresentado 

no item 2.5.1. O circuito a ser analisado é apresentado na Figura 2.12. 

 
Figura 2.12 – Medida de admitância do TP com primário em curto-circuito 

A partir do circuito da Figura 2.12, mede-se a capacitância na entrada do TP. 

A equação que representa o capacitor de saída CT2 está demostrada em (2.9). 

 
T d N
C C C
2 2
 

 (2.9) 

Os valores de fs2 e fp2 devem ser obtidos pelo círculo de admitância para a os 

terminais de entrada em curto-circuito do TP, assim, pela equação (2.10), o valor de 

Cd2 pode ser definido. 
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(2.10) 

Com os valores de Cd2 e CT2 conhecidos e, substituindo em (2.9), o valor de CN 

pode ser determinado. 

O último parâmetro a ser determinado para completar o modelo elétrico pode 

ser determinado por (2.11) a seguir. 
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C

 
(2.11) 

Para finalizar o modelo, devemos obter a relação de transformação do TP, que 

pode ser determinada por (2.12). Devido à similaridade do primário e secundário da 

configuração do TP utilizado, alguns parâmetros do modelo equivalente para primário 

e secundário em curto-circuito, apresentaram valores muito próximos fazendo com 

que a relação de transformação obtida seja muito próxima de 1:1. 
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  1

N
L L

 (2.13) 

Finalmente, o modelo elétrico equivalente do TP está com todos os parâmetros 

definidos. O circuito resultante é apresentado na Figura 2.13 e os valores finais utili-

zados no modelo podem ser visualizados na. Tabela 2.2. 

 
Figura 2.13 – Modelo elétrico equivalente do TP 

Para verificar a fidelidade do modelo em relação ao TP, a resposta em fre-

quência com secundário em curto-circuito do modelo (MCC) e do TP (PCC), e a res-

posta para secundário com circuito aberto do modelo (MCA) e do TP (PCA) é de-

mostrado nos gráficos das Figura 2.14 e Figura 2.15 magnitude e fase respectivamen-

te. O software utilizado para gerar os gráficos foi o Matlab. As equações utilizadas 

para apresentar graficamente a resposta em frequência do modelo é apresentado em 

(2.14) para saída em curto-circuito e (2.15) para saída em circuito aberto. Pelo fato 

da relação de transformação ser de aproximadamente 1 o valor de Cd1 é considerado 

em série com o circuito RLC do modelo. Os valores de frequência utilizado nos cálcu-

los da impedância são os mesmos utilizados no ensaio prático do TP. 

 
( )

Cd1 C L
MCC Z Z Z R    (2.14) 

 
( )

Cd1 C L Cd2
MCA Z Z Z R Z     (2.15) 

Tabela 2.2 – Parâmetros do modelo equivalente final para configuração 1 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 4,177 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 0,183 nF 

Indutor ressonante equivalente L 63,775 mH 

Resistência equivalente R 43,12 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 4,177 nF 

Relação de transformação N ≅ 1 
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Figura 2.14 – Impedância do modelo e do TP, para curto-circuito e circuito aberto 

 
Figura 2.15 – Impedância do modelo e do TP, para curto-circuito e circuito aberto 

Verificou-se que a resposta em frequência do modelo apresenta uma diferença 

significativa em relação a resposta experimental do TP e isso se justifica devido à 

simplificação utilizada para o modelo e a erro na aquisição de parâmetros do círculo 

de admitância devido a imprecisão do método gráfico. Para corrigir essas diferenças 

da resposta em frequência o item seguinte apresenta uma metodologia para minimizar 

a diferença entre a resposta em frequência do modelo e a resposta experimental do 

TP. 

2.6 Determinação da resistência de carga nominal 

A carga a ser aplicada na saída do TP deve ser projetada de tal forma que a 

máxima potência seja transferida da entrada para saída. Para isso, a resistência de 

carga deve ser igual à impedância do capacitor de saída Cd2, assim a resistência de 

carga equivalente pode ser definida por (2.16). 
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carga Cd2
R R

 
(2.16) 

Considerando os parâmetros obtidos pela resposta em frequência e, aplicando 

em (2.17), a carga nominal pode ser determinada. 
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s d

R
C

  
  

(2.17) 

Para verificar se a máxima transferência de potência do TP ocorre para carga 

teórica determinada a partir do modelo, testes práticos são realizados. A Figura 2.16 

mostra algumas curvas de resposta em frequência do TP para diferentes cargas e para 

secundário em curto-circuito e circuito aberto. Nota-se a maior admitância está nas 

curvas de curto-circuito e circuito aberto, mas como uma carga tendendo a curto-

circuito ou tendendo a circuito aberto a tensão ou a corrente são zero, logo é escolhi-

do como melhor opção uma carga intermediária, como por exemplo 600 Ω. Nota-se 

que a carga maior que 250 Ω, a resposta começa a se aproximar da resposta para cur-

to-circuito e para carga menor 1 kΩ a resposta começa a se aproximar da resposta 

para circuito aberto. 

 
Figura 2.16 – Impedância para diferentes cargas em função da frequência 

Na Figura 2.17 são apresentados testes de rendimento na faixa de frequências 

onde o TP apresenta melhor desempenho. Nota-se que o melhor rendimento está na 

faixa de frequência de 48 a 50 kHz para as cargas de 0.6 e 1kΩ, chegando a 92%, es-

ses resultados se justificam com o valor teórico determinado anteriormente. Os testes 

de rendimento foram realizados com sinais de tensão, o que pode implicar em diver-

gência quando o TP estiver operando com potência nominal (considera-se que esta 

diferença não seja significativa), a análise é importante para verificar o comportamen-

to perante diferentes cargas. 
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Figura 2.17 – Rendimento do TP em função da frequência para diferentes cargas 

 
Com a faixa de carga nominal conhecida, é determinado o valor de RC como 

sendo 600 Ω. O valor de Rc vai ser utilizado para a próxima etapa de obtenção do 

modelo, etapa onde o modelo é otimizado para as condições de curto-circuito, carga 

nominal e circuito aberto, como segue o próximo item. 

2.7 Otimização do modelo elétrico equivalente 

Nesta seção é apresentado uma metodologia para otimizar o modelo elétrico 

equivalente do TP. A metodologia permite aperfeiçoar o modelo para as condições de 

curto-circuito (MCC), circuito aberto (MCA), carga nominal (MRc) e para um mode-

lo genérico para ambas condições. A otimização tem como objetivo determinar os pa-

râmetros do modelo elétrico equivalente com maior exatidão a fim de deixar a respos-

ta em frequência do modelo o mais próxima possível da resposta do TP. A seguir, na 

Figura 2.18 é apresentado um diagrama de blocos que apresenta as etapas do método 

utilizado para realizar a otimização. 
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Figura 2.18 – Diagrama de blocos da metodologia de otimização 

A primeira etapa é obter o modelo equivalente do TP através da resposta em 

frequência conforme realizado nos itens anteriores. Os parâmetros do modelo obtido 

por resposta em frequência serve como parâmetros inicias da otimização. 

Inicialmente, é gerado um vetor para cada variável (Cd1, Cd2, C e L) com valo-

res em torno dos parâmetros do modelo inicial (resposta em frequência). A faixa de 

valores de cada vetor determina a flexibilidade do algoritmo de rastrear o melhor va-

lor para cada variável e o número de pontos do vetor estabelecerá o maior número de 

início

Otimiza o modelo para

secundário em curto 

circuito CC determina erro

Modelo inicial

Modelo obtido por resposta em frequência

Otimiza o modelo 

para secundário Rc

determina erroRc

Otimiza o modelo para

secundário circuito 

aberto determina erro CA

Modelo genérico , MRc e MCC MCA

 (padroniza o erro)Normalização do erro:

e =(errogenérico /erro )CC CC CC

 eRc=(errogenéricoRc/erroRc)

e =(errogenérico /erro )CA CA CA

 (prioriza a otimização do modelo com carga MRc)Ponderação do erro:

 etotal=e *10%+eRc*80%+e *10%CC CA

Atualiza as variáveis C
D2 d2

, C , C e L para o menos etotal encontrado.

