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RESUMO 

  

SOUZA, Ithalo H. Sistema de iluminação pública baseado em drivers 

modulares para LEDs. 2017. ___f. Dissertação de Mestrado – Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR). Pato Banco, 2017. 
 

 

A utilização de luminárias baseadas em diodos emissores de luz (LED) é uma 

tendência para iluminação de interiores e para iluminação pública devido a 

sua alta durabilidade e eficiência. Apesar destas características desejáveis 

impulsionarem a utilização de LEDs na iluminação, a vida útil dos drivers 

utilizados para o acionamento de LEDs de potência, baseados em topologias 

tradicionais, pode ser inferior a vida útil do próprio LED. Estes drivers são, 

geralmente, constituídos de topologias que utilizam capacitores eletrolíticos, 

que tem baixa vida útil, principalmente, em altas temperaturas de operação. 
Assim, este trabalho propõe uma luminária LED para iluminação pública que 

seja baseada em drivers modulares. Esta metodologia, visa o aumento da vida 

útil dos drivers, bem como a manutenção do funcionamento da lâmpada 

mesmo quando um dos módulos falhar. O projeto dos drivers eletrônicos e a 

modelagem matemática dos conversores é apresentada. Além disso, são 

apresentados resultados experimentais obtidos através de um protótipo com 

50W (dois módulos com potência média de 25W, cada um).  

 

Palavras-chave: Conversores CC-CC, diodo emissor de luz, drivers modulares, 

eletrônica de potência, correção do fator de potência, iluminação pública. 
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ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Ithalo H. Street lightning system based on LED modular drivers 

2017. ___f. Master’s Dissertation – Electric Engineering Pos-Graduate 

Program, Federal University of Technology – Paraná (UTFPR). Pato Banco, 

2017. 
 

 

The use of LED based luminaires is a tendency for both indoor and street 

lighting, due to its high durability and efficiency. Despite these desirable 

features propel the use of LEDs on lighting systems, the lifespan of its drivers 

can be lower than the LED itself. Such drivers are usually based on topologies 

that make use of electrolytic capacitors, which present low durability, mainly 

in high temperatures. Therefore, this work proposes a LED luminaire for 

street lighting based on modular drivers. This approach intends to increase 

the lifetime of the drivers, as well as maintain the luminaire in operation even 

with one or more modules failure. The design of the electronic drivers and the 

technique used for the mathematical modeling of the converters are 

presented. Furthermore, the obtained experimental results from a prototype 

with rated power of 50W (two modules with rated power of 25W each one) are 

presented.  

 

Keywords: DC-DC converters, light emitting diodes, modular drivers, power 

electronics, power factor correction, street lighting. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com os avanços da eletrônica de potência nos últimos anos, os 

sistemas de iluminação também têm passado por avanços significativos 

visando a melhoria de tais sistemas, como o aumento de eficiência e redução 

de consumo de energia elétrica, sem deixar de atender a demanda atual e 

futura dos sistemas de iluminação. 

No Brasil, o serviço de Iluminação Pública (IP), em geral, era 

prestado pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Entretanto, 

a partir de janeiro de 2014, os ativos de IP foram integralmente transferidos 

para os municípios. Agora, cabe aos municípios a competência pela prestação 

desse serviço, tendo a responsabilidade de fazer a gestão da operação, 

manutenção, expansão e inovação do sistema de IP, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão. A mudança foi determinada por resolução 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 2010, com base em 

interpretação do artigo 30 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

competência dos municípios para “organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local...”. 

(Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, 2013) 

Devido à necessidade de expansão e inovação do sistema de IP, 

novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas, com o intuito de elevar a 

eficiência dos sistemas de iluminação pública, reduzindo assim, o consumo de 

energia elétrica nesse segmento. Dois programas governamentais foram 

desenvolvidos para dar “apoio” à eficientização da IP: o Programa Nacional 

de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes (PROCEL ReLuz) 

e o Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL (ELETROBRÁS; 

PROCEL, 2005). 

O PROCEL ReLuz, implementado no ano de 2000, tem como 

objetivos principais a redução no consumo de energia elétrica, promoção do 
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desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública, valorização 

noturna dos espaços públicos urbanos, além da melhoria das condições de 

segurança pública e a qualidade de vida nas cidades brasileiras 

(ELETROBRÁS; PROCEL, 2005).  

O Programa de Eficiência Energética da ANEEL conta com os 

recursos das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia 

elétrica, devendo aplicar anualmente 0,5% da sua Receita Operacional 

Líquida (ROL) em ações que promovam a eficiência no uso e na oferta de 

energia elétrica no país. No entanto, desde 2005 a ANEEL suspendeu os 

investimentos para a área de iluminação pública, as fontes de financiamento 

para projetos dessa natureza limitaram-se. (Ministério de Minas e Energia, 

2011) 

Para haver o acompanhamento das principais informações 

relacionadas ao mercado nacional de energia elétrica, a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME) 

apresenta um Anuário Estatístico de Energia Elétrica, onde, dentre outras 

informações, traz o consumo de cada classe consumidora do Brasil (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Consumo de energia elétrica por classe (em GWh) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
∆%  

(2014/2013) 

Part. %  

(2014) 

Brasil 415.683 433.034 448.171 463.335 475.432 2,7 100,0 

Residencial 107.215 111.971 117.646 124.896 132.399 6,0 27,8 

Industrial 179.478 183.576 183.475 184.609 179.618 -2,7 37,8 

Comercial 69.170 73.482 79.226 83.695 89.840 7,3 18,9 

Rural 18.906 21.027 22.952 23.797 25.671 9,4 5,4 

Poder público 12.817 13.222 14.077 14.608 15.354 4,8 3,2 

Iluminação Pública 12.051 12.478 12.916 13.512 14.043 3,9 3,0 

Serviço público 13.589 13.983 14.525 14.847 15.242 2,7 3,2 

Próprio 2.456 3.295 3.354 3.372 3.265 -3,4 0,7 

Fonte: Adaptado de EPE e MME (Empresa de Pesquisa Energética, 2015). 

 

Analisando os dados da Tabela 1, observa-se que a iluminação 

pública é responsável por 3% de toda a energia consumida no país, onde em 

2014, chegou a 14.043 GWh/ano, apresentando um crescimento de 3,9% em 
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relação ao ano anterior. Observando tais dados, é pertinente o estudo sobre 

esta classe de consumo visando sua redução de consumo de energia elétrica.  

Em virtude do incentivo a redução de consumo de energia elétrica 

nas diversas classes de consumidores, toda e qualquer forma de aumento de 

eficiência energética é bem vista. Seguindo esta linha, as luminárias que 

utilizam tecnologia LED (Light Emitting Diode) possuem, atualmente, maior 

eficiência luminosa em relação as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de 

alta pressão (High Pressure Discharge, HID), amplamente utilizada nos 

sistemas de IP.  

Em ambientes residenciais, a lâmpada LED em conjunto com seu 

dispositivo de acionamento (driver) alcançou patamares de eficiência 

grandiosos, cerca de 96%. Além disso, os LEDs possuem grande vida útil, e 

como o driver de acionamento é um dispositivo essencial para sistemas de 

iluminação com LEDs, projetar um driver que irá durar menos que o próprio 

LED faz com que o sistema deixe de possuir essa vantagem, de vida útil 

elevada (CHEN, LI, & HUI, 2010). 

Portanto, para melhoria da confiabilidade dos drivers, vem sendo 

utilizada a substituição do capacitor eletrolítico por capacitor de filme, 

poliéster, etc. Isso porque, o capacitor eletrolítico tem uma vida útil menor 

que a dos LEDs fazendo com que haja falha no driver antes do que nos LEDs 

(GARCIA J. et al., 2009). 

Logo, se além da substituição do capacitor eletrolítico, outra 

mudança na composição do driver for feita para a melhoria da confiabilidade, 

menor a possibilidade de falha. E, é nesse ponto que a ideia da modularização 

dos drivers se encaixa.  

1.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo principal o projeto e 

implementação de uma luminária para iluminação pública baseada em 
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drivers modulares para LEDs de potência, com foco no aumento da vida útil 

e possibilidade de redução de falha total da luminária. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Desenvolver um modelo de driver modular, para o acionamento de 

um conjunto de LEDs, que não utilize capacitores eletrolíticos; 

b) Projetar a malha de controle de corrente nos LEDs para a 

manutenção da corrente média entregue a cada módulo de LEDs; 

c) Demonstrar o funcionamento do sistema através de análise 

experimental, buscando alta eficiência; 

d) Atender os limites de amplitude das harmônicas determinados pela 

norma IEC61000-3-2 Classe C; 

e) Análise de mais de um módulo, operando em paralelo, para compor 

a luminária. 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA A TOPOLOGIA PROPOSTA 

A constituição do sistema de drivers modulares para LEDs parte 

da ideia de implementar um sistema de iluminação pública mais confiável. 

Assim, ao particionar tal sistema em drivers modulares de menor potência 

individual, permite-se uma maior seletividade no caso de falha de um dos 

conversores. Ou seja, caso um dos módulos deixe de funcionar devido a falha 

de algum componente, os demais módulos continuam operando normalmente. 

A modularização da luminária é uma solução segura e confiável que 

pode prevenir acidentes e outros problemas associados a falta de iluminação 

pública nas cidades. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

diversos casos, envolvendo acidentes por falta de iluminação nas ruas são 

registrados (Tribunal de Justiça de São Paulo, 2016). 
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Além disso, o particionamento do sistema em módulos menores e 

de menor potência permite um projeto único de driver, possibilitando a 

constituição de uma luminária com potência total sendo múltiplo da potência 

individual de cada módulo, através da associação em paralelo destes módulos. 

Por exemplo, ao desenvolver um driver para o acionamento de um conjunto 

de LEDs de 25W de potência média de saída, pode-se utilizar a associação de 

2 destes drivers para compor uma luminária de 50W de potência. 

Outra vantagem de utilizar uma lâmpada modular de 50W em 

relação a utilizar duas luminárias de 25W, por exemplo, é o fato de, utilizando 

um dispositivo de comando para ambos módulos, garante-se a mesma 

intensidade luminosa em todos os LEDs. Em lâmpadas separadas cada uma 

teria um dispositivo de controle, podendo variar o brilho entre elas. 

Na topologia proposta, os módulos são conectados em paralelo e 

cada módulo opera individualmente, com sua própria ponte retificadora e com 

um controle sobre a corrente que será aplicada aos LEDs. Este controle é 

efetuado por um controlador Proporcional-Integral (PI) implementado por um 

microcontrolador que permite o controle de diversos módulos, dependendo, 

apenas, da sua capacidade de processamento e da velocidade dos conversores 

A/D do microcontrolador.  

Se o interesse for a máxima confiabilidade da luminária, os 

módulos podem ser totalmente independentes, com um microcontrolador por 

módulo, tornando a operação de cada módulo mais individualizada. Porém, 

como os principais problemas de confiabilidade estão associados ao driver, 

pode-se utilizar um microcontrolador para vários módulos.
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2. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO COM LEDs 

Uma fonte luminosa, alimentada por uma fonte de potência 

elétrica, converte potência elétrica de entrada dada em watts (W) em radiação 

luminosa, luz, emitida em lúmens (lm). No entanto, também emite radiação 

infravermelha e/ou ultravioleta. A quantidade de luz visível emitida em 

relação à potência elétrica de entrada consumida determina a eficiência 

luminosa da fonte. Quanto maior a relação lm/W mais eficiente é a fonte 

luminosa (CARDOSO, 2005). 

A Figura 1 mostra que das lâmpadas utilizadas na IP no Brasil, as 

lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão (HPS), adotadas como padrão na 

IP, possuem de 80 a 150 lm/W de eficiência luminosa. 

 

 

Figura 1. Eficiência luminosa em função de cada tipo de lâmpada. 

Fonte: Adaptado de (EMPALUX, 2017). 
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As lâmpadas de descarga, em relação à emissão do fluxo luminoso, 

não se comportam da mesma maneira na partida a frio e a quente. Na IP, esta 

característica requer atenção, pois, dependendo do local e utilização, o tempo 

de acendimento e/ou reacendimento pode ser muito importante. Abaixo estão 

relacionados alguns tipos de lâmpadas com seus respectivos tempos de 

partida. 

1. Lâmpadas Mistas: seu fluxo luminoso total é imediato, com 

corrente de partida aproximadamente 30% maior que a nominal. 

Estas lâmpadas não necessitam de reator e iluminam o dobro das 

lâmpadas incandescentes (FLC, 2015). 

 

 

Figura 2. Lâmpada Mista. 

Fonte: (FLC, 2015) 

 

2. Lâmpadas Vapor de Mercúrio: seu fluxo luminoso total é 

atingido após 5 minutos do acendimento, com corrente de partida 

em torno de 40% acima da nominal.  

 

 

Figura 3. Lâmpada de Vapor de Mercúrio. 

Fonte: (FLC, 2015) 

 

3. Lâmpadas Multi-vapores metálicos: seu fluxo luminoso total 

ocorre entre 2 a 4 minutos, com corrente de partida de 40% a 90% 

maior, dependendo do tipo de lâmpada. Assim como as lâmpadas a 

vapor de sódio, as lâmpadas de multi-vapores metálicos possuem 

no interior do tubo de descarga uma elaborada mistura de metais 
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nobres vaporizados que proporcionam uma luz mais confortável, 

com uma temperatura de cor mais alta (tom mais branco) e uma 

reprodução de cor muito mais elevada (permitindo uma melhor 

visualização das cores). 

 

 

Figura 4. Lâmpada Multi-vapor Metálico. 

Fonte: (FLC, 2015) 

 

4. Lâmpadas Vapor de sódio a alta pressão: seu fluxo total ocorre 

somente entre 6 e 10 minutos da partida, com corrente de partida 

de, aproximadamente, 25% superior à nominal. A eficiência das 

lâmpadas a vapor de sódio é maior do que as lâmpadas a vapor de 

mercúrio, onde, dependendo da potência da lâmpada, pode atingir 

eficiências de 80 a 140 lm/W. 

 

 

Figura 5. Lâmpada HPS. 

Fonte: (FLC, 2015). 