Otimiza o modelo genérico para 

, MRc e MMCC CA

Final

Otimização:

Variáveis manipuladas: C
d1 d2
, C , C, L;

 cria um vetor para cada variável do modelo

em torno das variáveis do modelo inicial;

Calcula a resposta em frequência para todas as combinações passíveis;

Compara a resposta em frequência do modelo com a resposta do PT;

Determina o erro pela menor diferença entre a resposta do modelo e do PT;

Atualiza as variáveis CD2 d2, C , C e L para o menos erro encontrado.
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possibilidades dentro da faixa determinada. O número elevado de pontos resulta em 

um elevado tempo de processamento devido ao elevado número de combinações pos-

síveis conforme segue (2.18). 

 
NVar

C P
N =N  (2.18) 

NC número de combinações possíveis. 

NP número de valores de cada variável manipulada. 

NVar número de variável manipulada (Cd1+Cd2+C+L=4). 

Definidos os vetores das variáveis a serem manipuladas, o próximo passo é es-

tabelecer o critério que determina qual valor das variáveis resulta em um melhor mo-

delo. O critério adotado é do menor erro médio quadrático entre a resposta em fre-

quência do modelo e a resposta em frequência experimental do TP, considerando a 

magnitude da impedância, como segue em (2.19) e (2.20). 

A resposta em frequência experimental do TP utilizada na otimização do mo-

delo deve conter na janela de frequência pontos importantes como a frequência de 

ressonância (frequência de mínima impedância) e a frequência de anti-ressonância 

(frequência de máxima impedância). As equações que determina a magnitude da im-

pedância dos modelos MCC, MCA e MRc está demostrado em (2.21), (2.22) e (2.23) 

respectivamente. 

 
( )2

Mag mod TP
E = Mag Mag

 
(2.19) 

 

Mag
médio

p

E
E =

n



 

(2.20) 

 
( )

MCC Cd1 C L
Mag Z Z Z R    (2.21) 

 
( )

MCA Cd1 C L Cd2
Mag Z Z Z R Z     (2.22) 

 
(( ) ( ))

MRc Cd1 C L Cd2
Mag Z Z Z R Z Rc     (2.23) 

Desta forma, é determinado o erro médio para cada modelo, EmédioMCC, EmédioMCA 

e EmédioMRc. 

Considerando: 

Emog erro quadrático em Ω da magnitude da impedância entre o modelo e a 

resposta experimental do TP. 
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Magmod magnitude da impedância do modelo 

MagTP magnitude da impedância experimental do TP. 

Emédio média do erro dentro da janela de frequência analisada. 

np número de pontos dentro da janela de frequência analisada (experimental). 

A partir do erro médio é possível definir a combinação de valores para as vari-

áveis que resultam no modelo que melhor representa o TP, uma vez que a cada com-

binação de variáveis o erro é comparado com um erro inicial relativamente grande, e 

as variáveis são atualizadas a cada combinação que resulta em um menor erro médio. 

Aplicando a metodologia de otimização no modelo obtido através da resposta 

em frequência, é apresentado na Tabela 2.3, os três modelos otimizados., modelo para 

secundário em curto-circuito (MCC), modelo para secundário em circuito aberto 

(MCA) e modelo para secundário com carga nominal (MRc). Os parâmetros estão 

apresentados na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Parâmetros dos modelos equivalentes otimizados 

Parâmetros Modelo MCC Modelo MCA Modelo MRc 

Cd1 3,6098 nF 1,8937 nF 5,4874 nF 

Cd2 15,066 pF 3,0430 nF 9,5025 nF 

C 284,63 pF 262,49 pF 766,57 pF 

L 41,5m H 43,9 mH 16,1 mH 

Rc 150 150 150 

Erro médio 154,8 557,6 38,2 

 

A resposta em frequência para os modelos MCC, MRC e MCA otimizados está 

apresentado nos gráficos da Figura 2.19 a Figura 2.21. Observa-se que a resposta em 

frequência dos modelos estão relativamente próximos a resposta experimental do TP. 

As equações utilizadas para representar graficamente as respostas em frequência dos 

modelos MCC, MCA e MRc são apresentadas em(2.21), (2.22) e (2.23) respectiva-

mente. 
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Figura 2.19 – Impedância do TP (PCC) e do modelo (MCC) para curto-circuito 

 
Figura 2.20 – Impedância do TP (PRc) e do modelo (MRc) com carga nominal 

 
Figura 2.21 – Impedância do TP (PCA) e do modelo (MCA) em circuito aberto 

De forma isolada (um modelo para cada condição, curto-circuito, carga nomi-
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é necessário obter um modelo genérico, ou seja, um modelo único que represente o TP 

para as diferentes situações como curto-circuito, circuito aberto e com carga nominal. 

De forma semelhante à de otimização dos modelos MCC, MCA e MRC, o mo-

delo genérico parte dos parâmetros do modelo MRC otimizado como parâmetros inici-

as e diferencia-se no critério para a escolha dos melhores valores para as variáveis do 

modelo. Os critérios são apresentados a seguir. 

Normalização do erro: 

A normalização do erro é realizada devido a amplitude da impedância apresen-

tar grandes diferenças para os diferentes modelos MCC, MCA e MRC. Por exemplo, 

no caso do modelo MCA a amplitude da impedância é algumas vezes maior que o 

modelo MCC e MRC, conforme Figura 2.19 a Figura 2.21, fazendo com que o erro 

tenha maiores proporções em comparação aos demais modelos, causando uma maior 

influência no cálculo do erro total conforme (2.24). 

 
mGRcmGCC mGCA

total
médioCC médioCA médioRc

EE E
E =

E E E
 

 
(2.24) 

Considerando: 

Etotal somatório dos erros normalizados. 

EmGCC, EmGCA e EmGRc erro médio do modelo genérico. 

EmédioCC, EmédioCA e EmédioRc, erros médios dos modelos isolados. 

Ponderação do erro: 

O critério da ponderação do erro é aplicado para priorizar o modelo para a 

condição de carga nominal, ou seja, obter o modelo genérico com uma maior fidelida-

de de representação do TP para as condições de carga nominal RC. Para isso, no cál-

culo do erro total é atribuído o peso de 80% para o erro do modelo MRc e 10% para 

os erros dos modelos MCC e MCA, conforme estabelece (2.25). 

 
    

             
     

10 10 80mGRcmGCC mGCA
total

médioCC médioCA médioRc

EE E
E = % % %

E E E
 

(2.25) 

Com os critérios estabelecidos, a determinação do melhor modelo retorna à 

metodologia de otimização dos modelos isolados anteriores, onde a cada combinação 

de variáveis, o erro total é comparado com um erro inicial relativamente grande. A 

cada combinação que resulta em um erro total menor que o erro anterior, o valor das 

variáveis é atualizado até que todas as combinações possíveis sejam testadas. 

Para uma melhor otimização do modelo, pode-se realizar iterações, ou seja, uti-

lizar as variáveis otimizadas como parâmetros inicias do modelo a ser otimizado, as-
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sim, a cada nova iteração o algoritmo rastreará um menor erro. O processo pode ser 

repetido até que o erro não tenha diminuição significativa. 

Os valores correspondentes as variáveis do modelo genérico são apresentadas 

na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 1 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 5,0573 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 744,63 pF 

Indutor ressonante equivalente L 16,7 mH 

Resistência equivalente R 150 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 7,5084 nF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga Rc 600Ω 

 

A Figura 2.22 apresenta a resposta em frequência do modelo genérico otimiza-

do (MCC), e a resposta experimental do TP (PCC) com secundário em curto-

circuito. 

As Figura 2.23 e Figura 2.24, apresenta as respostas em frequência (magnitude 

e fase respectivamente) do modelo (MRc) e a resposta experimental do TP (PRc) 

com carga nominal de 600 Ω. 

A Figura 2.25 apresenta a resposta em frequência do modelo genérico otimiza-

do (MCA), e a resposta experimental do TP (PCA) com secundário em circuito aber-

to  

 
Figura 2.22 – Impedância do PCC e do modelo MCC para configuração 1 
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Figura 2.23 – Impedância do PRc e do modelo MRc para configuração 1 

 
Figura 2.24 – Impedância do PRc e do modelo MRc para configuração 1 

 
Figura 2.25 – Impedância do PCA e do modelo MCA para configuração 1 
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Pode-se observar que o modelo apresenta erro moderado para MCC e MCA, e 

em compensação, possui um erro mínimo para a condição de carga nominal, como era 

esperado devido a maior ponderação do erro para essa condição. 

2.8 Análise das configurações de segmentos do TP 

Utilizando a metodologia de otimização do modelo elétrico equivalente do TP 

apresentada no item 3.7, novas configurações de segmentos da cerâmica são analisa-

das para verificar o comportamento de parâmetros do TP tais como: modelo equiva-

lente, impedância de máxima transferência de potência e rendimento. A análise dos 

segmentos permite escolher uma configuração mais adequada para as possíveis aplica-

ções do TP. 

O critério para determinar a resistência de carga a ser utilizada em cada confi-

guração de segmentos do TP foi a da máxima transferência de potência. Para cada 

configuração de segmentos foi testado a impedância que resultou em uma maior po-

tência na carga. A resistência de carga encontrada foi utilizada na etapa de otimiza-

ção dos modelos apresentados a seguir. 

Os gráficos de resposta em frequência apresentados para as próximas configu-

rações de segmentos são referentes a condição de carga nominal, por ser de maior in-

teresse analisar o comportamento para essa condição. 

2.8.1 Configuração 2 

Na configuração 2 o atuador está localizado na região interna do TP, e o 

transdutor está localizado na região externa como mostra a Figura 2.26. 

 

 

 

Figura 2.26 – Vista isométrica do TP radial para configuração 2 

 
Os parâmetros do modelo equivalente apresentado nas Tabela 2.5 a Tabela 

2.11 são obtidos de forma semelhante ao modelo obtido anteriormente para configura-

ção 1. 

Primário

Secundário
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Tabela 2.5 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 2 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 1,8886 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 286,11 pF 

Indutor ressonante equivalente L 39,4 mH 

Resistência equivalente R 10 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 935,58 pF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga RC 840 Ω 

 
Figura 2.27 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 2 

 
Figura 2.28 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 2 
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Para a configuração 2 observa-se de acordo com a Figura 2.27 que a frequência 

de ressonância do TP está aproximadamente em 46,6 kHz, e a fase apresenta compor-

tamento capacitivo em uma faixa de frequência conforme mostra a Figura 2.28. 

2.8.2 Configuração 3 

Na configuração 3 o atuador está localizado na região externa do TP, e o 

transdutor está localizado na região interna como mostra a Figura 2.29. 

 
Figura 2.29 – TP Vista isométrica do TP radial para configuração 3 

Tabela 2.6 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 3 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 4,9450 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 366,95 pF 

Indutor ressonante equivalente L 32,1 mH 

Resistência equivalente R 140 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 1.4620 nF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga RC 450 Ω 

 
Figura 2.30 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 3 
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Figura 2.31 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 3 

Para a configuração 3 observa-se, de acordo com a Figura 2.30 que a frequên-

cia de ressonância do TP está aproximadamente em 45,7 kHz, e a fase apresenta 

comportamento indutivo em toda faixa de frequência analisada conforme mostra a 

Figura 2.31. 

2.8.3 Configuração 4 

Na configuração 4 o atuador está localizado na região interna e na metade da 

região externa do TP, já o transdutor está localizado na metade da região externa 

como mostra a Figura 2.32. 

 
Figura 2.32 – Vista isométrica do TP radial para configuração 4 

Tabela 2.7 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 4 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 4,1104 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 807,66 pF 

Indutor ressonante equivalente L 15,5 mH 

Resistência equivalente R 150 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 0,1367 nF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga RC 860 Ω 
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Figura 2.33 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 4 

 
Figura 2.34 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 4 

Para a configuração 4 observa-se de acordo com a Figura 2.33 que a frequência 

de ressonância do TP está aproximadamente em 45,7 kHz, e a fase apresenta compor-

tamento capacitivo em uma faixa de frequência conforme mostra a Figura 2.34. 

2.8.4 Configuração 5 

Na configuração 5 o atuador está localizado na metade da região externa do 

TP, já o transdutor está localizado na região interna e na metade da região externa 

como mostra a Figura 2.35. 

 
Figura 2.35 – TP Vista isométrica do TP radial para configuração 5 
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Tabela 2.8 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 5 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 2,9432 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 158,38 pF 

Indutor ressonante equivalente L 66,8 mH 

Resistência equivalente R 1000 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 193,10 pF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga RC 1000 Ω 

 
Figura 2.36 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 5 

 
Figura 2.37 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 5 
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tamento indutivo em toda faixa de frequência analisada conforme mostra a Figura 

2.37. 

2.8.5 Configuração 6 

Na configuração 6 o atuador está localizado na região externa e na metade da 

região interna do TP, já o transdutor está localizado na metade da região interna 

como mostra a Figura 2.38. 

 
Figura 2.38 – Vista isométrica do TP radial para configuração 6 

Tabela 2.9 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 6 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 5,7208 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 836,67 pF 

Indutor ressonante equivalente L 14,6 mH 

Resistência equivalente R 190 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 0,26221 nF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga RC 1000 Ω 

 
Figura 2.39 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 6 
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Figura 2.40 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 6 

Para a configuração 6 observa-se de acordo com a Figura 2.39 que a frequência 

de ressonância do TP está aproximadamente em 45,8 kHz, e a fase apresenta compor-

tamento capacitivo em uma faixa de frequência conforme mostra a Figura 2.40. 

2.8.6 Configuração 7 

Na configuração 7 o atuador está localizado na metade da região interna do 

TP, já o transdutor está localizado na região externa e na metade da região interna 

como mostra a Figura 2.41 

 
Figura 2.41 – Vista isométrica do TP radial para configuração 7 
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Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 1,8982 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 237,21 pF 

Indutor ressonante equivalente L 50,3 mH 

Resistência equivalente R 1250 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 2,9041 nF 

Relação de transformação N ≅1 

Resistência de carga RC 340 Ω 
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Figura 2.42 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 7 

 
Figura 2.43 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 7 

Para a configuração 7 observa-se de acordo com a Figura 2.42 que a frequência 

de ressonância do TP está aproximadamente em 46 kHz, e a fase apresenta compor-

tamento indutivo em toda faixa de frequência analisada conforme mostra a Figura 

2.43. 

2.8.7 Configuração 8 

Na configuração 8 o atuador está localizado na metade da região interna e ex-

terna do TP, de forma semelhante o transdutor está localizado na metade da região 

interna e externa como mostra a Figura 2.44. 