 

Para efetuar as mudanças propostas no PROCEL ReLuz, a fim de 

reduzir o consumo, o programa estimulou a substituição de lâmpadas e 

reatores antigos por outros mais eficientes e de maior tempo de vida. No 

entanto, para que possa haver substituição das lâmpadas existentes é preciso 

ser efetuado estudo baseado em alternativas de substituição por novas 

tecnologias, de forma que para cada ponto luminoso tenha-se um fluxo 

luminoso equivalente ou superior ao existente. Além disso, os projetos de 

maximização de eficiência, englobam a modernização dos sistemas de IP nos 

aspectos técnicos e dos equipamentos que compõem a luminária. Desde que 

foi criado em 2000, cerca de 2,78 milhões de pontos de IP já foram substituídos 
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no país, totalizando um investimento de mais de 2 bilhões de reais no setor 

(Eletrobrás, 2016).  

A Tabela 2 mostra a distribuição regional dos 2,78 milhões de 

pontos de IP implementados pelo PROCEL Reluz desde 2001. 

 

Tabela 2. Distribuição regional dos pontos de IP implementados  

pelo PROCEL Reluz desde 2001 

Região Quantidade de pontos substituídos (%) 

Sudeste 49,6 

Sul 18,2 

Nordeste 13,7 

Centro-oeste 11,6 

Norte 6,8 

Fonte: (Eletrobrás, 2016). 

 

Os sistemas de iluminação de LED, também conhecidos como 

sistemas de iluminação de estado sólido, são considerados o terceiro estágio 

evolutivo da iluminação. O primeiro são as lâmpadas incandescentes 

desenvolvidas por Thomas Edison em 1879. Em seguida, as lâmpadas 

fluorescentes, desenvolvidas por Nikola Tesla, que geram luz a partir de uma 

mistura de gases num tubo revestido de fósforo, introduzidas no mercado em 

1938. E agora, é a tecnologia LED que está em evidência.  Para comparação, 

as lâmpadas LED convertem 40% da energia elétrica em luz, enquanto as 

lâmpadas incandescentes convertem apenas 5%. 

Os LEDs são componentes eletrônicos formados por uma junção P-

N de um material semicondutor, que são materiais que quando recebem a 

deposição de elementos providos de carga, sejam elas positivas ou negativas, 

acabam se tornando levemente carregados positivamente (com lacunas), ou 

negativamente (com elétrons livres). Na presença de uma corrente elétrica, os 

elétrons são forçados a fluir em direção às lacunas havendo uma 

recombinação desses elétrons e lacunas, ocasionando a liberação de energia 

através de radiação eletromagnética. No caso dos LEDs, essa energia é 

radiada na faixa do espectro da luz (NASCIMENTO, 2012). 



2. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO COM LEDs 
______________________________________________________________________ 

24 
  

Outro fator importante sobre o LED está na possibilidade de um 

aproveitamento melhor da luz uma vez que, devido às pequenas dimensões 

da fonte de luz, isso permite arranjos de diversas fontes, cada uma 

direcionada para um determinado ponto do ambiente. Além disso, 

aproveitando melhor a distribuição da luz evitando que locais, onde não seja 

necessária a aplicação da luz da iluminação pública, sejam iluminados. Dessa 

forma, quando se alia a grande eficiência à correta distribuição da luz, isso 

efetivamente permite uma redução considerável no consumo de energia 

quando comparado aos sistemas atualmente empregados, particularmente os 

sistemas com lâmpadas a vapor de sódio (NASCIMENTO, 2012). 

Essa tecnologia, além de eficiente, tem outras particularidades 

como a possibilidade de criação de luminárias que se mostrem mais 

adequadas ao mobiliário urbano. A luz, apresentada pelas luminárias LED, 

podem fornecer ao ambiente características mais agradáveis aos usuários do 

local, permitindo um conforto maior e também uma maior sensação de 

segurança. Isso, tende a definir uma nova relação entre o equipamento urbano 

provedor de luz e o usuário do local, permitindo que, não somente o efeito da 

luz artificial seja melhor aproveitado, mas que o equipamento de iluminação 

também seja inserido no contexto buscando atender as funções estéticas do 

ambiente onde está inserida a iluminação urbana (NARBONI, 2003). 

Nesse contexto, o fabricante de lâmpadas e luminárias OSRAM 

cita: “O futuro pertence as luminárias LED, porque são de extrema eficiência 

de energia, baixa manutenção, duráveis e confiáveis. De modo a permanecer 

atualizadas, as luminárias LED devem ser concebidas para explorar 

plenamente o futuro potencial dos iluminadores LED. [...] Essa é a única 

forma de obter resultados mensuráveis, realísticos e potencial de poupança 

que pode reduzir o consumo de energia e os custos em 80% comparado com 

soluções convencionais” (OSRAM, 2015). 

Duas ações propostas pelo Plano Nacional de Eficiência Energética 

(PNEf) de 2013 citam as luminárias LED como sendo alternativas para 

melhoria do sistema de iluminação pública. Desde então, tem sido feita a 

substituição e o investimento em luminárias LED para a IP. Em 2015, o 
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Brasil teve uma economia total de 120,67 milhões de kWh no consumo de 

energia elétrica e uma redução de 27,51 mil kW na demanda no horário de 

ponta, decorrente das ações desenvolvidas por meio do PROCEL Reluz.  

Nos municípios dos Estados Unidos, já foram instalados mais de 

5,7 milhões de luminárias LED e, cerca de, 10% de todo o sistema de 

iluminação externa foi trocado por luminárias LED. Além disso, diversas 

cidades no Canadá, Europa e Ásia já investiram milhões de dólares, na década 

passada, na instalação de luminárias LED (HECHT, 2016). 

 

2.1 DIODO EMISSOR DE LUZ 

O LED é um dispositivo semicondutor constituído pela junção de 

dois cristais semicondutores dopados com materiais distintos, sendo que um 

deles contém elétrons em excesso (semicondutor do tipo N) e, o outro, lacunas 

em excesso (semicondutor do tipo P). O comprimento de onda e, assim, a cor 

da luz que é emitida pelo LED depende dos elementos químicos utilizados na 

fabricação do cristal semicondutor e da dopagem (material e quantidade) das 

regiões P e N (RANGEL, M. G. et al., 2011). 

Quando sem alimentação, os elétrons livres do semicondutor do tipo 

N preenchem as lacunas do material do tipo P criando uma banda de 

isolamento entre os dois materiais, denominada banda proibida (RANGEL, 

M. G. et al., 2011). 

Ao aplicar-se uma tensão nos terminais da junção P-N a banda 

proibida se desfaz e, com o aparecimento de uma corrente elétrica que flui 

através da junção, os elétrons movem-se em sentido contrário as lacunas. 

Como os elétrons livres possuem elevados níveis de energia, cada junção de 

elétron-lacuna resulta na liberação de uma quantidade de energia emitida 

como radiação luminosa na forma de uma partícula sem massa, denominada 

fóton, como mostrado na Figura 6. 
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Figura 6. Junção lacuna-elétron quando o LED está polarizado diretamente provocando a 

liberação do fóton. 

Fonte: (PINTO, 2012). 

 

A obtenção da luz branca nos LEDs pode ser efetuada de duas 

maneiras: pela conversão de fósforo, onde o chip condutor azul ou ultravioleta 

é revestido com fósforo ou pelo sistema RGB (Red, Green and Blue) onde a luz 

originada de LEDs monocromáticos é misturada, resultando na luz branca 

(RANGEL et al., 2011). 

 

2.1.1 Modelo elétrico para representação do LED 

Mesmo o LED sendo um diodo, o seu comportamento difere dos 

diodos retificadores.  A curva característica dos LEDs, que relaciona a tensão 

e a corrente, devido a presença das resistências parasitas, não é a mesma dos 

diodos retificadores. Por isso, o LED é classicamente representado por um 

diodo ideal (D) para permitir a circulação de corrente em sentido único, um 

resistor (Rm) que representa a relação entre tensão e corrente aplicadas ao 

LED, e uma fonte de tensão (Vm) representando a mínima tensão necessária 

para que o LED seja polarizado diretamente, tal como a Figura 7 

(SCHUBERT, 2003). 
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Figura 7. Modelo elétrico do LED. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em que: 

D – Diodo ideal; 

If  – Corrente que circula pelo LED (A); 

Rm – Resistência dinâmica do LED (Ω); 

Vf – Tensão entre os terminais ânodo e cátodo do LED (V); 

Vm – Tensão de joelho do LED (V). 

 

 

Analisando a Figura 7, determina-se a corrente If que percorre o 

modelo elétrico do LED. 

 


 f m

f
m

V V
I

R
 (2.1) 

 

A utilização deste modelo simplificado está limitada para uma 

variação de corrente nos LEDs dentro de uma faixa próxima ao ponto de 

operação que se deseja para uma determinada temperatura constante no 

LED. Mesmo assim, o modelo apresenta resultados satisfatórios quando 

utilizado para representar o comportamento do dispositivo (PINTO, 2012). 

Em (Bender, 2012) foi desenvolvido um levantamento da resposta 

da tensão versus corrente sobre o LED para diferentes temperaturas de 

junção, que mostra a influência da temperatura na resposta do dispositivo. 

Este levantamento é mostrado através da Figura 8. 
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Figura 8. Tensão versus corrente no LED para diferentes temperaturas. 

Fonte: (BENDER, 2012). 

 

O LED a ser utilizado neste trabalho é do modelo LED-P3-D-White 

da Way Jun Technology. Tal modelo, para uma temperatura de 25ºC no 

terminal de dissipação térmica do componente, possui a seguinte curva 

característica de tensão em função da corrente apresentada na Figura 9.  

 

 

Figura 9. Curva característica de tensão em função da corrente para o LED-P3-D-White da 

Way Jun Technology. 

Fonte: Autoria própria. 
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A metodologia para a obtenção desta curva característica da Figura 

9 é a mesma apresentada em (PINTO, 2012), porém para um modelo diferente 

de LED. 

Desenvolvendo uma regressão linear e esboçando uma reta 

tangente com as características apresentadas em (Way Jun Technology, 

2011), datasheet deste modelo de LED, possibilitou uma tensão de joelho (Vm) 

de aproximadamente 2,910 V e uma resistência dinâmica de 0,842 Ω. Para a 

representação de um grupo de LEDs em série, por exemplo, basta multiplicar 

os parâmetros obtidos (Vm e Rm) pelo número de LEDs à serem utilizados. 

Diferentemente de diversos equipamentos eletrônicos, o LED 

necessita de um controle de corrente e não de tensão. Além disso, o LED 

precisa ser alimentado por um sistema intermediário (driver) que processe a 

energia para padrões aceitáveis a esse dispositivo, e não diretamente 

conectado à rede. 

Os parâmetros do modelo elétrico do LED podem variar conforme a 

temperatura do LED e também com a corrente que passa por ele. Com isso, 

tendo Rf um valor pequeno, faz com que pequenas variações de tensão 

provoquem grandes variações de corrente, onde a corrente média nos LEDs é 

o fator que determina a intensidade luminosa emitida por eles. Devido a isso, 

o driver deve atuar de tal forma a manter uma corrente constante em sua 

saída (CAMPONOGARA, 2012).  

2.2 DRIVERS PARA LEDS 

Os LEDs não podem ser conectados diretamente à rede elétrica, 

sendo necessário um sistema que possibilite o processamento da energia 

proveniente da rede para valores de tensão e corrente aceitáveis para esses 

componentes.  

Estes sistemas responsáveis pelo processamento da energia 

seguem algumas recomendações para seu funcionamento. Tais 

recomendações são apresentadas por um conjunto de normas relacionadas 
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com a iluminação de estado sólido. A maioria destas normas regulamenta o 

processo de produção, instalação e teste destes produtos. Portanto, para o 

projeto do driver, alguns requisitos devem ser levados em consideração, como 

o limite do Fator de Potência (FP).  

De acordo com a norma brasileira NBR 16026:2012, o FP deve estar 

entre 0,92 e 1 para dispositivos de controles eletrônicos. Além disso, a 

amplitude dos harmônicos (até a 39ª componente) deve estar dentro dos 

limites aceitáveis pela norma internacional IEC61000-3-2 (IEC, 2006; ABNT 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012). Para iluminação pública, 

tem-se potências superiores a 25W, geralmente valores entre 50W e 75W, o 

que enquadra tais sistemas a Classe C da norma. Para esta classe os limites 

de amplitudes dos harmônicos são mostrados na Tabela 3 (IEC, 2006). 

 

Tabela 3. Limites de amplitudes dos harmônicos de acordo com a norma IEC61000-3-2 para 

a classe C.  

Ordem do harmônico 

Valor máximo das componentes 

harmônicas (em porcentagem da 

fundamental) 

2ª 2% 

3ª 30% x fator de potência 

5ª 10% 

7ª 7% 

9ª 5% 

11ª até 39ª 3% 

Fonte: Adaptado de (IEC, 2006). 

 

Além da NBR 16026:2012 e da IEC 61000-3-2, tem-se 

recomendações práticas em relação à modulação da intensidade luminosa 

abordadas na IEEE 1789-2015, que restringe a amplitude de modulação de 

100%, Mod(%), para frequências até 3 kHz. Nos drivers, considerando a 

ondulação percentual de corrente pico-a-pico, ∆ILED%, definida por (2.2), tem-

se que ILED é igual ao dobro de Mod(%) (IEEE STANDARD, 2015).  

 

max min
% 100%LED LED

LED
LED

I I
I

I

 
   

 

 (2.2) 

Em que ILED, ILEDmax e ILEDmin são o valor médio, máximo e o mínimo 

da corrente nos LEDs, respectivamente. 
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Assim, a intensidade de modulação luminosa Mod(%) é 

determinada por (2.3). 

 

%(%)
2

LEDI
Mod


  (2.3) 

 

De acordo com a (IEEE STANDARD, 2015), os limites de Mod(%) 

em função da frequência (frede) de variação deste modulação podem ser 

divididos em três recomendações práticas: 

• Recomendação prática 1: Quando for desejado limitar os 

possíveis efeitos biológicos do flicker para um nível definido como 

baixo risco, deve-se manter o índice de modulação de acordo com: 

o Abaixo de 90 Hz: Mod(%) deve ser menor que 0,025frede; 

o Entre 90 e 1250 Hz: Mod(%) deve ser menor que 0,08frede; 

o Acima de 1250 Hz: não há restrições para Mod(%). 

• Recomendação prática 2: Quando for desejado operar na faixa 

onde o flicker não produz efeitos observáveis (mesmo 

considerando-o invisível), deve-se manter o índice de modulação 

de acordo com: 

o Abaixo de 90 Hz: Mod(%) deve ser menor que 0,001frede; 

o Entre 90 e 3000 Hz: Mod(%) deve ser menor que 0,0333frede; 

o Acima de 3000 Hz: não há restrições para Mod(%). 

• Recomendação prática 3: para qualquer fonte de iluminação, 

independente das condições de operação, para prevenir 

convulsões, deve-se manter o índice de modulação de acordo com: 

o Abaixo de 90 Hz: Mod(%) deve ser menor que 5%. 

 

Para drivers conectados a rede elétrica com frequência de 60 Hz, o 

flicker será de 120 Hz, o limite de Mod(%) é arredondado para 10% e 4% para 

as recomendações práticas 1 e 2, respectivamente. Portanto, tais 

recomendações podem ser seguidas para melhorar o bom funcionamento do 

driver 
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Em relação as topologias utilizadas, tais drivers podem apresentar 

topologias passivas (que não possuem nenhum dispositivo semicondutor 

controlado de maneira ativa) e topologias ativas (que possuem um interruptor 

controlado e um circuito de controle de corrente dos LEDs) (CHEN, LI, & HUI, 

2010). 

As topologias passivas, apesar do baixo custo e simplicidade, 

apresentam uma relação inversamente proporcional entre a ondulação de 

baixa frequência na corrente de saída e a distorção harmônica da corrente de 

entrada. Logo, quando se tem baixa distorção harmônica na corrente de 

entrada a ondulação na corrente de saída é, relativamente, elevada (CHEN, 

LI, & HUI, 2010). 

Estudos desenvolvidos anteriormente por Wang et al., 2011, por 

exemplo, apontam os conversores estáticos operando em alta frequência como 

sendo as melhores opções para drivers de LED. Isso porque, possuem alto 

rendimento (maior do que os conversores lineares), e, devido à alta frequência, 

redução no tamanho dos dispositivos magnéticos.  

Outro fato importante é que, a luminosidade emitida pelos LEDs é 

dependente do valor médio da sua corrente, não devendo extrapolar os valores 

disponibilizados no datasheet do componente. Isso porque, a forma de onda 

da corrente nos LEDs, alimentados por topologias passivas de drivers, 

apresenta uma ondulação senoidal com o dobro da frequência da tensão da 

rede (que é uma ondulação em baixa frequência se comparada com a alta 

frequência de chaveamento dos conversores) podendo ocasionar uma variação 

na luminosidade do dispositivo.  

No caso das topologias ativas, há a possibilidade de uma malha de 

controle onde, com o sistema operando em malha fechada, pode-se controlar 

as variáveis de interesse no circuito, como a corrente nos LEDs, por exemplo, 

limitando-a à valores suportados por este componente. Diante disso, para o 

presente trabalho, escolheu-se a utilização de uma topologia ativa como driver 

para os LEDs.  
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As topologias ativas podem ser divididas de acordo com o número 

de conversores/interruptores ativos, sendo elas: de estágio único e de dois 

estágios. 

 

2.2.1 Estágio único 

Nas topologias de estágio único a energia é processada apenas uma 

vez, ou seja, tem-se apenas um conversor sendo utilizado para conectar a fonte 

de alimentação aos LEDs (ou uma topologia que utilize dois conversores 

integrados a apenas um interruptor ativo).  

O conversor utilizado nesta topologia, mostrada na Figura 10, é 

responsável pela Correção do Fator de Potência, e recebe o nome de CFP. 

  

 

 

Figura 10. Topologia de driver de estágio único. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Estas topologias de estágio único possuem elevada eficiência, pois 

a energia é processada apenas uma vez. No entanto, para manter a corrente 

dos LEDs com pouca ondulação de baixa frequência, necessita-se uma grande 

capacitância na saída do conversor CFP. Isto leva à utilização de capacitores 

eletrolíticos, que não é desejado para aplicações de LED, devido ao seu tempo 

de vida útil (WANG, S. et al, 2011; PINTO, R. et al, 2012).   

Assim, algumas topologias de estágio único que não utilizam 

capacitor eletrolítico foram propostas, como as apresentadas por Ryu et al, 

2011 e Wang et al. 2010. Na topologia proposta por Wang et al. 2010, utiliza-

se um método de injeção de 3a e 5a harmônicos na malha de controle para 

reduzir o pico da ondulação de baixa frequência. Mas, mesmo assim, a 

ondulação ainda se faz presente e, diminuindo o pico para manter dentro dos 
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valores determinados pelo fabricante dos LEDs, a corrente média acaba 

diminuindo, causando uma baixa utilização da capacidade luminosa do LED. 

 

 

2.2.2 Estágio duplo 

Tradicionalmente, em drivers de LED, utilizam-se dois 

conversores, como mostrado na Figura 11. Isso porque, um dos conversores 

funciona como pré-regulador para a conexão com a rede objetivando atender 

as normas de conexão, realizando a correção do fator de potência e 

disponibilizando um barramento CC em sua saída. E, a outra etapa, 

desenvolvida pelo segundo conversor, consiste em reduzir a ondulação da 

parcela CA da tensão do barramento e controlar a corrente nos LEDs, 

desenvolvida pelo conversor que atua no Controle de Potência (CP) (WEIR, 

B.; CATHELL, F., 2008). 

Este conversor CP possui uma maior liberdade de atuação, pois sua 

operação não causa distorções na corrente de entrada. Isto permite que se 

tenha uma maior ondulação de baixa frequência na saída do primeiro estágio, 

diminuindo o capacitor utilizado. Assim, com ações rápidas de controle 

consegue-se compensar esta parte CA da tensão de barramento, repassando 

aos LEDs apenas uma componente CC (GARCIA J. et al., 2009).  

 

 

 

Figura 11. Topologia de driver com estágio duplo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

No entanto, o fato de se ter duas etapas de processamento de 

energia implica diretamente na eficiência total do driver, pois, a eficiência é 

calculada pelo produto da eficiência individual de cada conversor. Com isso, 
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deve-se maximizar a eficiência individual de cada conversor, para que a 

eficiência total de todo o sistema seja alta. Esta eficiência total pode ser 

calculada através de (2.4). 

 

total cfp cp     (2.4) 
 

 

Onde: 

ηtotal – eficiência total do driver; 

ηcfp – eficiência do estágio CFP; 

ηcp – eficiência do estágio CP. 

 

Com a compensação ativa da ondulação da tensão de barramento e 

o controle da corrente média entregue aos LEDs, tem-se bom controle do fluxo 

luminoso, além de mais flexibilidade no controle da luminosidade (PEREIRA, 

G. G.; DALLA COSTA, M. A., 2014). 

 

2.2.3 Estágios integrados 

Com o objetivo de reduzir o número de chaves semicondutoras e 

seus dispositivos de acionamento, reduzindo, assim, o volume conjunto de 

conversores CFP-CP, a integração dos conversores estáticos pode ser 

avaliada. Esta integração, consiste em utilizar a mesma chave semicondutora 

para ambos conversores, CFP e CP, processando a energia elétrica apenas 

uma vez, como mostra a Figura 12. 

 

 

 

Figura 12. Estágios CFP e CP integrados. 

Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com (Wu, 1998), quando aplicada a conversores que tem 

a finalidade de CFP e CP, a integração aumenta o fator de potência, reduz as 

componentes harmônicas da corrente de entrada e agiliza a regulação dos 

parâmetros de saída. Isso porque o processamento da energia reduz-se a um 

estágio.  Para que os conversores sejam integrados, as chaves semicondutoras, 

de cada um dos conversores, devem possuir um ponto em comum (dreno ou 

fonte) além de operarem com mesma frequência de chaveamento e razão 

cíclica.  

Dependendo do ponto que os conversores tenham em comum, os 

resultados da integração são distintos. Quando o ponto em comum são os 

terminais fonte, de ambos conversores, a integração é denominada de tipo T. 

Já se o ponto em comum é o terminal dreno, de ambos conversores, a 

integração é denominada de tipo T-invertido. Ainda, se o terminal fonte do 

primeiro conversor e o terminal dreno do segundo conversor são o ponto 

comum, a integração é denominada de tipo π. Finalmente, quando o terminal 

dreno do primeiro conversor e o terminal fonte do segundo conversor são o 

ponto comum, a integração é denominada de tipo π-invertido (Wu, 1998). 

Estas diferentes possibilidades de integração entre os estágios CFP e CP, 

conectados em cascata, são apresentadas na Figura 13. 

Como pode-se observar na Figura 13, quando integrados, os 

conversores passam a operar com apenas uma chave semicondutora associada 

a uma rede de diodos. Porém, este interruptor da topologia integrada é 

exposto a esforços maiores de tensão ou corrente, dependendo da integração 

realizada. 

Para as integrações do tipo T e T-invertido, o interruptor é exposto 

a soma das correntes que circulavam, individualmente, nos interruptores não 

integrados. Este tipo de integração é conhecido como integração por 

Sobrecorrente (SC). Ainda, para as integrações do tipo π e π-invertido, o 

interruptor é exposto a soma das tensões aplicadas, individualmente, aos 

interruptores não integrados. Este tipo de integração é conhecido como 

integração por Sobretensão (ST) (Wu, 1998). 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

Figura 13. Possibilidades de integração entre conversores. (a) tipo T. (b) tipo T-invertido. (c) 

tipo π. (d) tipo π-invertido. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Logo, com a redução do número de chaves semicondutoras e dos 

circuitos de acionamento destas chaves, os novos componentes terão de ser 

mais robustos, implicando em uma análise da vantagem de integração para 

cada caso.  Além disso, após a integração dos conversores, perde-se uma 

variável de controle, ou seja, limita-se o controle já que apenas uma razão 

cíclica poderá ser corrigida (Luz, 2013). 
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2.3 CONCLUSÃO 

Neste capítulo apresentou-se uma relação dos tipos de lâmpadas 

utilizadas nas luminárias de IP no Brasil, bem como as propriedades do diodo 

emissor de luz, incluindo seu modelo elétrico. 

Além disso, fez-se uma abordagem sobre os circuitos eletrônicos que 

alimentam os LEDs a partir da rede elétrica. Tais circuitos, conhecidos como 

drivers, podem ser passivos ou ativos. Dentre os ativos, tais drivers podem ser 

compostos por estágios de correção de fator de potência (estágio único) e, para 

os casos de duplo estágio, de controle de potência na carga. No estágio de 

correção de fator de potência o conversor deve garantir baixo conteúdo 

harmônico na corrente de entrada, atendendo a norma IEC 61000-3-2 para 

Classe C. O estágio de controle de potência na carga é responsável pela 

redução da ondulação da componente CA da tensão do barramento e controle 

da corrente nos LEDs. Ambos estágios podem ser integrados utilizando uma 

topologia de integração de acordo com o ponto comum entre os conversores. 

No próximo capítulo serão apresentadas as escolhas dos 

conversores CFP e CP, bem como as análises de suas etapas de operação, que 

proporcionam a obtenção das equações de interesse para o projeto destes 

conversores.  
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3. ANÁLISE DOS CONVERSORES MODULARES 

OPERANDO EM PARALELO 

Como proposto neste trabalho, o sistema de iluminação consistirá 

em drivers modulares de LEDs, onde tais módulos, compostos por conversores 

estáticos, serão colocadas em paralelo e alimentados a partir da mesma fonte 

de energia elétrica. 

Nos tópicos a seguir, serão abordados os motivos pela escolha deste 

tipo de conexão entre os conversores, bem como as topologias de conversores 

que serão utilizadas para compor cada módulo. 

3.1 CONCEITO DA TOPOLOGIA PROPOSTA 

A ideia da disposição dos drivers em paralelo provém do intuito de 

manter, em caso de falha de um ou mais drivers, os demais operando 

normalmente. Assim, o sistema torna-se mais confiável, pois não há 

desligamento total da luminária em caso de uma falha pontual.  

Outra vantagem, é que pode-se desenvolver um único projeto de 

driver, pois os módulos utilizados em paralelo serão idênticos. Portanto, a 

luminária terá a potência total igual a soma das potências individuais de cada 

um dos drivers. A disposição dos drivers em paralelo, como apresentado na 

Figura 14, permite operação de parte da luminária em caso de falha de um ou 

mais módulos. 
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Figura 14. Topologia da luminária utilizando drivers modulares com os estágios CFP e CP 

integrados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Logo, se a potência total da luminária é dada pelo somatório das 

potências individuais de cada módulo, pode-se ter módulos com potências 

nominais menores. Reduzindo a potência nominal de cada módulo, o nível de 

corrente demandada pelos componentes é menor, bem como os próprios 

valores dos componentes reduzem, propiciando a utilização de componentes 

de menor volume em cada módulo. Assim, dependendo do projeto, pode-se ter 

um esforço menor nos dispositivos semicondutores (de tensão ou corrente), 

bem como uma redução na capacitância de barramento que, como será 

mostrado nas análises a seguir, relaciona-se diretamente à potência da carga. 

3.2 ANÁLISE DO CONVERSOR CFP 

O conversor CFP tem a finalidade de manter a amplitude das 

componentes harmônicas da corrente de entrada abaixo do máximo permitido 

pela IEC61000-3-2, bem como manter o FP maior que 0,92, de acordo com a 

norma NBR 16026:2012. Isso porque, componentes harmônicas e/ou correntes 

defasadas em relação a tensão de fase causam sobrecarga no sistema elétrico, 

e podem causar danos e interferências a equipamentos conectados ao sistema. 
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Para o valor de tensão de barramento que será utilizado no sistema 

proposto escolheu-se um conversor buck-boost, para a correção do fator de 

potência e rebaixamento da tensão, operando em modo de condução 

descontínua (MCD).  