 
Figura 2.44 – Vista isométrica do TP radial para configuração 8 
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Tabela 2.11 – Parâmetros do modelo equivalente para configuração 8 

Parâmetros Representação Valores 

Capacitor equivalente de entrada Cd1 3,9946 nF 

Capacitor ressonante equivalente C 505,45 pF 

Indutor ressonante equivalente L 24,1 mH 

Resistência equivalente R 150 Ω 

Capacitor equivalente de saída Cd2 3,6168 nF 

Relação de transformação N ≅ 1 

Resistência de carga RC 1000 Ω 

 
Figura 2.45 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 8 

 
Figura 2.46 – Impedância do TP PRc e do modelo MRc para configuração 8 

Para a configuração 8 observa-se de acordo com a Figura 2.45 que a frequência 

de ressonância do TP está aproximadamente em 46,5 kHz, e a fase apresenta compor-
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tamento indutivo em toda faixa de frequência analisada conforme mostra a Figura 

2.46. 

2.9 Comparativo 

A Tabela 2.12 mostra um comparativo entre os modelos analisados, verifica-se 

que a resistência de carga e as capacitâncias de entrada e saída estão relacionada a 

quantidade de área dos segmentos conectados ao primário ou secundário, a Tabela 

2.12 apresenta uma coluna referente a fase dos modelos, para três configurações a fase 

apresentou característica indutiva (Ind.) as demais configurações apresentaram fase 

capacitiva (Cap.) 

Tabela 2.12 – Comparativo entre os modelos equivalente 

Configurações do 

TP 

 Resistência 

de carga (Ω) 

Capacitância 

(Cd1) em nF 

Capacitância 

(Cd1) em nF 

Fase 

Configuração 1  600 5,0573 7,5084 Cap. 

Configuração 2  840 1,8886 0,9356 Ind. 

Configuração 3  450 4,9450 1.4620 Cap. 

Configuração 4  860 4,1104 0,1367 Ind. 

Configuração 5  450 2,9432 0,1931 Cap. 

Configuração 6  1000 5,7208 0,26221 Ind. 

Configuração 7  340 1,8982 2,9041 Cap. 

Configuração 8  1000 3,9946 3,6168 Cap. 

2.10 Conclusões do capítulo 

O capítulo apresentou o princípio de funcionamento de um TP radial e a deri-

vação do modelo elétrico equivalente. Os parâmetros do modelo elétrico equivalente 

foram obtidos através da análise de resposta em frequência e confrontados com a res-

posta do TP, verificou-se divergências entre o modelo e o TP, com a finalidade de 

minimizar o erro entre o modelo e o TP, uma metodologia de otimização do modelo 

equivalente é apresentada, os resultados obtidos para o modelo otimizados demostra-

ram a validade da metodologia. 

A obtenção do modelo equivalente foi estendida para diferentes configurações 

de segmentos do TP, a exploração das configurações de segmentos permite adequar as 

características do TP para diferentes situações de resistência de carga, ganho de ten-

são e rendimento. No caso de uma carga com uma impedância baixa, como por 

exemplo o acionamento de LED a configuração 7 apresentou melhor característica, 
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pois a carga onde o TP apresentou maior transferência de potência é de 340 Ω, ob-

serva-se que a configuração tem a maior área de segmentos do TP conectados ao se-

cundário o que aumenta a capacitância de saída. 

 



 

 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO TP COM DIFERENTES 

SEGMENTOS PARA CONVERSOR HALf-BRIDGE COM 

INDUTOR DE ENTRADA 

3.1 Considerações gerais 

O capítulo apresenta ensaios práticos para todas configurações de segmento 

modeladas no capítulo anterior, é realizado o acionamento de cargas nominais para 

cada configuração de segmento. O procedimento prático é realizado a partir do con-

versor ressonante Half-Bridge. O capítulo apresenta detalhes do projeto do driver de 

acionamento do conversor e projeto do indutor de entrada do TP, componente impor-

tante para proporcionar condição de operação em ZVS do conversor. 

3.2 Conversores ressonantes  

Em conversores onde a corrente de carga é conduzida por chaves semiconduto-

ras, os picos de potência sobre as chaves contribuem para a redução da vida útil do 

componente, além disso, di/dt e dv/dt elevados podem ser causadores de interferência 

eletromagnética (IEM). Como alternativa para o aumento de densidade de potência 

dos conversores faz-se necessário o aumento da frequência de chaveamento, o que re-

sulta em componentes de filtragem menores e ou transformadores. No entanto, fre-

quências elevadas aumentam as perdas de comutação e em alguns casos sendo o limi-

tador da frequência de operação dos conversores. Por outro lado, se a comutação das 

chaves ocorrer quando a tensão e ou corrente que passa por ela for nula, o chavea-

mento ocorre sem dissipação significativa de potência. Algumas topologias básicas de 

conversores que possibilitam a comutação das chaves em tensão e ou corrente nulas 

são abordadas com maiores detalhes em (POMILIO, 2014). 

A condição de comutação não dissipativa, ou comutação suave, podem ser 

classificadas em dois grupos, de acordo com os modos em que ocorram as mudanças 

de estado das chaves. Comutação com corrente nula ou ZCS (zero current switching) 

e comutação com tensão nula ou ZVS (zero voltage switching). De modo geral ZVS é 

mais usado para altas frequências comparado a ZCS, devido as capacitâncias intrínse-

cas do interruptor. Quando o interruptor troca de estado com corrente nula, mas com 

tensão em seus terminais, a energia armazenada nas capacitâncias é dissipada sobre o 

componente, esse efeito torna mais significativo com frequências mais elevadas. Por 

outro lado, não ocorrem essas perdas na condição de ZVS (POMILIO, 1995). 

Uma análise comparativa entre dois conversores ressonantes, Half-Bridge e o 

conversor Classe-E, é apresentado em (YANG et al., 2009). A abordagem utilizada é 
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baseada no sistema normalizado em espaço de estados, de acordo com o artigo, o 

conversor Classe-E apresentou um melhor comportamento linear para uma ampla 

faixa de tensão de entrada. Por outro lado, o conversor Half-Bridge necessita de um 

indutor de entrada com menor valor para o mesmo TP, e apresentou maior eficiência. 

Os testes foram realizados no acionamento de LED com potência de 2 Watts. 

3.3 Projeto do driver 

Com a necessidade de acionar os dois interruptores do conversor, existe a ne-

cessidade de desenvolver uma placa de circuito impresso com a função de driver, o 

projeto dele levar em conta que o source de cada chave está conectado em um ponto 

diferente, como mostra a Figura 3.1. Devido a isso, além de gerar os dois sinais PWM 

(LO e HO), os referenciais para os sinais VGS aplicados em S1 e S2 deverão ser diferen-

tes. 

Para isso, são utilizados dois CIs, o SG3524 responsável pela geração dos sinais 

e controle do duty cycle e frequência, e o CI 2112 responsável pelos sinais possuírem 

referenciais diferentes. Os interruptores utilizados são MOSFETs. 

3.3.1 SG 3524 

As principais funções utilizadas no CI SG3524 são a geração do sinal de pulso, 

o ajuste do duty cycle e o ajuste da frequência. A Figura B.4.1 em anexo mostra o 

esquema completo dos componentes utilizados juntamente com esse CI; 

(DESCRIPTION; DIAGRAM, 1995). 

3.3.2 Ir2112 

Com os sinais gerados através do CI SG3524, o IR2112 servirá para que os si-

nais aplicados nos gates das chaves possuam referenciais diferentes. Isso é obtido 

através de um esquema conhecido como “circuito de bootstrap”. Esse CI permite que 

tensões de até 600 Volts sejam aplicados no dreno da chave S1. Um dos problemas é o 

delay na propagação do sinal, tanto de turn-on quanto de turn-off, tipicamente na 

faixa dos 100 ns para cada um, que, somados ao tempos de subida e descida (cada um 

na faixa de dezenas de ns) mais o tempo morto definido pelo SG3524, acarretarão em 

redução do duty cycle máximo, definido em 0.45, de acordo com (RECTIFIER), o 

esquema completo de ligação está demostrado na Figura B.4.2 em anexo. 
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3.4 Projeto do indutor de entrada 

O projeto do indutor de entrada utilizado nesta seção refere-se ao TP com a 

configuração de segmentos 1 apresentado na Figura 2.9. 