O conversor buck-boost foi escolhido devido a não apresentar 

nenhuma limitação aos valores de tensão de saída para que atenda a IEC 

61000-3-2. Além disso, possui fator de potência próximo ao unitário 

independentemente do valor da tensão de saída (desde que opere em MCD) e 

apresenta baixo conteúdo harmônico (nas múltiplas ordens da frequência 

fundamental avaliadas pela IEC61000-3-2) quando comparado a outros 

conversores elevadores de tensão (LUZ, 2013). 

A escolha do MCD foi feita por não necessitar de uma malha de 

controle, já que o conversor corrige o FP em malha aberta. Isso ocorre porque 

a corrente de entrada segue a envoltória senoidal naturalmente, 

apresentando harmônicas só nas múltiplas da frequência de comutação. No 

entanto, em MCD os semicondutores sofrem maiores esforços e tem-se 

elevados picos de corrente de entrada, em relação ao modo de condução 

contínua (MCC). Porém, como o sistema proposto trata-se de um sistema de 

baixa potência, isto é menos relevante (RASHID, 2011). 

A topologia do conversor buck-boost é apresentada na Figura 15, já 

com a etapa de retificação da tensão da rede de energia elétrica a partir de 

um retificador de onda completa não-controlado. 

 

 

Figura 15. Conversor buck-boost CFP conectado a rede de energia elétrica através de uma 

ponte retificadora. 

Fonte: Autoria própria. 
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É importante ressaltar que, no circuito mostrado na Figura 15, a 

tensão de saída do conversor buck-boost é invertida em relação a polaridade 

da tensão de entrada. Os conversores estáticos operando para CFP podem ser 

representados por um circuito equivalente, igual (ou similar) ao apresentado 

na Figura 16 (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001; HART, 2011). 

 

 

Figura 16. Circuito equivalente do conversor buck-boost. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em que Rbb é resistência equivalente do conversor buck-boost, Cbar 

é o capacitor de barramento, Vret é a tensão retificada da rede elétrica, Rcc é a 

resistência equivalente do conversor CC-CC para alimentar a carga e ω é a 

frequência angular da rede elétrica. 

A corrente média em cada período de comutação pode ser 

determinada considerando a tensão de entrada constante, pois a frequência 

de chaveamento é muito maior que a frequência da rede de energia elétrica 

Assim, em um período de comutação, a corrente média de entrada im(t), pode 

ser definida por (3.1) (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001).  

 

2( )
( )

2s

rede
m cfp sT

cfp

V t
i t D T

L
  (3.1) 

 

Em que Dcfp é a razão cíclica do conversor buck-boost, Lcfp é o 

indutor do conversor CFP e Ts é o período de chaveamento. 

A resistência equivalente do conversor buck-boost é fixa, ou seja, 

independe do valor da tensão de entrada Vrede(t). Isto, pode ser observado 

através de (3.2) e (3.3). 
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A potência instantânea de entrada, P(ωt), é dada por (34). 
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    (3.4) 

 

Em que Vpk é o valor de pico da tensão de entrada. 

 

Através de (3.4) percebe-se que a potência consumida não depende 

da carga Rcc. Com isso, enquanto o circuito operar em MCD, se comportará 

como uma fonte de potência. Assim, se a carga for alterada, a potência ativa 

não sofre alteração (LOPES, 2014). 

O valor da fonte dependente de corrente, ib(ωt), que descreve o 

comportamento do indutor Lcfp no circuito, é dada por (3.5). Já o seu valor 

médio, ibm, que é a corrente que circula na carga, ou no caso, no conversor CP, 

é obtido por (3.6) 
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   (3.6) 

 

Sendo a potência ativa de entrada, Pentrada, determinada por (3.7), 

pode-se determinar a potência de saída do conversor (que será a potência 
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entregue no barramento, Pbar) através de (3.8), levando em consideração o 

rendimento ηcfp. 
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   (3.7) 

 

2 2

4

pk cfp s cfp
entrada cfp bar

cfp

V D T
P P

L


    (3.8) 

 

Com isso, pode-se determinar o valor do indutor equivalente Lcfp. 

No modo MCD, o indutor é projetado em função da tensão de pico de entrada, 

da potência consumida, da razão cíclica e da frequência de operação, como 

apresentado em (3.8). 

Avaliando o ponto crítico de operação do modo MCD, que é quando 

o tempo de armazenamento de energia no indutor (DcfpTs) é igual ao tempo de 

entrega dessa energia a saída do conversor (Dcfp1Ts), como mostrado na Figura 

17, pode-se determinar o valor da razão cíclica no ponto crítico. Tem-se para 

o conversor buck-boost 

 

1 (1 )

cfp cfpbar

pk cfp cfp

D DV

V D D
 


 (3.9) 

 

Em (3.9), Dcfp é a razão cíclica no período de carga do indutor Lcfp e 

Dcfp1 é a razão cíclica no período de descarga do mesmo indutor, como 

mostrado na Figura 17. 
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Figura 17. Ponto crítico de operação do conversor buck-boost em MCD. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando, o ponto crítico de operação em MCD, e considerando o 

pico da tensão de entrada (Vpk), determina-se a razão cíclica crítica para este 

conversor, mostrada em (3.10). 
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cfp

pk bar

V
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 (3.10) 

 

Com o intuito de determinar o capacitor do barramento CC (Cbar), 

faz-se a análise sobre a corrente que passa por tal componente. Analisando o 

circuito equivalente do conversor buck-boost (Figura 15), tem-se que a 

corrente que circula no capacitor pode ser representa por (3.11a), (3.11b) e 

(3.11c). 
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Como a carga do capacitor ocorre durante 90º, mas não 

necessariamente de 0º a 90º, utiliza-se a função modulo para eliminar a 
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possibilidade de erro no ângulo de variação da carga do capacitor de 

barramento (LOPES, 2014). 

 



   
2

0

| ( ) | ( )pfc b bmQ i t i d t  (3.12) 

 

Logo, substituindo (3.11c) em (3.12) e, desenvolvendo o cálculo da 

integral, determina-se a expressão para a obtenção do capacitor de 

barramento, mostrada em (3.13). 
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Através da análise da equação (3.8), percebe-se que, a potência do 

conversor é inversamente proporcional a indutância. Logo, diminuindo a 

potência do conversor, fixando o valor das outras variáveis, temos um 

aumento no valor da indutância. Este aumento, implica em uma redução no 

valor do capacitor, como mostra a equação (3.13). 

A Figura 18 mostra as formas de onda esperadas, para o conversor 

buck-boost operando em MCD, visando uma avaliação posterior dos 

resultados experimentais que serão obtidos. Observa-se, na terceira etapa de 

operação do conversor uma razão cíclica Dcfp2, que é a razão cíclica no instante 

que a chave não está conduzindo e o diodo Dbb está reversamente polarizado. 
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Figura 18. Formas de onda do conversor buck-boost operando em MCD: (a) corrente no 

indutor Lcfp; (b) Tensão no indutor Lcfp; (c) Corrente na chave Sbb; (d) Corrente no diodo Dbb. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

3.2.1 Filtro LC de entrada 

Com o objetivo de filtrar as harmônicas da corrente de entrada nas 

múltiplas frequências de chaveamento do conversor CC-CC (utilizado para 

CFP) para que se obtenha um FP elevado, utiliza-se um filtro LC de entrada, 

mostrado na Figura 19. 
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Figura 19. Conversor CFP com ponte retificadora e filtro LC de entrada. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tal filtro é colocado entre a rede de alimentação e o conversor CFP 

e faz com que se tenha um fator de potência elevado, pois reduz a Distorção 

Harmônica Total (DHT). Isso deve-se ao fator de potência ser dependente de 

tal termo, como mostrado em (3.14) e (3.15), respectivamente (ERICKSON & 

MAKSIMOVIC, 2001). 
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Em que: 

P – Potência ativa da rede fornecida ao circuito; 

S – Potência aparente; 

 - Ângulo de defasagem entre as formas de onda da tensão e 

corrente fundamentais de entrada; 

In – Valor eficaz da enésima componente harmônica da corrente de 

entrada; 
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I1 – Valor eficaz da componente fundamental da corrente de 

entrada. 

 

Analisando (3.15), percebe-se que, quanto maior o conteúdo 

harmônico, maior a DHT, o que implica em um FP menor. O projeto dos 

componentes do filtro LC, apresentado em (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 

2001), depende da frequência de chaveamento e da potência do conversor 

CFP. 

Para garantir que o filtro atue no pior caso (pico da corrente de 

entrada), o resistor Rfiltro, que representa a resistência equivalente do 

conversor CFP, é calculado pela relação entre o pico da tensão de entrada e a 

corrente de pico (Ipk) drenada pelo conversor CFP, como mostrado em (3.16). 
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Para o conversor buck-boost, Rfiltro é dado por (3.17) 
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A partir da função de transferência do conversor buck-boost e da 

equação característica de um filtro de segunda ordem, determina-se o 

capacitor e o indutor do filtro LC, como mostrado em (3.18) e (3.19), 

respectivamente. 
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C

  (3.19) 
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Em que ωc é a frequência de corte do filtro (normalmente uma 

década abaixo da frequência de comutação), e ε é o coeficiente de 

amortecimento (≥ 0,707 para não haver pico de ressonância na frequência de 

corte) (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001).   

3.3 ANÁLISE DO CONVERSOR CP 

Para a etapa de controle de potência, foi escolhido o conversor buck 

operando em MCD. Tal escolha foi realizada pois, como o intuito é fornecer 

uma tensão de saída (Vout) menor do que a tensão de entrada neste conversor 

(Vbar), o conversor buck atende as características e possui maior simplicidade 

construtiva do que os demais conversores abaixadores de tensão. A operação 

em MCD foi escolhida porque, segundo (RASHID, 2011), a ordem dinâmica do 

conversor é reduzida (a energia armazenada no indutor é zero no início e no 

final de cada período), permitindo requisitos especiais de controle. Além disso, 

com o conversor buck, operando em MCD, pode fornecer tensões de saída 

maiores que operando em MCC para baixos valores de razão cíclica quando  

Kbuck, dado pela equação (3.20), é menor que 1. Com isso, pode-se obter 

elevados valores de tensão de saída para baixos valores de razão cíclica 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001).  

 

2 cp
buck

LEDs s

L
K

R T
  (3.20) 

 

Para o caso da luminária proposta, a carga é o conjunto de LEDs, e 

tem sua representação no circuito do conversor através do modelo elétrico dos 

LEDs como mostrado no tópico 2.1.1. O circuito do conversor buck para 

análise é mostrado na Figura 20. 
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Figura 20. Conversor buck utilizando os LEDs como carga. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A análise do conversor buck operando em MCD é similar à feita 

para o conversor buck-boost, onde, agora, a tensão de entrada é a tensão do 

barramento e a tensão de saída é a tensão sobre a carga. 

Para se calcular o ganho estático do conversor buck, faz-se a análise 

do balanço de tensão no indutor Lcp, a partir dos períodos de armazenamento 

e descarga de energia, como mostrado em (3.21). 

 

 1

0

1 1
( ) ( ) ( ) 0

sT

Lcp bar out cp s out cp s
s s

V t d t V V D T V D T
T T

     (3.21) 

 

Em que Dcp é a razão cíclica no período de carga do indutor Lcp e 

Dcp1 é a razão cíclica no período de descarga do indutor Lcp. 

Com isso, a partir de (3.21), determina-se a relação da tensão de 

saída pela tensão de entrada do conversor isolando os termos de interesse, 

como mostrado em (3.22). 

 

1

cpout

bar cp cp

DV

V D D



 (3.22) 

 

Para determinar o ganho estático desse conversor, precisa-se 

determinar Dcp1 que pode ser obtido através da corrente média iLcp no indutor 

Lcp, que será a própria corrente media na saída, já que a corrente média no 

capacitor de saída deve ser zero (HART, 2011). 
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1
1

1
( )

2

out cp s s
Lcp cp cp leds

s cp

V D T T
i D D I

T L

 
   

 
 

 (3.23) 

 

Em que iLcp é a corrente média do indutor Lcp e Ileds é a corrente que 

circula nos LEDs. 

 

Sendo a corrente Ileds definida por (3.24). 

 

out leds
leds

leds

V V
I

R

 
  
 

 (3.24) 

 

Em que Vleds é o número total de LEDs utilizados multiplicado por 

Vm e Rleds é o número total de LEDs utilizados multiplicado por Rm. 

 

Isolando Dcp1 em (3.23) e substituindo em (3.24), encontra-se o 

ganho estático para o conversor buck, mostrado em (3.25). 

 

2

2

8

cpout

bar cp leds cp
cp cp

out s

DV

V L I
D D

V T




 

 

(3.25) 

 

Em que ηcp é a eficiência do conversor buck. 

 

Logo, o ganho de tensão do conversor buck, assim como no 

conversor buck-boost, no modo MCD depende dos parâmetros do conversor e 

da carga. 

A determinação do máximo ganho estático que garanta a operação 

deste conversor em MCD é obtida a partir de uma análise similar à do 

conversor buck-boost. Como o conversor CP é utilizado para compensar a 

ondulação de baixa frequência, seu projeto será desenvolvido para o pior caso 

de operação, que é quando a tensão de barramento é mínima, como mostrado 

em (3.26).  
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,min

out
cp

bar

V
D

V
  (3.26) 

 

Em que, Vbar,min é a mínima tensão de barramento, considerando 

sua ondulação. 

Logo, determinando a razão cíclica dentro dos limites aceitáveis 

para operação do conversor buck em MCD, pode-se determinar o valor da 

indutância do indutor Lcp, isolando tal termo em (3.25), já que os demais 

parâmetros da expressão são determinados por projeto. 

Agora, para a determinação da capacitância do capacitor de saída 

(Cout), faz-se a análise sobre a carga e descarga do capacitor, analisando a 

forma de onda no capacitor (HART, 2011). 

A ondulação da tensão de saída é calculada pela relação tensão-

corrente no capacitor, que é mostrada em (3.27). 

 

Cout Lcp ledsi i I   (3.27) 

 

Em que iCout é a corrente que circula pelo capacitor durante a sua 

carga. 

Enquanto iCout for positiva, significa que o capacitor está 

carregando, como mostra a Figura 21. 

 

 

Figura 21. Ondulação da tensão de saída e balanço de carga no capacitor Cout. 

Fonte: Autoria própria 
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A variação da carga é a área do triângulo acima do eixo do tempo 

na Figura 21 e pode ser expressada por (3.28). 

 

1

2 2 2 8

Lcp s Lcps
i T iT

Q
 

    (3.28) 

 

Sendo a capacitância a razão entre a variação de carga e a variação 

de tensão, pode-se determinar uma expressão para a obtenção do capacitor de 

saída do conversor buck, dada em (3.29). 

 

8

s Lcp
out

out

T i
C

V





 (3.29) 

 

Em que ΔiLcp é dado por (3.30) (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 

2001). 

 

 ,min

2

bar out pc s
Lpc

pc

V V D T
i

L


   (3.30) 

 

Assim, o capacitor Cout, que é o capacitor relacionado com a 

ondulação em alta frequência, é dado por (3.31). 

 

  2
,min

16

bar out cp s
out

out cp

V V D T
C

V L





 (3.31) 

 

A Figura 22 mostra as formas de onda esperadas, para o conversor 

buck operando em MCD, com o intuito de avaliar, posteriormente, as formas 

de onda dos resultados experimentais que serão obtidos. Observa-se, na 

terceira etapa de operação do conversor uma razão cíclica Dcp2, que é a razão 

cíclica no instante que a chave não está conduzindo e o diodo Db está 

reversamente polarizado. 
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Figura 22. Formas de onda para o conversor buck operando em MCD: (a) corrente no 

indutor Lcp; (b) Tensão no indutor Lcp; (c) Corrente na chave Sb; (d) Corrente no diodo Db. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

3.4 INTEGRAÇÃO DOS CONVERSORES CFP E CP 

Analisados os conversores CFP e CP, para este trabalho, escolheu-

se a integração dos conversores. Tal escolha foi feita para proporcionar uma 

redução no tamanho da luminária reduzindo o número de chaves e seus 

dispositivos de acionamento, bem como a melhoria do rendimento da 

luminária através desta redução.  

Para este caso, o tipo de integração escolhido o foi o T-invertido, 

devido ao ponto comum entre os drenos dos conversores buck-boost (que foi 
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invertido para estabelecer este ponto comum) e buck, como mostrado na 

Figura 23. 

 

 

Figura 23. Dreno comum dos interruptores dos conversores buck-boost (invertido) e buck. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando os conversores buck-boost e buck da Figura 23, observa-

se que eles estão conectados em cascata e o dreno das chaves compartilham o 

mesmo ponto de conexão. Assim, a integração é realizada substituindo-se os 

interruptores Sbb e Sb por Sint e adicionando-se os diodos D1int e D2int como 

mostra a Figura 24.  

 

 

Figura 24. Conversores buck-boost e buck integrados utilizando o método de integração do 

tipo T-invertido. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Logo, com a integração dos conversores, a energia passa a ser 

processada uma única vez. Além disso, ambos conversores utilizam a mesma 

chave semicondutora, Sint, eliminando uma das chaves utilizadas na operação 

dos conversores, quando separados. 
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3.5 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresentou a análise dos conversores escolhidos para 

a CFP e o CP na carga, com o intuito de obter as equações que determinam os 

valores dos componentes para o projeto do protótipo. Além disso, apresentou-

se as etapas da integração dos conversores. 

No próximo capítulo será abordada a obtenção das funções de 

transferência dos conversores a partir da modelagem AC de pequenos sinais, 

pelo método do modelo médio dos interruptores.
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4. OBTENÇÃO DO MODELO CA DE PEQUENOS SINAIS 

Para que as etapas de controle dos conversores que constituem o 

driver sejam desenvolvidas, primeiramente, precisa-se determinar o modelo 

matemático destes conversores.  

Como o estágio CP é responsável por manter a corrente nos LEDs 

regulada, o projeto do controlador deve encontrar uma função de 

transferência que relacione a corrente nos LEDs e a razão cíclica do conversor. 

No caso do conversor buck-boost, como será utilizada apenas uma 

chave semicondutora, o controlador que estará atuando na razão cíclica do 

conversor CP, simultaneamente, atuará na razão cíclica no conversor CFP. 

Isso faz com que a potência e tensão de saída deste conversor varie, com uma 

relação diretamente proporcional, como mostrado na análise deste conversor 

em 3.2. Além disso, a corrente média de entrada também é diretamente 

proporcional a razão cíclica do conversor buck-boost, fazendo com que com a 

variação da razão cíclica, tenha-se uma variação na corrente de entrada. 

Logo, o projeto do controlador que atue para manter a corrente dos 

LEDs regulada, a partir da variação da razão cíclica, deve levar em 

consideração essa variação na corrente de entrada para que a DHT não seja 

alta, provocando uma redução do FP do sistema.  

Para a análise matemática e modelagem dos conversores, será 

utilizado o método do Modelo Médio dos Interruptores (Averaged Switching 

Model, ASM). Esta técnica consiste na obtenção de um modelo linear válido 

para pequenas perturbações, fazendo-se a linearização em torno de um ponto 

de operação (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

As realimentações necessárias à operação em malha fechada não 

devem conter sinais de alta frequência, ou seja, devem ser devidamente 

filtradas, de maneira que o modelo reproduza de maneira fiel o 

comportamento do sistema. 
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4.1 MODELAGEM DO CONVERSOR BUCK-BOOST  MCD 

Com o intuito de verificar o impacto da variação de razão cíclica na 

tensão do barramento, faz-se necessário a determinação da função de 

transferência do conversor que relacione tais variáveis. Para isso, a 

modelagem matemática é desenvolvida utilizando o ASM. 

Nesta metodologia, o objetivo é encontrar um modelo médio do 

conversor por uma rede de interruptores que substitui as chaves e diodos do 

conversor. Esta rede de interruptores é posta junto a uma rede de 

componentes invariantes no tempo do próprio conversor, composta pelos 

elementos reativos do circuito analisado (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 

2001). 

Para a obtenção do ASM da operação do conversor buck-boost em 

MCD serão utilizadas as relações das etapas de operação de tal conversor, 

apresentadas na seção 3.2. 

Inicialmente, determina-se os valores médios – em um período de 

comutação Ts – das grandezas de entrada e saída da rede de interruptores 

vbb1(t), vbb2(t), ibb1(t) e ibb2(t) em função das variáveis de estado à serem 

adotadas, tensão de entrada vret(t) (no caso, a tensão retificada a partir da 

tensão da rede) e razões cíclicas dcfp e dcfp1. A Figura 25 mostra o conversor 

buck-boost com a rede de interruptores. 

 

 

Figura 25. Buck-boost com a rede de interruptores. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 
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O valor médio da tensão de entrada da rede de interruptores vbb1(t), 

em um período de chaveamento, é determinada por (4.1). 

 

 1 1

2

( ) ( ).0 ( ) ( ) ( )

( ) ( )

s s s

s

bb cfp cfp ret barT T T

cfp ret T

v t d t d t V t V t

d t V t

   


 (4.1) 

 

Em que, dcfp1 e dcfp2 são as razões cíclicas da 2ª (etapa de descarga 

do indutor Lcfp) e 3ª etapa (tempo em que a corrente no indutor Lcfp possui 

valor zero) de operação do conversor, respectivamente. Assim, dcfp2 pode ser 

expresso por (4.2). 

 

2 1( ) 1 ( ) ( )cfp cfp cfpd t d t d t    (4.2) 

 

Assim, 

 

 1 1( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( )
s s s

bb cfp ret cfp barT T T
v t d t V t d t V t    (4.3) 

 

Analogamente, obtém-se uma expressão para vbb2(t), mostrada em 

(4.4). 

 

 
   

2 1

2 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).0

( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )

s s s

s s s

bb cfp ret bar cfpT T T

cfp bar cfp ret cfp barT T T

v t d t V t V t d t

d t V t d t V t d t V t

   

    

 (4.4) 

 

A corrente média da entrada ibb1(t), apresentada a seguir em (4.5), 

é obtida da mesma forma que em (3.3). 

 

2
1

( )
( )

2s

ret
bb cfp sT

cfp

V t
i t D T

L
  (4.5) 
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A corrente média do diodo é encontrada de maneira análoga, só que 

considerando o tempo de descarga de corrente do indutor Lcfp. A expressão 

obtida é mostrada em (4.6) 

 

2 1

( )
( )

2s

ret
bb cfp cfp sT

cfp

V t
i t D D T

L
  (4.6) 

 

Com as equações de (4.3) a (4.6), têm-se as equações dos valores 

médios das grandezas que circundam a rede de interruptores do conversor 

buck-boost.  

Analisando a tensão sobre o indutor, VLcfp, nas três etapas de 

operação, pode relacionar as razões cíclicas dcfp e dcfp1, como mostrado em (4.7) 

e (4.8). 

 

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .0
s ss

Lcfp cfp ret cfp bar cfpT TT
v t d t V t d t V t d    (4.7) 

 

 1

( )

( )
s

s

ret T
pfc pfc

bar T

V t
d d

V t
 (4.8) 

 

Aplicando (4.8) em (4.3), (4.4), (4.5) e (4.6), obtém-se as expressões 

para a chave de interruptores em função da razão cíclica dcfp do primeiro 

estágio de operação do conversor buck-boost. 

 

1( ) ( )
s s

bb retT T
v t V t  (4.9) 

 

 2( ) ( )
s s

bb barT T
v t V t  (4.10) 

 

1
2

1

( )
( )

2
s

s

bb T
bb cfp sT

cfp

v t
i t D T

L
  (4.11) 
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2

1
2

2
2

( )
( ) 2

( )
s

s

s

bb T
bb cfp cfp sT

bb T

v t
i t L D T

v t
  (4.12) 

 

Analisando (4.11), ibb1(t) é modelada a partir de vbb1(t) e é 

proporcional a vbb1(t) através de uma resistência efetiva Rebb dada por (4.13) 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

2

2 cfp
ebb

cfp s

L
R

D T
  (4.13) 

 

Considerando a transferência de potência através da rede de 

interruptores da entrada para a carga, esta potência pode ser expressa por 

(4.14). 

 

1 1 2 2

2

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

s s s s s

s

bb bb bb bb cfpT T T T T

bb T
cfp

ebb

p t v t i t v t i t

v t

R





  



 (4.14) 

 

Para o caso de idealidade ηcfp é desprezado, pois não são 

consideradas as não-idealidades dos componentes e dissipação de potência no 

circuito, o que implicaria em um rendimento unitário do conversor 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

O circuito equivalente, já com a rede de interruptores introduzida 

para o conversor buck-boost operando em MCD é apresentado na Figura 26 e 

é análogo ao apresentado na Figura 14 da seção 3.2. 

 

 



4. OBTENÇÃO DO MODELO CA DE PEQUENOS SINAIS 
______________________________________________________________________ 

63 
  

 

Figura 26. Conversor buck-boost operando em MCD com a rede de interruptores. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

4.1.1 Modelo CA de pequenos sinais para o conversor buck-boost em MCD 

Como o modelo médio do conversor buck-boost, visto anteriormente, 

é não-linear, faz-se necessário a construção de um modelo de circuito 

equivalente de pequenos sinais. Este circuito equivalente, envolve pequenas 

perturbações e a linearização, ou seja, perturba-se os sinais do modelo médio 

MCD em torno de um ponto de operação, como apresentado em (4.15a) - 

(4.15e) (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001) 

 

^

( ) ( )cfp cfp cfpd t D d t   (4.15a) 

 
^

11 1( ) ( )bbbb bbv t V v t  (4.15b) 

 
^

11 1( ) ( )bbbb bbi t I i t  (4.15c) 

 
^

22 2( ) ( )bbbb bbv t V v t  (4.15d) 

 
^

22 2( ) ( )bbbb bbi t I i t  (4.15e) 

 

Em que, Dcfp, Vbb1, Ibb1, Vbb2 e Ibb2 são os valores dos pontos de 

operação aplicados ao modelo médio. Os termos de (4.15) com acento 

circunflexo representam as pequenas variações CA sobre os seus respectivos 

pontos de operação.   
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Considerando a equação de ibb1(t) definida em (4.11), pode-se 

representá-la em função das suas variáveis independentes, mostrado em 

(4.16). 

 

 
1

1 1 1 2

( )
( ) ( ) , ( ) ,s

s s s

bb T
bb bb bb cfpT T T

ebb

v t
i t f v t v t d

R
   (4.16) 

 

Em que, (4.16) pode ser expandida utilizando a série de Taylor em 

torno dos pontos de operação (Vbb1, Vbb2 e Dcfp). Assim, eliminado os termos de 

ordem superior da série, tem-se (4.17) (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 
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 (4.17) 

 

Em que, o termo CC de (4.17) é dado por (4.18). 

 

  1 2
1 1 1 2, , bb bb

bb bb bb cfp
ebb

V V
I f V V D

R


   (4.18) 

 

O termo referente a perturbação de (4.17) é dado por (4.19). 

 

^ ^ ^ ^

1 1 2 1 1
1

1
( ) ( ) ( ) ( )bb bb bb cfpbb bb

bb

i t v t v t g d t j
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    (4.19) 
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Em que, comparando (4.19) com (4.17), pode-se expressar os termos 

1/rbb1, gbb1 e jbb1 através de (4.20), (4.21) e (4.22), respectivamente. 

 

 

1 1

1 1 2

1 1
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bb bb

bb bb cfp
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 (4.20) 
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 (4.21) 
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d R D



 


 

(4.22) 

  

A resistência rbb1 de pequenos sinais representa como variações em 

vbb1(t) afetam ibb1(t) através de Rebb. O parâmetro gbb1 representa como ibb1(t) 

é afetado por vbb2(t), sendo igual a zero desde que ibb1(t) independa de vbb2(t). 

E, j1 descreve como variações de dcfp(t) afetam ibb1(t) através de valor de Rebb 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001).  

Agora, considerando a equação de ibb2(t) definida em (4.12), pode-se 

representá-la em função das suas variáveis independentes, como mostra 

(4.23). 