3.4.1 Projeto físico do indutor 

A realização do projeto do indutor requer um procedimento adequado, uma 

vez que influencia no funcionamento do conversor. Segundo (IVO BARBI et al., 

2000), para operações em frequências de chaveamento elevadas podem ocorrer pro-

blemas de inserção de uma série de elementos parasitas como: efeito pelicular, indu-

tâncias de dispersão, capacitâncias parasitas entre os enrolamentos, entre outros. O 

núcleo de ferrite é o mais indicado para operações em frequências elevadas, uma vez 

que possui aquecimento e perdas por histerese reduzidos comparado aos núcleos de 

ferro silício. 

3.4.2 Operação em ZVS 

Para a condição de comutação em ZVS, do conversor Half-Bridge com TP, é 

necessário que a impedância vista da chave em paralelo com o capacitor Cd1 do TP 

como mostra Figura 3.1, tenha uma fase positiva na faixa de frequência de operação. 

Em testes de varredura de frequência, observou-se um comportamento capacitivo da 

fase na faixa de frequência de operação, devido as características físicas do TP. Anali-

sando o modelo equivalente do TP verifica-se que o capacitor Cd1 é relativamente 

grande, e somado com a capacitância intrínseca do interruptor, torna mais difícil ob-

ter a condição de operação em ZVS. 

Como alternativa para tornar a fase indutiva na faixa de frequência de opera-

ção é necessário inserir um indutor de entrada. A utilização do indutor de entrada 

traz a vantagem de proporcionar a condição de operação em ZVS, mas em contrapar-

tida, o indutor representa uma perda de energia e uma diminuição do ganho de ten-

são. Como neste trabalho optou-se pela inserção do indutor de entrada, devemos ado-

tar o critério para a escolha do indutor com menor valor possível que proporcione a 

condição de ZVS. 

 
Figura 3.1 – Conversor Half-Bridge com indutor de entrada no TP 
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3.4.3 Critério de seleção do indutor de entrada 

Para a seleção adequada do indutor, é analisado a respostas em frequência do 

modelo para diferentes valores de indutores de entrada. A Figura 3.2 apresenta o 

comportamento da fase, é possível visualizar quais valores de indutor tornam a fase 

positiva na frequência de interesse. A equação utilizada para representar graficamente 

a resposta em frequência do modelo com indutor de entrada está demostrada em (3.1) 

 
( (( ) ( )))

MRc Le Cd1 C L Cd2
Mag Z Z Z Z R Z Rc      (3.1) 

 
Figura 3.2 – Impedância do modelo MRc da configuração 1 para diferentes valores de 

indutor de entrada com carga de 600 Ω 

Com a análise teórica da fase do modelo para diferentes valores de indutor de 

entrada é possível partir para testes práticos com os valores pré-determinado. Os tes-

tes      práticos no TP são realizados com valores de indutores próximos de 1 mH, de 

acordo com a análise teoria é o suficiente para operação do conversor em ZVS. 

A Figura 3.3 e a Figura 3.4 apresenta o comportamento da magnitude e da fa-

se do TP respectivamente. Considerando que a frequência de operação esteja na faixa 

de 45,5 a 49,5 kHz aproximadamente, o menor indutor que atende deve ser ligeira-

mente superior a 595 uH, como a disponibilidade do laboratório é limitada em alguns 

valores de indutores, o indutor selecionado como adequado para proporcionar opera-

ção em ZVS é o de 1,1 mH. 
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Figura 3.3 – Impedância do TP configuração 1 com carga de 600 Ω,  

 
Figura 3.4 – Impedância do TP configuração 1 com carga de 600 Ω 

 
Para verificar o comportamento da transferência de potência e rendimento em 

função da frequência e da indutância de entrada são testados três casos; sem Le, com 

Le = 595 uH e Le = 1,1 mH. Para fins de testes a tensão de entrada foi limitada em 

30 volts, o resultado de transferência de potência é apresentado na Figura 3.5 e o re-

sultados de rendimento é apresentado da Figura 3.6. Os dados de rendimento foram 

coletados diretamente do analisador de potência Yokogawa WT1800 Precision Power 

Analyzer. 

 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
x103Frequência (Hz)

1.4

1.2

0.1

0.8

0.6

0.4

0.2

  0

M
ag

ni
tu

d
e 

(
)

Ω
x1

03

Le = 0
Le = 98uH
Le = 595uH
Le = 1.1mH

 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
x103Frequência (Hz)

 60

 40

 20

  0

-20

-40

-60

-80

F
as

e 
(g

ra
u
s)

Le = 0
Le = 98uH
Le = 595uH
Le = 1.1mH



3 – ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO TP COM DIFERENTES SEGMENTOS 

PARA CONVERSOR HALF-BRIDGE  76 

 
Figura 3.5 – Testes prático de potência em função da frequência para o conversor sem 

Le, Le=595 uH e Le=1.1 mH 

 
Figura 3.6 – Testes prático de Rendimento em função da frequência para o conversor 

sem Le, Le=595 uH e Le=1.1 mH 

Para verificar a condição de operação em ZVS é capturado com o osciloscópio 

as formas de onda VGS das chaves, a tensão VDS da chave 2 e a tensão na carga. A 

Figura 3.7 mostra as formas de onda do conversor sem indutor de entrada. 
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Figura 3.7 – Testes prático do conversor sem Le; canal 1 e 2 VGS das chaves (S1 e S2); 

canal 3 tensão retificada na carga, canal 4 VDS da chave (S2) 

Percebe-se que, além da análise em resposta em frequência já constatar que 

não haveria como obter a condição de ZVS, o demostrado no resultado experimental 

confirmou isso. Observando o sinal de VGS de S2 e a tensão VDS, nota-se a existência 

de tensão na chave quando ela entra em condução. Além disso, existe a necessidade 

da inserção de um indutor de entrada devido ao spike elevado na tensão VDS. Isso 

acarreta também na qualidade do sinal verificado na carga. Essas variações bruscas 

de tensão observadas no interruptor S2 na entrada e saída de condução, acabam im-

pactando diretamente na tensão na saída. 

Observando a tensão VDS, conclui-se que o capacitor Cd1 possui valor superior 

ao limite da realização de ZVS, o que causa um longo tempo para realizar a sua carga 

(subida dessa tensão, quando S2 para de conduzir) e a sua descarga (descida dessa 

tensão, quando S2 entrará em condução), realizando comutação com dissipação (hard-

switching). Apesar de estar analisando apenas uma tensão aplicada em um interrup-

tor, a análise dessas ondas permite concluir que esse problema também acontece com 

S1, visto que existe uma grande variação de tensão quando S2 entra em condução. 

Próxima análise é para o Le=595 uH as formas de onda são apresentadas na 

Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Testes prático do conversor com Le=595 uH; canal 1 e 2 VGS das chaves 

(S1 e S2); canal 3 tensão retificada na carga, canal 4 VDS da chave (S2) 

Observa-se, inicialmente, que a qualidade das formas de onda melhorou signifi-

cativamente. Quanto ao spike em S2, esse problema foi bastante reduzido, tornando 

possível a aplicação de tensões bem mais elevadas, sem causar danos aos interrupto-

res. Nota-se também que a tensão VDS foi a 0 em um tempo inferior ao tempo morto. 

No entanto, o duty cycle deveria ser aumentado, pois essa tensão volta a crescer após 

chegar a 0, mas devido as características do driver utilizado no acionamento o duty 

cycle máximo é limitado. Outra questão é sobre a qualidade forma de onda da tensão 

na carga, que apresenta uma distorção na simetria quando as chaves deixam de con-

duzir. Apesar disso, houve uma grande melhoria em comparação com o resultado ob-

tido sem indutor. 