 

 
2

1

2 2 1 2
2

( )
( ) ( ) , ( ) ,

( )
s

s s s

s

bb T
bb bb bb cfpT T T

ebb bb T

v t
i t f v t v t d

R v t
   (4.23) 

 

Em que, (4.23) pode, também, ser expandida utilizando a série de 

Taylor em torno dos pontos de operação (Vbb1, Vbb2 e Dcfp). Assim, eliminando 

os termos de ordem superior da série, tem-se (4.24). 
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 (4.24) 

 

Em que, o termo CC de (4.24) é dado por (4.25). 
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O termo referente a perturbação de (4.24) é dado por (4.26). 
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    (4.26) 

 

Em que, comparando (4.26) com (4.24), pode-se expressar os termos 

1/rbb2, gbb2 e jbb2 através de (4.27), (4.28) e (4.29), respectivamente. 
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(4.27) 
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Em que, a resistência rbb2 de pequenos sinais representa como 

variações em vbb2(t) afetam ibb2(t) através de Rebb. O parâmetros gbb2 e jbb2 

descrevem como variações de dcfp(t) e vbb1(t) afetam ibb2(t), respectivamente 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

Com os parâmetros do modelo de pequenos sinais representados, o 

circuito do modelo é mostrado na Figura 27. A diferença na representação das 

fontes de corrente dependentes é proveniente das variáveis as quais as fontes 

dependem. 

 

 

Figura 27. Modelo de pequenos sinais do conversor buck-boost MCD. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

O modelo apresentado na Figura 27 possuiria dois componentes 

dinâmicos: o capacitor Cbar e o indutor Lcfp. Isso, faz com que as funções de 

transferência, obtidas através da análise do circuito, tenham dois polos. No 

entanto, na prática, o conversor buck-boost MCD utiliza apenas um polo. Isso 

deve-se ao polo relativo ao indutor Lcfp, que está muito distante do polo 

dominante relativo ao capacitor. Por isso, ele foi simplificado na Figura 27. 

Esta redução de um dos polos é feita considerando que a indutância 

tende a zero. A resolução deste circuito propicia a obtenção da funções de 

transferência do conversor buck-boost, mostrada em (4.30). 
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(4.30) 

A função de transferência dada em (4.30) relaciona a variação da 

tensão de saída (no barramento CC) a partir de uma perturbação na razão 

cíclica. Como os conversores CFP e CP atuarão de forma integrada, esta 

função de transferência é importante pois, como a razão cíclica será alterada 

para o controle na corrente dos LEDs, o comportamento da tensão de 

barramento em função desta variação pode ser avaliado por (4.30). 

4.2 MODELAGEM DO CONVERSOR BUCK MCD 

O conversor buck, com a rede de interruptores e as variáveis a 

serem analisadas (v1(t), v2(t), i1(t) e i2(t) ), é mostrado na Figura 28. 

 

 

Figura 28. Conversor buck com a rede de interruptores. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001) 

 

O valor médio da tensão de entrada da rede de interruptores v1(t), 

para um período de chaveamento Ts, é determinada por (4.31). 
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1( ) ( )
s s

barT T
v t V t  (4.31) 

 

Para a determinação de v2(t), analisa-se as etapas de operação do 

conversor, somando o valor médio de cada uma das etapas: 

 

2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )
s s s

cp bar cp outT T T
v t d t V t d t V t   (4.32) 

  

Em que dcp(t) é a razão cíclica durante a primeira etapa de 

operação, dcp2(t) é a razão cíclica da terceira etapa de operação do conversor 

buck e pode ser representada com (4.33). 

 

2 1( ) 1 ( ) ( )cp cp cpd t d t d t    (4.33) 

 

Em que dcp1(t) é a razão cíclica correspondente a segunda etapa de 

operação do conversor buck (descarga do indutor Lpc). 

 

Substituindo (4.33) em (4.32) elimina-se dcp2(t). Agora, para 

relacionar as razões cíclicas dcp(t) e dcp1(t), faz-se a análise sobre o balanço de 

tensão sobre o indutor Lcp, obtendo (4.34). 

 

  1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
s s s

cp bar out cp outT T T
d t V t V t d t V t   (4.34) 

 

Ao substituir (4.34) em (4.32) encontramos uma relação de v2(t) com 

Vout(t), mostrada em (4.35). 

 

2( ) ( )
s s

outT T
v t V t  (4.35) 

 

 Para a determinação de i1(t), que é o valor médio da corrente que 

entra na rede de interruptores, parte-se de (4.36). 
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Em que ipkb é a corrente de pico na entrada do conversor buck e é 

dada por (4.37). 

 

 1 2( ) ( ) ( )
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  (4.37) 

 

Com isso, pode-se determinar i1(t) por (4.38). 
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  (4.38) 

 

Analisando, novamente, as etapas de operação do conversor buck, 

pode-se determinar o valor médio de i2(t) utilizando (4.39). 

 

1
2 1

( )
( ) ( )

2s s

pkb cp

T T

i d t
i t i t   (4.39) 

 

Em que pode-se determinar dcp1(t) analisando o balanço de tensão 

em Lcp apresentado em (4.34), levando em conta as considerações de (4.31) e 

(4.36), como mostrado em (4.40). 
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  (4.40) 

 

Logo, substituindo (4.40) em (4.39), podemos determinar i2(t) por 

(4.41). 
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  (4.41) 

 

O modelo médio do conversor buck operando em MCD é 

apresentado na Figura 29, onde a potência de entrada Pinb(t), quando o 

conversor está em regime permanente, é dada por (4.42). 

 

 

Figura 29. Modelo médio do conversor buck MCD. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

 
 1 1( ) ( ) ( )

s s s

bar out
inb barT T T

e

V V
P t v t i t V
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 (4.42) 

 

Em que Re é a resistência efetiva que modela, através das leis de 

Ohm, a média das formas de onda no interruptor. 

 

Definindo a potência de saída Pout por (4.43) e igualando-a a (4.42), 

obtêm-se o ganho estático Mpc para o conversor buck operando em MCD, como 

mostrado em (4.44). 
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(4.44) 

 

Comparando (4.44) com a equação (4.45), que é o ganho estático 

obtido na análise do conversor MCD no Capítulo 3, pode-se determinar Re 

desprezando a eficiência do conversor, dado em (4.46). 
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Através de (4.46), pode-se simplificar (4.39) e (4.42), como mostrado 

em (4.47) e (4.48). 
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 (4.48) 

 

Ainda, pode-se demonstrar o conversor buck operando em MCD 

através de um circuito equivalente CC, apresentado na Figura 30. 
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Figura 30. Circuito equivalente CC do conversor buck MCD. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

4.2.1 Modelo CA de pequenos sinais para o conversor buck em MCD 

Sendo o modelo médio do conversor buck visto anteriormente não-

linear, faz-se necessário a construção de um modelo de circuito equivalente de 

pequenos sinais, análogo ao mostrado para o conversor buck-boost 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

^

( ) ( )cp cp cpd t D d t   (4.49a) 

 
^

11 1( ) ( )v t V v t  (4.49b) 

 
^

11 1( ) ( )i t I i t  (4.49c) 

 
^

22 2( ) ( )v t V v t  (4.49d) 

 
^

22 2( ) ( )i t I i t  (4.49e) 

 

Em que, Dcp, V1, I1, V2 e I2 são os valores dos pontos de operação 

aplicados ao modelo médio. Os termos de (4.49) com acento circunflexo 

representam as pequenas variações CA sobre os seus respectivos pontos de 

operação.   

Considerando a equação de i1(t) definida em (4.49), pode-se 

representa-la em função das suas variáveis independentes, mostrado em 

(4.50). 
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   (4.50) 

 

Em que, (4.50) pode ser expandida utilizando a série de Taylor em 

torno dos pontos de operação (V1, V2 e Dcp). Assim, eliminado os termos de 

ordem superior da série, tem-se (4.51). 
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 (4.51) 

 

Onde, o termo CC de (4.51) é dado por (4.52). 
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   (4.52) 

 

O termo referente a perturbação de (4.51) é dado por (4.53). 
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Em que, comparando (5.53) com (5.51), pode-se expressar os termos 

1/r1, g1 e j1 através de (5.54), (5.55) e (5.56), respectivamente. 
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 (4.55) 
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A resistência r1 de pequenos sinais representa como variações em 

v1(t) afetam i1(t) através de Re(Dcp). O parâmetro g1 representa como i1(t) é 

afetado por v2(t). E, j1 descreve como variações de dcp(t) afetam i1(t) através 

de valor de Re(Dcp). 

Agora, considerando a equação de i2(t) definida em (4.48), pode-se 

representa-la em função das suas variáveis independentes, como mostra 

(4.57). 
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 (4.57) 

 

Em que, (4.57) pode, também, ser expandida utilizando a série de 

Taylor em torno dos pontos de operação (V1, V2 e Dcp). Assim, eliminado os 

termos de ordem superior da série, tem-se (4.58). 
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Em que, o termo CC (componente contínua da corrente I2) de (4.58) 

é dado por (4.59). 
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   (4.59) 

 

O termo referente a perturbação de (4.58) é dado por (4.60). 
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Em que, comparando (4.60) com (4.58), pode-se expressar os termos 

1/r2, g2 e j2 através de (4.61), (4.62) e (4.63), respectivamente. 
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Em que, a resistência r2 de pequenos sinais representa como 

variações em v2(t) afetam i2(t) através de Re. O parâmetros g2 e j2 descrevem 

como variações de db(t) e v1(t) afetam i2(t) (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 

2001). 

Com os parâmetros do modelo de pequenos sinais representados, o 

circuito do modelo é mostrado na Figura 31. 
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Figura 31. Modelo de pequenos sinais do conversor buck MCD. 

Fonte: Adaptado de (ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

 

O modelo apresentado na Figura 31 possui dois componentes 

dinâmicos: o capacitor Cout e o indutor Lcp. Isso, faz com que as funções de 

transferência, obtidas através da análise do circuito, tenham dois polos. No 

entanto, na prática utiliza-se o modelo do conversor buck MCD com apenas 

um polo, de forma semelhante a análise realizada para o conversor buck-boost 

(ERICKSON & MAKSIMOVIC, 2001). 

A resolução desde circuito propicia a obtenção das funções de 

transferência do conversor buck, mostradas em (4.64) a (4.65). 
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 (4.64) 

 

A função de transferência dada em (4.64) relaciona a variação da 

tensão de saída a partir de uma perturbação na razão cíclica. 

Com o intuito de obter uma função de transferência que relacione 

a corrente nos LEDs com a razão cíclica, divide-se (4.64) pela resistência do 

modelo equivalente dos LEDs (RLEDs). Com isso, obtém-se (4.65).  
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 (4.65) 

4.3 CONCLUSÃO 

Neste capítulo obteve-se as funções de transferência dos 

conversores buck-boost e buck, com o intuito de relacionar a variação na razão 

cíclica com as variáveis de interesse dos conversores. Isso é importante pois 

relaciona o impacto que a variação da razão cíclica causa nas demais variáveis 

de interesse dos conversores, bem como tensão de barramento CC e corrente 

nos LEDs, por exemplo. 

No próximo capítulo serão abordados os parâmetros de projeto 

definidos para a luminária, além da definição do compensador que será 

utilizado para o controle da corrente nos LEDs. Além disso, será apresentada 

análise de desempenho do protótipo através de simulação e resultados 

experimentais com o objetivo de demonstrar o seu bom funcionamento.                                                   
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5. PROTÓTIPO DA LUMINÁRIA MODULAR 

Neste capítulo serão apresentados os parâmetros utilizados no 

projeto, bem como o equacionamento demonstrando a escolha dos 

componentes utilizados no protótipo. Além disso, os resultados experimentais 

obtidos a partir de ensaios com o protótipo também serão apresentados. 

 

5.1 PARÂMETROS DO PROTÓTIPO  

Com o intuito de validar o projeto proposto, implementou-se uma 

luminária de 50W composta por 2 módulos de 25W. Cada módulo é constituído 

pelos conversores buck-boost e buck integrados, desempenhando as funções 

de CFP e CP, respectivamente. Ambos os conversores operam em MCD. Esta 

potência média de 25W para cada módulo foi escolhida pois, sua associação 

proporciona uma boa faixa de valores para luminárias utilizadas em IP, como 

75W, 100W e 150W. Além disso, desenvolveu-se uma análise em função da 

potência nominal de cada módulo (APÊNDICE A) e a potência de 25W 

mostrou resultado satisfatório; 

A frequência de chaveamento escolhida para este protótipo foi de 

60kHz, que é um valor próximo ao usado em outros trabalhos como dos 

autores (ALMEIDA P. S. et al., 2015) e (LUZ P. C. V. et al., 2014). Essa 

frequência atende as características de projeto desejadas, já que o valor da 

frequência de chaveamento interfere no valor das capacitâncias. Como pode 

ser observado em (3.15) e (3.32), apresentadas anteriormente, a capacitância 

é inversamente proporcional à frequência de chaveamento, ou seja, quanto 

maior a frequência de chaveamento menor a capacitância. No entanto, quanto 
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maior a frequência de chaveamento maiores são os problemas de perdas por 

chaveamento nos MOSFETs, interferências eletromagnéticas e maior 

dificuldade para a atuação do controle. 

A Tabela 4 mostra os principais parâmetros do projeto. 

  

Tabela 4. Parâmetros de projeto 

Símbolo Especificação Valor 

Vrede Tensão de entrada (RMS) 127 V 

fr Frequência da rede elétrica 60 Hz 

Pout Potência de saída (cada módulo) 25 W 

Ileds Corrente de saída (valor médio) 500 mA 

Vbar Tensão de barramento (valor médio) 170 V 

Vout Tensão de saída CP (valor médio) 51 V 

ΔVbar Ondulação da tensão de barramento 85V - 50%  

ΔVout Ondulação da tensão de saída 1,02V - 2% 

ΔIleds Ondulação da corrente nos Leds 100mA - 20%  

fs Frequência de chaveamento 60 kHz 

ncfp Eficiência do conversor CFP 0,95 

ncp Eficiência do conversor CP 0,9 

 

Utilizando os parâmetros especificados na Tabela 4 e da análise dos 

conversores, feita no Capítulo 3, pode-se projetar os componentes dos 

conversores. Como ambos conversores utilizam um único MOSFET, os dois 

conversores operarão com a mesma razão cíclica, que será o valor crítico entre 

os calculados para ambos conversores, garantido a operação em MCD dos 

conversores. Portanto, as razões cíclicas máximas dos conversores CFP e CP 

são demonstradas em (5.1) e (5.2), respectivamente. 
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Como percebe-se, a máxima razão cíclica para o conversor CFP é 

calculada quando a tensão de entrada tem seu valor de pico. Bem como, a 

máxima razão cíclica para o conversor CP é calculada para o caso em que a 

tensão de barramento tem seu valor mínimo. De acordo com valores obtidos 

em (5.1) e (5.2), deve-se utilizar uma razão cíclica máxima de 0,4 pois, como 

os conversores serão integrados, deve-se utilizar o menor valor de razão cíclica 

máxima entre os conversores.  No entanto, escolheu-se uma razão cíclica de 

0,34 para garantir que ambos conversores operem em MCD. 