Próxima análise é para o Le=1,1 mH as formas de onda são apresentadas na 

Figura 3.9. 

 
Figura 3.9 – Testes prático do conversor com Le=1.1 mH; canal 1 e 2 VGS das chaves 

(S1 e S2); canal 3 tensão retificada na carga, canal 4 VDS da chave (S2) 
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Dos 3 casos analisados, esse é o que apresenta a melhor qualidade nas formas 

de onda. O spike no interruptor é reduzido, satisfazendo as restrições de funcionamen-

to normal, mesmo em aplicações com tensões mais altas. A condição de ZVS é facil-

mente obtida e a tensão VDS não voltou a crescer após ser zerada. Observa-se que a 

simetria na forma de onda da tensão na carga também melhorou. 

3.5 Resultados experimentais 

Ao realizar os testes práticos verificou que a análise da fase não é suficiente 

para definir o valor do indutor de entrada, pois quando a frequência de operação é 

ajustada para o conversor apresentar um melhor rendimento, a frequência de opera-

ção é maior que a definida na análise de fase, fazendo-se necessário um indutor com 

um valor que proporcione uma fase positiva para uma maior faixa de frequência. 

Os testes práticos de eficiência e transferência de potência é realizado para as 8 

configurações de segmentos. O indutor de entrada utilizado para cada configuração 

difere um do outro devido aos valores de Cd1 e Cd2 serem diferentes. 

Os resultados práticos são coletados a partir do osciloscópio tektronix 

TPS2014B, e os resultados referentes potência de entrada e saída, tensão de entrada e 

saída, corrente de entrada e saída e rendimento do conversor são coletados a partir do 

analisador de potência Yokogawa WT1800 Precision Power Analyzer. Os parâmetros 

obtidos na tela do instrumento representam: 

P1 potência de entrada/P2 potência de saída. 

Urms1 tensão de entrada/Urms2 tensão de saída. 

Irms1 corrente de entrada/ Irms2 corrente de saída. 

1 rendimento. 

3.5.1 Resultados experimentais configuração 1 

Para os testes realizado na configuração 1, o indutor de entrada utilizado é de 

2,1 mH e uma carga nominal de 600 Ω. 
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Figura 3.10 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.11 – Potência e rendimento para carga de 600 Ω 

3.5.2 Resultados experimentais configuração 2 

Para os testes realizado na configuração 2, o indutor de entrada utilizado é de 

2,1 mH, e uma carga nominal de 840 Ω. 
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Figura 3.12 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.13 – Potência e rendimento para carga de 840 Ω 

3.5.3 Resultados experimentais configuração 3 

Para os testes realizado na configuração 3, o indutor de entrada utilizado é de 

4,6 mH, e uma carga nominal de 450 Ω. 
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Figura 3.14 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.15 – Potência e rendimento para carga de 450 Ω 

3.5.4 Resultados experimentais configuração 4 

Para os testes realizado na configuração 4, o indutor de entrada utilizado é de 

2,1 mH, e uma carga nominal de 860 Ω. 
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Figura 3.16 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.17 – Potência e rendimento para carga de 860 Ω 

3.5.5 Resultados experimentais configuração 5 

Para os testes realizado na configuração 5, o indutor de entrada utilizado é de 

4,6 mH, e uma carga nominal de 1000 Ω. 
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Figura 3.18 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.19 – Potência e rendimento para carga de 1000 Ω 

3.5.6 Resultados experimentais configuração 6 

Para os testes realizado na configuração 6, o indutor de entrada utilizado é de 

1,5 mH, e uma carga nominal de 1000 Ω. 
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Figura 3.20 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.21 – Potência e rendimento para carga de 1000 Ω 

3.5.7 Resultados experimentais configuração 7 

Para os testes realizado na configuração 7, o indutor de entrada utilizado é de 

4,6 mH, e uma carga nominal de 340 Ω. 
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Figura 3.22 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.23 – Potência e rendimento para carga de 340 Ω 

3.5.8 Resultados experimentais configuração 8 

Para os testes realizado na configuração 8, o indutor de entrada utilizado é de 

3,2 mH, e uma carga nominal de 1000 Ω. 
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Figura 3.24 – Formas de onda; canal 1 e 2, tensão VGS das chaves S1 e S2; canal 3, 

tensão VOUT; canal 4, tensão VDS da chave S2 

 

 

 

Figura 3.25 – Potência e rendimento para carga de 1000 Ω 

3.6 Comparativos 

A Tabela 3.1 apresenta um comparativo entre as 8 configurações de segmentos, 

é possível observar e escolher a configuração mais adequada para uma carga específi-

ca, pois cada configuração apresentou diferentes valores de impedância para carga 
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nominal, pontos importantes, como transferência de potência e rendimento, podem 

ser observados. Com relação ao layout dos segmentos, observa-se que a quantidade 

está relacionada ao valor da carga nominal, e que a região central é mais significativa 

que a região externa, devido a maior concentração de tensão para os TPs radiais. 

Tabela 3.1 – Comparativo entre as configurações de segmentos do TP  

Configurações 

do TP 

 

 

Indutor 

(mH) 

Resistência 

de carga (Ω) 

Ganho de 

tensão 

Rendimento 

(%) 

Potência 

(W) 

Configuração 1  2,1 600 0,202 86,4 2,16 

Configuração 2  2,1 840 0,220 65,5 1,86 

Configuração 3  4,6 450 0,357 76,3 9,18 

Configuração 4  2,1 860 0,220 65,5 1,86 

Configuração 5  4,6 1000 0,227 70,5 1,66 

Configuração 6  1,5 1000 0,501 76,9 8,01 

Configuração 7  4,6 340 0,262 70,4 6,80 

Configuração 8  3,2 1000 0,247 67,8 1,98 

3.7 Conclusões do capítulo 

O capítulo apresenta os resultados práticos do TP aplicado ao conversor Half-

Bridge com indutor de entrada, para a realização dos testes práticos do conversor um 

circuito de comando para o conversor é projetado. Para proporcionar a condição de 

operação em ZVS do conversor é estabelecido um critério para determinar o indutor 

de entrada necessário. 

Em testes com tensão nominal de 180 Volts o critério de escolha do indutor de 

entrada pela análise da fase da Figura 3.4 não foi suficiente, os valores de Le foram 

ajustados para o conversor apresentar melhor desempenho, isso implica em mudanças 

na resposta em frequência do sistema, consequentemente em uma faixa de frequência 

diferente. 

 



 

 CONCLUSÕES FINAIS 

4.1 Considerações gerais 

O trabalho apresentou o princípio de funcionamento e a obtenção do modelo 

elétrico equivalente de um TP radial com atuador e transdutor dividido em pequenos 

segmentos na mesma cerâmica piezelétrica. Os parâmetros do modelo elétrico equiva-

lente foram obtidos através da análise da resposta em frequência e confrontados com 

a resposta experimental do TP. A obtenção do modelo equivalente do TP a partir da 

resposta em frequência é prático e de fácil aquisição com os equipamentos adequados, 

no entanto verificou-se divergências entre a resposta em frequência do modelo e a 

resposta experimental do TP. 

Para tornar a resposta em frequência do modelo mais próxima da resposta ex-

perimental do TP, é proposto uma metodologia para otimizar o modelo. A metodolo-

gia é baseada no erro quadrático entre a resposta em frequência do modelo e do TP, 

os parâmetros do modelo equivalente são manipulados até que o erro entre o modelo 

e o TP seja mínimo. Os resultados obtidos do modelo otimizado são apresentados e 

confrontados com a resposta em frequência experimental do TP. A metodologia de 

otimização proposta apresentou resultados satisfatório, uma vez que a resposta do 

modelo com carga nominal ficou muito próxima da resposta do TP. 

A obtenção do modelo equivalente TP foi estendida para diferentes configura-

ções de segmentos da cerâmica. Os diferentes leiautes dos segmentos permite adequar 

as características do TP para diferentes aplicações, ou aproximar os parâmetros do 

modelo para um projeto específico, entre as configurações testadas, parâmetros como 

impedâncias de carga, variaram de 340 a 1000 Ω, potência na carga variaram de 1,7 a 

9,2 W, rendimento do conversor variou de 65,5 a 86,4% e ganho de tensão ficou na 

faixa de 20 a 50% para o máximo rendimento de cada configuração. 

Para operação do conversor em ZVS, é necessário que a fase da impedância 

vista da chave S1 seja positiva na frequência de operação, a maioria das configurações 

de segmentos testadas não apresentaram pontos de frequência com fase positiva com 

exceção das configurações 2, 4 e 6, verificou-se que o valor do indutor de entrada está 

relacionado a área dos segmentos disposto no primário de TP. 

O critério adotado para a escolha do indutor foi determinado pelo menor indu-

tor que apresentou a resposta em frequência da fase positiva na frequência de interes-

se, no entanto, ao realizar testes com a tensão nominal no conversor, o indutor seleci-

onado por esse critério não foi o suficiente para operação em ZVS para toda faixa de 

tensão de entrada desejada, sendo necessário aumentar seu valor. No caso das confi-

gurações que já apresentavam fase positiva o valor utilizado é inferior aos demais. 



4 – CONCLUSÕES FINAIS  90 

 

Entre as configurações de segmentos analisadas o valor do indutor variou de 1,5 a 4,6 

mH. 

Na realização dos testes práticos do conversor surgiram problemas no TP não 

previstos, tais como trincas na cerâmica como mostra a Figura B.4.9, esses problemas 

podem prejudicar a qualidade dos resultados. Uma das prováveis causas é no processo 

de confecção dos segmentos, a ferramenta utilizada fragiliza a cerâmica onde a isola-

ção entre um segmento e outro é realizada. Outra hipótese ou em conjunto com a 

primeira é devido ao cisalhamento entre os segmentos (principalmente no sentido ra-

dial), se o deslocamento mecânico entre um segmento e outro adjacente não for igual, 

haverá uma tensão de cisalhamento entre os segmentos favorecendo a ruptura do TP. 

Quanto as contribuições do trabalho destacam-se a metodologia proposta para 

otimizar o modelo elétrico equivalente, os resultados obtidos demostraram ser favorá-

veis para o TP utilizado. A análise das diferentes configurações de segmentos possibi-

litou modificar os parâmetros do TP para diferentes aplicações. O critério adotado 

para seleção do indutor de entrada a partir da fase do modelo permiti ir para os tes-

tes práticos com valores de indutor pré-definidos. 

4.2 Propostas de trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros sugere-se o estudo dos seguintes temas: 

 Análise da configuração de segmentos do TP a partir do método de elemen-

tos finitos com software específico antes da análise prática. 

 Método de confecção do leiaute dos segmentos apropriado para fragilidade 

da cerâmica. 

 Analisar as configurações de segmentos do TP e adaptar para uma aplicação 

específica. 

 Utilizar segmentos em forma de anel para evitar ou diminuir a tensão de ci-

salhamento entre os segmentos. 

 Analisar a configuração de segmentos em série e paralelo do TP, seccionan-

do as duas superfícies da cerâmica. 

 Definir o leiaute do primário e secundário em segmentos únicos, evitando 

assim conexões com condutores e soldas. 
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APÊNDICE A 

Algoritmo de Otimização do modelo equivalente 

O apêndice A é dedicado para apresentar o algoritmo utilizado para otimizar o 

modelo equivalente do TP obtido pela resposta em frequência. 

% Carrega os arquivos de resposta em frequência do TP para CC (curto-circuito) CA (circuito Aber-

to) Ll (TP com carga). 

CC=fopen('C:\Users\Claiton MM\Desktop\pt10000\otimização modelo\ccLf0.dat');  

CC=textscan(CC,'%f %f %f','headerlines',1); CC=cell2mat(CC); 

CA=fopen('C:\Users\Claiton MM\Desktop\pt10000\otimização modelo\caLf0.dat'); 

CA=textscan(CA,'%f %f %f','headerlines',1); CA=cell2mat(CA); 

Ll=fopen('C:\Users\Claiton MM\Desktop\pt10000\otimização modelo\Lf0rc600.dat');   

Ll=textscan(Ll,'%f %f %f','headerlines',1); Ll=cell2mat(Ll); 

% Cria vetores para Frequência, Magnitude da impedância. 

CC1= CC(:,2); CC2 = CC(:,3); CA1= CA(:,2); CA2 = CA(:,3); L1 = Ll(:,2); L2 = Ll(:,3); freq = 

Ll(:,1); 

np = 10000; % números de pontos dos vetores carregados. 

% Parâmetros do modelo obtido pela resposta em frequência. 

cd1 = 3.6128e-09;    cd2 = 1.2703e-09;    c = 1.8071e-10;    Ls = 0.0635; 

Rp = 150; % Rp resistência de perda do TP;  

Rc = 600; % Rc resistência de carga. 

f=freq; % Vetor frequência;  

w = (2*pi*freq); % Vetor frequência em radianos. 

deg = 180./pi; % Converte radianos para graus. 

ne = 0.5; % Percentual para mais e para menos que as variáveis são testadas. 

erromagtotal1 = 1000; % erro inicial. 

eCC = 107; eCA = 781; eRc = 49; % Menos erro encontrado para os modelos isolados. 

t=1; 

m = 10; % Número de pontos que cada variáveis será testada. 

k = 0:m; 

Cd1 = (cd1-ne*cd1)+((cd1+ne*cd1)-(cd1-ne*cd1))*k/m; % Vetor do parâmetro Cd1 

Cd2 = (cd2-ne*cd2)+((cd2+ne*cd2)-(cd2-ne*cd2))*k/m; % Vetor do parâmetro Cd2 

C = (c-ne*c)+((c+ne*c)-(c-ne*c))*k/m;                       % Vetor do parâmetro C 

Lss = (Ls-ne*Ls)+((Ls+ne*Ls)-(Ls-ne*Ls))*k/m;           % Vetor do parâmetro Ls 

for I=1:m 

    for J=1:m 

        for K=1:m 
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            for L=1:m 

                  Xcd1 = -i./(w*Cd1(I)); % Calcula as reatância do vetor cd1. 

                  Xcd2 = -i./(w*Cd2(J)); % Calcula as reatância do vetor cd2. 

                  Xc = -i./(w*C(K));       % Calcula as reatância do vetor c. 

                  Xl = (w*Lss(L)*i);        % Calcula as reatância do vetor L. 

% Calculo Modelo CA (essa etapa calcula a resposta em frequência do modelo CC) 

% Série Zs = Rp + L + c + Cd2 

Zs = Rp+(Xl+Xc+Xcd2); 

Zsreal = real(Zs); 

Zsimag = imag(Zs); 

Zsret = Zsreal + (Zsimag*i); 

modZs = abs(Zsret); 

angZs = angle(Zsret); 

% Ztotal = cd1//Zs 

numZtotal = (Zsret.*Xcd1); 

denZtotal = (Zsret + Xcd1); 

modnumZtotal1 = abs(numZtotal); 

angnumZtotal1 = angle(numZtotal); 

moddenZtotal2 = abs(denZtotal); 

angdenZtotal2 = angle(denZtotal); 

modZtotalCA = (modnumZtotal1./moddenZtotal2); 

angZtotalCA = (angnumZtotal1 - angdenZtotal2)*deg; 

% Erro Quadrático CA (determina a diferença entre a resposta do TP e do modelo CA). 

erromagCA = sqrt((CA1-modZtotalCA).^2); 

erromagtotalCA(t) = (sum(erromagCA))/np; % Calcula a média do erro quadrático. 