Através de (5.3) determina-se o valor do indutor do conversor CFP. 

 

2 2 2

3
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 (5.3) 

 

O valor da capacitância do capacitor de barramento foi calculado 

considerando os 50% de ondulação do projeto, como mostra (5.4) 
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 (5.4) 

  

Devido ao valor obtido em (5.4), um capacitor de poliéster de 4,7μF 

foi escolhido para compor a capacitância de barramento. Com esta 

capacitância de 4,7μF calcula-se uma ondulação na tensão do barramento 

∆Vbar de 87,36V. 

 De forma similar ao conversor CFP, o valor da indutância do 

indutor utilizado no conversor CP, determina-se isolando Lcp em (5.5), como 

mostra (5.6). 
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(5.6) 

 

Para a determinação do valor da capacitância de saída, do 

conversor CP, utiliza-se a equação (5.7). 
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(5.7) 

 

De acordo com o valor obtido em (5.7), escolheu-se um capacitor de 

poliéster de 2,2μF para suprir a capacitância de saída, pois era o capacitor 

que possuía o valor mais próximo do calculado disponível no laboratório onde 

o protótipo foi implementado.  Com isso, ∆Vout passa a ser 0,591 V. 

A determinação dos componentes do filtro de entrada do protótipo, 

seguem a análise desenvolvida no tópico 3.2.1 e são apresentadas a seguir. 

Para o conversor buck-boost, Rfiltro é dado por (5.8). 
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 (5.8) 

  

De acordo com o valor calculado em (5.8), utilizou-se um resistor 

comercial de 100Ω para Rfiltro. 

A partir da função de transferência do conversor buck-boost e da 

equação característica de um filtro de segunda ordem, determina-se o 

capacitor e o indutor do filtro LC, como mostrado em (5.9) e (5.10), 
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respectivamente. Considerando um coeficiente de amortecimento ε de 0,707 e 

a frequência angular de corte ωc uma década abaixa da frequência de 

chaveamento, tem-se: 

 

 
1 1

187,59
2 2 0,707 2 6000 100

filtro
c filtro

C nF
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 (5.9) 

 

A partir do valor de capacitância obtido em (5.9) escolheu-se um 

capacitor comercial de 220nF, que era o de valor de capacitância mais próximo 

disponível no laboratório. Com o valor de capacitância do capacitor, pode-se 

determinar o valor do indutor Lfiltro.  

 

 
2 2 9
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 (5.10) 

 

Os demais componentes utilizados nos dois módulos do protótipo, e 

suas especificações, são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Componentes projetados 

Símbolo Especificação Valor 

Dr1-Dr4 Diodo UF4007 700V / 1A 

Dbb Diodo UF5408 1000V / 3A 

Sint MOSFET IRF840 500V / 8A / Rds(on)=0,85Ω 

Dint1 Diodo UF5408 1000V / 3A 

Dint2 Diodo UF5408 1000V / 3A 

Lcfp1 Núcleo E 30/15/7 590,4 μH / RLcfp1=2,21Ω 

Lcp1 Núcleo E 30/15/7 346,8 μH / RLcp1=1,07Ω 

Lcfp2 Núcleo E 30/15/7 576,3 μH / RLcfp2=2,04Ω 

Lcp2 Núcleo E 30/15/7 332,4 μH / RLcp2=0,95Ω 

Lfiltro_1 Núcleo E 30/15/7 3,198 mH / Rfitro1=10,8Ω 

Lfiltro_2 Núcleo E 30/15/7 3,188 mH / Rfitro2=11,5Ω 

Db Diodo UF5408 1000V / 3A 

LEDs LED-P3-D-White 3,2V / 700mA 
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O protótipo da luminária é mostrado na Figura 32. Percebe-se que 

cada módulo é construído separadamente, no entanto controlados pelo mesmo 

microcontrolador. Para este projeto, o intuito não é a otimização do layout da 

luminária. Por isso, a predisposição dos componentes da luminária pode ter 

outro arranjo. As especificações do microcontrolador utilizado serão 

abordadas no tópico 5.2. 

 

 

Figura 32. Protótipo da luminária modular de 50W, composta por dois módulos. 

5.2 CONTROLE DA CORRENTE NOS LEDS  

Como demonstrado anteriormente, o projeto dos conversores foi 

realizado considerando uma elevada ondulação da tensão de barramento, 

permitindo o uso de capacitores de filme ou poliéster. No entanto, isto faz com 

que uma ondulação significativa seja imposta a corrente nos LEDs se aplicado 

a um conversor CP operando em malha aberta. Dependendo da amplitude, 

esta ondulação pode comprometer o funcionamento dos LEDs, bem como 
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influenciar a eficácia luminosa, cromaticidade e cintilamento da luminária 

(PINTO R. A., 2013). 

Logo, um controlador deve ser utilizado, com o intuito de manter o 

valor médio o mais próximo dos parâmetros de projeto e reduzir a ondulação 

de baixa frequência (devido à grande ondulação da tensão de barramento 

CFP) da corrente nos LEDs. Muitas técnicas de controle podem ser aplicadas 

para este objetivo, porém escolheu-se o controlador Proporcional-Integral (PI). 

Além de reduzida carga computacional, o controlador PI aplicado ao controle 

de corrente nos LEDs pode ser justificado em função da resposta dinâmica 

apresentada pelos LEDs e para que a variação de razão cíclica nos conversores 

integrados não seja rápida o suficiente para resultar em uma DHT elevada 

(CAMPONOGARA D., et al., 2015).  

 A função de transferência genérica do compensador PI, na 

estrutura paralela, é mostrada em (5.11). 

 

  

I

P
P

K
s

K
C s K

s

 
 

    
(5.11) 

 

Onde KI e KP são os ganhos integral e proporcional do controlador 

PI, respectivamente. 

Para o projeto do controlador PI proposto, os parâmetros do 

controlador devem ser especificados baseados nas respostas transitórias e 

estacionárias desejadas, para que os erros sejam reduzidos ou, se possível, 

eliminados. Consequentemente, para iniciar estas análises, é necessário o 

modelo dinâmico dos componentes de potência e do circuito de controle, 

obtidos no Capítulo 4, e a escolha do ponto de operação.  

A tensão mínima do barramento foi escolhida como ponto de 

operação para o controlador, pois obriga o conversor CP a atuar com a sua 

máxima razão cíclica. A função de transferência de malha aberta é mostrada 

em (5.12). 

 



5. PROTÓTIPO DA LUMINÁRIA MODULAR 
______________________________________________________________________ 

86 
  

 
44,321

( )
34,873LEDsiG s

s
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No entanto, uma variação periódica na razão cíclica do conversor 

aparece, como consequência da atuação do controlador para a redução da 

ondulação de 120 Hz, fazendo com que a correção do fator de potência também 

seja alterada, quando o conversor opera em MCD. Isso ocorre porque, além de 

impactar na DHT, quando o conversor está operando em MCD ele é 

interpretado pela rede elétrica de acordo com a sua resistência equivalente. 

No caso do conversor buck-boost esse valor é dado pela equação (4.67). 
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L
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D T
  (5.13) 

 

A alteração do fator de potência dá-se, pois, a corrente de entrada 

é dependente da resistência equivalente do conversor, como mostrado em 

(5.14). 
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O controlador PI foi implementado digitalmente e o 

microcontrolador utilizado é o Freescale MKL25Z128, de 32 bits, 128kB de 

memória flash, 16kB de RAM e um processador ARM Cortex-M0. Além disso, 

este microcontrolador possui um conversor digital para analógico (D/A) de 

12bits e um conversor analógico digital (A/D) de 12bits. O bloco HA/D.CS, 

demonstrado na Figura 33, representa o sensor de Efeito Hall ACS712 

responsável pela medição da corrente, entregando ao A/D do microcontrolador 

uma tensão proporcional à corrente lida. Este sensor apresenta uma resolução 

típica de 185mV/A com um erro percentual de ± 1,5%, para uma temperatura 

de 25ºC, e uma resistência interna típica de condução de 1,2 mΩ. 
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O sensor ACS712 possui um filtro anti-aliasing passa-baixa, com a 

frequência de corte à ser definida pelo usuário. De acordo com a frequência de 

chaveamento e a análise da malha de controle do sistema, o ideal seria colocar 

o filtro pelo menos uma década abaixo da frequência de chaveamento. No 

entanto, o filtro nesta frequência impacta negativamente no controle da 

oscilação em 120 Hz, pois deixa a dinâmica do sistema mais lenta. Por isso, 

optou-se por sintonizar o filtro em 20 KHz, através de um capacitor de 4,7 nF 

e um resistor interno de 1,7 kΩ, como mostrado em (5.16).  

 

1 1
4,68

2 2 1700 20000ACS
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cff C F
R C


 

   
   

 

(5.16) 

Por causa da dinâmica do filtro anti-aliasing a planta do sistema 

passa a ter mais um polo. A função de transferência do filtro anti-aliasing é 

apresentada em (5.17). 
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 (5.17) 

 

O diagrama de blocos que representa o sistema de controle aplicado 

é mostrado na Figura 33. 

 

Figura 33. Diagrama de blocos que representa o sistema de controle da corrente de saída. 

Fonte: Autoria própria. 
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Em que ileds,ref  é o valor de corrente de referência, e(s) é o erro entre o valor 

de referência de corrente e o valor obtido pelo sensor, Dcp e Dcfp são as razões 

cíclicas dos conversores CP e CFP, respectivamente. Antes de serem aplicadas 

aos MOSFETs, as razões cíclicas passam Dcp e Dcfp por um circuito que 

amplifica o sinal PWM (Pulse Width Modulation). 

O microcontrolador, através do controlador PI aplica a lógica de 

controle modulando o sinal e enviando-o para o circuito de comando, composto 

por um amplificador de sinal em um arranjo totem-pole. Por fim, o sinal de 

gatilho gerado pelo modulador é aplicado ao MOSFET do circuito de potência. 

O diagrama de realimentação é mostrado na Figura 34. 

 

 

Figura 34. Diagrama de realimentação de cada módulo. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 35 apresenta uma relação entre o ruído pico-a-pico com o 

valor de capacitância do capacitor externo utilizado no filtro anti-aliasing, 

para o sensor de corrente ACS712. Pode-se observar que com o aumento da 

capacitância o nível de ruído tende a diminuir, o que proporciona uma melhor 
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aquisição do sinal de corrente nos LEDs. Porém, apesar do ruído diminuir, a 

largura de banda também reduz. Ou seja, quanto maior o capacitor, mais 

lento se tornará a resposta de corrente. Se o capacitor fosse maior do que o 

utilizado, poderia ser impossível realizar o controle devido a largura de banda, 

apesar do ruído ser menor. 

 

 

Figura 35. Ruído versus Capacitância do filtro externo. 

Fonte: Adaptado de (Allegro, 2013). 

 

Para o compensador, definiu-se a localização do polo na origem, 

para que o erro em regime permanente fosse anulado. Já o zero do 

compensador é definido pela razão KI/KP. Para sintonizar o zero utilizou-se a 

média geométrica entre o ripple de baixa frequência a ser compensado e a 

frequência de chaveamento. No entanto, devido a dinâmica do filtro anti-

aliasing do sensor, a melhor resposta do controlador PI é obtida com a 

localização do zero uma década abaixo da frequência de chaveamento. 

O último parâmetro à ser definido é o ganho KP. Este ganho 

determina quão rápido o controlador irá compensar o ripple de baixa 

frequência (120 Hz). Portanto, utilizou-se uma resposta ao degrau unitário 

para sintonizar o ganho KP, pois precisa-se responder a uma variação de 50% 

na tensão de barramento com frequência de 120 Hz. Neste caso, um alto ganho 

pode relacionar-se com dois efeitos. O primeiro em relação a instabilidade do 

sistema. O segundo está relacionado com a DHT da corrente de entrada pois, 
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para ganhos maiores a DHT também aumenta. Isto ocorre porque, caso a 

razão cíclica possua variações periódicas de grande amplitude, a resistência 

equivalente do conversor perderá a linearidade, distorcendo e introduzindo 

componentes harmônicos na corrente de entrada do sistema. Portanto, 

considerando estes dois fatores, o controlador foi definido e sua função de 

transferência é apresentada em (5.18). 
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( ) 19541

s
C s

s
 (5.18) 

  

Discretizou-se a função de transferência do controlador de tempo 

contínuo para que fosse representada de tempo discreto, o que se faz 

necessário para a implementação do controle digital no microcontrolador. 

Esta discretização foi feita utilizando o método de Zero Order Hold (ZOH) com 

frequência de amostragem de 60 kHz, através do software Matlab®. Este 

método matemático consiste, basicamente, em construir um sinal em discreto 

a partir de um sinal em tempo contínuo, através de valores amostrados de 

acordo frequência de amostragem desejada.   

A equação (5.19) mostra a função de transferência (5.18) 

discretizada, que relaciona a razão cíclica dint e o erro e (entre a corrente 

medida pelo sensor e o valor da referência) da corrente nos LEDs. 