% Calculo modelo CC (essa etapa calcula a resposta em frequência do modelo CC). 

% Série Zs = Rp + L + c 

Zs = Rp+(Xl+Xc); 

Zsreal = real(Zs); 

Zsimag = imag(Zs); 

Zsret = Zsreal + (Zsimag*i); 

modZs = abs(Zsret); 

angZs = angle(Zsret); 

% Ztotal = cd1//Zs 

numZtotal = (Zsret.*Xcd1); 

denZtotal = (Zsret + Xcd1); 

modnumZtotal1 = abs(numZtotal); 

angnumZtotal1 = angle(numZtotal); 
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moddenZtotal2 = abs(denZtotal); 

angdenZtotal2 = angle(denZtotal); 

modZtotalCC = (modnumZtotal1./moddenZtotal2); 

angZtotalCC = (angnumZtotal1 - angdenZtotal2)*deg; 

% Erro Quadrático CC (determina a diferença entre a resposta do TP e do modelo CC). 

erromagCC = sqrt((CC1-modZtotalCC).^2); 

erromagtotalCC(t) = (sum(erromagCC))/np; % Calcula a média do erro quadrático. 

% Calculo modelo Rc (essa etapa calcula a resposta em frequência do modelo Rc). 

% Paralelo Zcd2Rc = cd2//Rc 

numZcd2Rc = (Rc*Xcd2); 

denZcd2Rc = (Rc+Xcd2); 

modnumZcd2Rc1 = abs(numZcd2Rc); 

angnumZcd2Rc1 = angle(numZcd2Rc); 

moddenZcd2Rc2 = abs(denZcd2Rc); 

angdenZcd2Rc2 = angle(denZcd2Rc); 

modZcd2Rct = (modnumZcd2Rc1./moddenZcd2Rc2); 

angZcd2Rct = (angnumZcd2Rc1-angdenZcd2Rc2); 

Zcd2Rcreal = modZcd2Rct.*cos(angZcd2Rct); 

Zcd2Rcimag = modZcd2Rct.*sin(angZcd2Rct); 

% Série Zs1 = Rp + L + c 

Zs1 = Rp+(Xl+Xc); 

Zs1real = real(Zs1); 

Zs1imag = imag(Zs1); 

% Zs2 = Zcd1Rc + Zs1 

Zs2real = (Zcd2Rcreal + Zs1real); 

Zs2imag = (Zcd2Rcimag + Zs1imag); 

Zs2ret = (Zs2real + (Zs2imag*i)); 

modZs2 = abs(Zs2ret); 

angZs2 = angle(Zs2ret); 

% Ztotal = cd1//Zs2ret 

numZtotal = (Zs2ret.*Xcd1); 

denZtotal = (Zs2ret + Xcd1); 

modnumZtotal1 = abs(numZtotal); 

angnumZtotal1 = angle(numZtotal); 

moddenZtotal2 = abs(denZtotal); 

angdenZtotal2 = angle(denZtotal); 

modZtotalRc = (modnumZtotal1./moddenZtotal2); 

angZtotalRc = (angnumZtotal1 - angdenZtotal2)*deg; 
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% Erro Quadrático Rc (determina a diferença entre a resposta do TP e do modelo Rc). 

erromagRc = sqrt((L1-modZtotalRc).^2); 

erromagtotalRc(t) = (sum(erromagRc))/np; % Calcula a média do erro quadrático. 

% Cálculo do erro total (Ponderado pelo peso de 10% para os modelos CC e CA e 80% para o modelo 

Rc e normalizado pelos erros dos modelos isolados CC, CA e Rc. 

erromagtotal=(erromagtotalCA/eCA)*0.1+(erromagtotalCC/eCC)*0.1+(erromagtotalRc/eRc)*0.8; 

% Compara o erro atual com o erro inicias. 

                if erromagtotal(t) < erromagtotal1 && erromagtotal(t) >=0; 

% Atualiza as variáveis para o menor erro encontrado. 

               Cdd1 = Cd1(I); Cdd2 = Cd2(J); C1 = C(K); Lss1 = Lss(L); 

               erromagtotal1 = erromagtotal(t); % Atualiza o erro calculado. 

                       end 

                t=t+1; 

                end 

            end 

        end 

    end 

% Imprime as variáveis referente ao menor erro. 

Cdd1 

Cdd2 

C1 

Lss1 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Plota os gráficos para resposta em frequência da magnitude e fase para o TP e o Modelo 

subplot(2,1,1) 

handle = plot(f,modZtotalCC,f,CC1,f,modZtotalRc,f,L1,f,modZtotalCA,f,CA1); 

axis([42000, 52000, 0, 25000]); set(handle,'LineWidth',[2]) 

title ('Impedância'); 

xlabel('Frequência (Hz)'); ylabel('Magnitude (Ω)'); 

legend('Modelo CC','Piezo CC','Modelo Rc','Piezo Rc','Modelo CA','Piezo CA',2); grid on 

subplot(2,1,2) 

handle = plot(f,angZtotalCC,f,CC2,f,angZtotalRc,f,L2,f,angZtotalCA,f,CA2); 

axis([42000, 52000, -90, 90]); set(handle,'LineWidth',[2]) 

title ('Impedância'); 

xlabel('Frequência (Hz)'); ylabel('Graus'); 

legend('Modelo CC','Piezo CC','Modelo Rc','Piezo Rc','Modelo CA','Piezo CA',2); grid on 

 





 

APÊNDICE B 

Apêndice B 

CIs Utilizados no Driver do Conversor 

A Figura B.4.1 e Figura B.4.2 apresenta o esquema de ligação dos dois CIs uti-

lizado no projeto do driver de acionamento do conversor. 

 
Figura B.4.1 – Esquema completo com o CI SG3524 

 
Figura B.4.2 – Esquema completo com o CI IR2112 
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Equipamentos Utilizados na Aquisição de Dados 

A Figura B.4.3 apresenta a foto do equipamento utilizado para obter as medi-

das de tensão, corrente e potência de entrada e saída do conversor. 

 
Figura B.4.3 – Yokogawa WT1800 Precision Power Analyzer 

A Figura B.4.4 apresenta a foto do equipamento utilizado para obter as formas 

de ondas relevantes do conversor. 

 
Figura B.4.4 – Osciloscópio tektronix TPS2014B 

A Figura B.4.5 apresenta a foto do equipamento utilizado para obter a respos-

ta em frequência do TP. 

 
Figura B.4.5 – AP200 Frequency Response Analyzer 

A Figura B.4.6 apresenta a foto do equipamento utilizado para obter o calor 

das capacitâncias de entrada e saída do TP. 
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Figura B.4.6 – LCR Meter HP4263B 

Fotos do Protótipo 

A Figura B.4.7 apresenta a foto do protótipo completo, seguindo a foto da di-

reita para a esquerda está o circuito impresso (utilizado como driver de acionamento 

dos interruptores), logo após os interruptores do conversor Half-Bridge, seguido do 

indutor de entrada, TP e a carga. 

 
Figura B.4.7 – Foto protótipo completo 

A Figura B.4.8 apresenta a foto do TP utilizado no desenvolvimento do traba-

lho, trata-se de um TP radial com primário e secundário na mesma cerâmica piezelé-

trica, as medidas do TP são: Diâmetro 49mm, altura 3mm. 
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Figura B.4.8 – TP radial utilizado no desenvolvimento do trabalho 

A Figura B.4.9 apresenta a foto dos detalhes da confecção dos segmentos do 

TP. o processo de isolação entre os segmentos fragilizou a cerâmica devido a profun-

didade do corte, favorecendo a quebra da cerâmica nestas regiões. 

 
Figura B.4.9 – Detalhes da confecção dos segmentos 
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