 

 
 

 
 

 


int 0,5276 0,2019

1

d z z
C z

e z z
 (5.19) 

 

A partir da equação (5.19) obteve-se a equação de diferenças foi 

utilizada para a implementação da ação de controle, na linguagem C de 

programação, no microcontrolador. Esta equação que relaciona os erros e 

razões cíclicas, atuais e anteriores, é mostrada em (5.20a) - (5.20e). 
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            int 1 0,5276 0,2019d z z z e z  (5.20b) 

                   int int 0,5276 0,2019d z z d z z e z e z  (5.20c) 

int int1 0,5276 1 0,2019d n d n e n e n                           (5.20d) 

int int0,5276 0,2019 1 1d n e n e n d n                      (5.20e) 
 

 

 

Para que os valores dos ganhos do controlador não fossem 

declarados com variáveis de ponto flutuante em C do microcontrolador, 

utilizou-se a representação dos valores através da base Q. Com isso, o código 

implementado no controlador, para a determinação da razão cíclica, segue a 

lógica apresentada em (5.21). 

 

       int int553228 211707 1 1d n e n e n d n        (5.21) 
 

 

Em que e(n) representa o erro atual, e(n-1) o erro anterior na base Q20 

(multiplicação dos termos por 220), bem como dint(n) representa a razão cíclica 

atual e dint(n-1) a razão cíclica anterior a ação de controle. 

Para verificar o desempenho do controlador, uma resposta ao 

degrau foi simulada através do software Matlab® e é mostrada na Figura 36. 

 

 

Figura 36. Resposta ao degrau das funções de transferência em malha aberta e do sistema 

compensado. 
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Nota-se que a resposta em malha fechada é similar a resposta em 

malha aberta, mas sem erro em regime permanente. Esta resposta em malha 

fechada poderia ser mais rápida, porém o impacto na DHT seria maior, devido 

ao aumento do ganho KP. No entanto, como pretende-se controlar a ondulação 

em 120 Hz, a resposta em degrau pode ser na faixa de centenas de 

microssegundos, como apresentado na Figura 36. 

  

5.3 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

Com o objetivo de, posteriormente, comparar os resultados 

experimentais, serão apresentados resultados de simulação de um dos 

módulos do protótipo proposto. Os parâmetros utilizados na simulação foram 

os obtidos nos cálculos do tópico 5.1 em conjunto com os parâmetros pré-

determinados para o projeto. 

A simulação foi desenvolvida no software PSim®, onde foram 

consideradas as não-idealidades dos componentes para uma maior 

proximidade dos resultados experimentais, bem como o circuito operando em 

malha fechada. O circuito simulado é apresentado na Figura 37. 

 

Figura 37. Circuito para simulação que representa um módulo da luminária proposta. 

Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 38 representa a forma de onda da potência de entrada do 

módulo, obtida a partir do produto dos parâmetros de entrada (tensão e 

corrente), e apresentou um valor médio de 29,13W.  

 

 

Figura 38. Potência de entrada do módulo simulado. 

 

Com o intuito de avaliar os esforços de corrente sobre a chave 

semicondutora, responsável pelo chaveamento dos conversores CFP e CP, a 

Figura 39 mostra a forma de onda da corrente em Sint. Percebe-se um pico de 

corrente de, aproximadamente, 3,6A.  
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Figura 39. Esforço de corrente na chave semicondutora Sint simulado. 

 

Para avaliar se o conversor CFP está operando em MCD, analisou-

se a forma de onda do indutor Lcfp, que demonstra um período em que a 

corrente é zero, caracterizando a operação em MCD. Está forma de onda é 

apresentada na Figura 40. 

 

 

Figura 40. Corrente no indutor Lcfp simulado. 
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De forma análoga, a Figura 41 demonstra a forma de onda de 

corrente no indutor Lcp com o objetivo de demonstrar a operação em MCD. 

 

Figura 41. Corrente no indutor Lcp. 

 

A Figura 42 apresenta a forma de onda da tensão no barramento 

CC (tensão de saída do conversor CFP). O valor médio da tensão no 

barramento, determinado pelo próprio software, foi de 173,09V com uma 

ondulação de 51,14V. Este resultado apresenta uma divergência de 1,81% em 

relação a tensão desejada no projeto. 

 

Figura 42. Tensão no barramento CC. 
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Na Figura 43 é apresentada a variação da razão cíclica, aplicada a 

chave semicondutora, de acordo com a variação na tensão do barramento. 

Percebe-se, como esperado, o maior valor de razão cíclica quando a tensão do 

barramento é mínima. Na Figura 43 o valor real da razão cíclica é 

multiplicado pela base Q9 (que representa 29 = 512) por causa da adaptação 

de escala. Nota-se que, quando a tensão de barramento se encontra no seu 

valor mínimo, a razão cíclica chega em seu valor de saturação 

impossibilitando a compensação da ondulação em 120 Hz para valores de 

tensão de barramento menores. 

 

 

Figura 43. Variação da razão cíclica de acordo com Vbar. 

 

A corrente controlada nos LEDs é mostrada na Figura 44. Obteve-

se uma corrente média de 487,4mA com uma ondulação ∆ILED, em alta 

frequência, de 15,66%. O que, em relação ao valor de intensidade de 

modulação luminosa Mod(%), tem-se 7,83%, valor que se enquadra na 

recomendação 1789-2015 da IEEE.  
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Figura 44. Corrente nos LEDs simulado. 

 

Por fim, obteve-se a forma de onda da potência de saída através da 

multiplicação da tensão e corrente de saída, apresentada na Figura 45. O 

valor da potência de saída foi de 24,94W. Com isso, a eficiência calculada do 

módulo simulado é de 85,62%. 

 

 

Figura 45. Potência de saída do módulo simulado. 
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5.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste tópico, os principais resultados experimentais do protótipo 

implementado são apresentados, com o objetivo de comprovar o 

funcionamento da topologia proposta ao longo do trabalho. 

Na Figura 46 são apresentadas a corrente, tensão e potência de 

entrada do primeiro módulo que compõe a luminária. Como pode ser 

observado, o valor da potência média de entrada do primeiro módulo foi de 

30,8 W. 

 

 

Figura 46. Grandezas de entrada do módulo 1: tensão de entrada (100 V/div), corrente de 

entrada (500 mA/div), potência de entrada (100 W/div) - Escala de tempo 10 ms/div. 

 

De forma análoga, na Figura 47, são apresentadas a corrente, 

tensão e potência de entrada do segundo módulo que compõe a luminária. 

Como pode ser observado, o valor da potência média de entrada do segundo 

módulo foi de 30,5 W.  

Há uma diferença na potência de entrada dos módulos, atribuída 

aos componentes utilizados, que, mesmo sendo de mesmo modelo, podem 

apresentar diferenças em seus valores e precisão. 
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Somando os valores de potência média de entrada de ambos 

módulos, apresentado na Figura 46 e Figura 47, obtém-se uma potência média 

total de entrada de 61,3 W. 

 

 

Figura 47. Grandezas de entrada do módulo 2: tensão de entrada (100 V/div), corrente de 

entrada (500 mA/div), potência de entrada (100 W/div) - Escala de tempo 10 ms/div. 

 

A Figura 48 apresenta um comparativo do conteúdo harmônico da 

corrente de entrada do conjunto modular com a norma IEC 61000-3-2 para a 

Classe C de equipamentos. Observa-se que o valor de algumas harmônicas, 

como a 3ª e a 7ª, são um pouco maiores que os demais. No entanto, estes 

valores encontram-se bem abaixo do limite estipulado pela norma. A DHT 

obtida no protótipo foi de 22,7% com um fator de potência de 0,947. 
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Figura 48. Conteúdo harmônico da corrente de entrada da luminária. 

 

Na Figura 49 são apresentados os esforços de corrente nos 

interruptores de ambos módulos quando aplicada a tensão nominal de 

entrada. Pode-se observar que, no módulo 1, o valor RMS de corrente sobre o 

MOSFET é de 1,269 A. Já para o módulo 2, o máximo valor de corrente sobre 

o MOSFET é de 1,230 A.  

 

 

Figura 49. Esforços de corrente sobre as chaves semicondutoras, Sint 1 e Sint 2, de ambos 

módulos (2 A/div) - Escala de tempo 8 μs/div. 
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Para a comprovação do funcionamento dos conversores CFP, de 

ambos módulos, em MCD, a Figura 50 apresenta as correntes dos indutores 

dos conversores buck-boost nos módulos 1 e 2 que compõem a luminária. Estas 

formas de onda de corrente foram obtidas no ponto de pico da tensão de 

entrada quando a luminária é alimentada com tensão nominal. Observa-se a 

passagem da corrente, de ambos indutores, por zero em um instante de tempo, 

caracterizando o MCD.  

 

 

Figura 50. Correntes ILcfp M1 e ILcfp M2 dos módulos 1 e 2, respectivamente (1 A/div) - 

Escala de tempo 20μs. 

 

De forma análoga, para a demonstração da operação em MCD dos 

conversores buck dos módulos da luminária, a Figura 51 apresenta as 

correntes nos indutores. Nota-se que os conversores CP estão operando no 

limite da operação em MCD, pois foi escolhida a razão cíclica máxima da 

chave Sint a partir da máxima razão cíclica dos conversores buck. Observa-se 

um valor máximo de corrente de 2,00 A e 1,82 A, valores eficazes de 777 mA 

e 791 mA para os módulos 1 e 2, respectivamente. Esta diferença entre os 

valores de corrente é atribuída a tolerância dos componentes utilizados. 
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Figura 51. Correntes ILcp M1 e ILcp M2 dos módulos 1 e 2, respectivamente (500 mA/div) - 

Escala de tempo 10μs. 

 

As Figura 52 e Figura 53 demonstram o valor médio medido das 

tensões de barramento e as medições da ondulação destas tensões dos 

módulos 1 e 2, respectivamente. Percebe-se tensões médias de 166 V para o 

módulo 1 e 150 V para o módulo 2, que são valores próximos ao considerado 

no projeto, 170 V.  

Em relação as ondulações das tensões, foram medidos 68,0 V e 64,0 

V de ondulação nas tensões de barramento do módulo 1 e 2, respectivamente. 

Estes valores comprovam valores de ondulação abaixo dos 50% definidos no 

projeto pois, para ambos módulos, os valores medidos são menores que 85 V. 

Estes valores são limitados pela capacitância de barramento, bem como pela 

malha de controle aplicada aos conversores através da modulação da razão 

cíclica. 
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Figura 52. Tensões de barramento dos módulos 1 e 2 e análise da ondulação sobre a tensão 

de barramento do módulo 1 (100 V/div) - Escala de tempo 10ms. 

 

 

Figura 53. Tensões de barramento dos módulos 1 e 2 e análise da ondulação sobre a tensão 

de barramento do módulo 2 (100 V/div) - Escala de tempo 10ms. 

 

Em relação a ondulação de corrente nos LEDs, os módulos 1 e 2 

apresentaram uma ondulação ∆ILED de, aproximadamente, 20% e 25%, 

respectivamente. Com isso a intensidade de modulação luminosa Mod(%) é de 
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10% par ao módulo 1 e 12,5% para o módulo 2, este último valor um pouco 

acima do recomendado pela IEEE 1789-2015.    

As potências de saída de cada módulo foram determinadas 

efetuando a medição das correntes e tensões médias de saída de ambos 

módulos. Com isso, pode-se determinar a potência média de cada módulo. 

Estes valores de potência, corrente e tensão média são mostradas na Figura 

54 e Figura 55, para os módulos 1 e 2, respectivamente. 

 

 

Figura 54. Corrente média nos LEDs, potência média de saída e tensão média de saída para 

o módulo 1 (500 mA/div, 50 W/div, 25 V/div) - Escala de tempo (10 ms/div). 

 

Observa-se, na Figura 54, uma potência média de saída de 26,69 

W, com uma corrente média nos LEDs de 545,0 mA e uma tensão média de 

48,75 V. 
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Figura 55. Corrente média nos LEDs, potência média de saída e tensão média de saída para 

o módulo 2 (500 mA/div, 50 W/div, 25 V/div) - Escala de tempo (10 ms/div). 

 

De acordo com a Figura 55, mediu-se uma potência média de saída 

de 25,92 W, com uma corrente média nos LEDs de 538,6 mA e uma tensão 

média de 47,92 V. Novamente, percebe-se uma diferença nos valores de 

potência, justificado pelo mesmo motivo citado anteriormente. 

Somando as potências médias de saída e dividindo o valor obtido 

pelo somatório das potências médias de entrada dos módulos 1 e 2, pode-se 

determinar o rendimento total da luminária, dado por (5.22). 

 

 
 

26,69 25,92
(%) .100 85,82%

30,80 30,50
total


 


 (5.22) 

 

Assim, tem-se um rendimento de, aproximadamente, 86% para a 

luminária de 50 W, composta por dois módulos de 25 W. Este rendimento é 

válido para uma luminária, de qualquer potência, que utilize os mesmos 

conversores para compor cada módulo, pois o rendimento total da luminária 

depende do rendimento individual de cada conversor, se suas potências forem 

iguais. Além disso, para os resultados experimentais de rendimento não foi 
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considerada a eficiência das fontes auxiliares, pois as fontes são uma sugestão 

de implementação (APÊNDICE B). 

Observou-se uma pequena diferença nos valores medidos entre os 

módulos para a maioria dos parâmetros. Essa diferença é atribuída ao projeto 

dos indutores que, como foram desenvolvidos manualmente, tiveram uma 

pequena diferença entre seus valores de indutância e resistência por parte 

dos enrolamentos, bem como as não-idealidades de alguns componentes que 

não puderam ser determinadas de forma precisa.  

O microcontrolador escolhido, para as características de projeto 

utilizadas, permite controlar até 4 módulos de acordo com a sua capacidade 

de processamento, visto que todo o processo de realimentação de cada módulo 

levou, aproximadamente, 4 μs o que é menos de 25% do tempo de um período 

de chaveamento (≈16,66μs). 

A Figura 56 mostra o conjunto com os 30 LEDs (15 de cada módulo) 

operando com potência nominal.  

Figura 56. LEDs operando com potência nominal. 
 

A Tabela 6 apresenta um comparativo entre os valores de projeto e 

os valores obtidos experimentalmente. 

 

Tabela 6. Comparativo entre os parâmetros projetados e obtidos experimentalmente 
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Símbolo Especificação 
Valor de 

projeto 

Valor 

experimental 

Pout1 Potência de saída do módulo 1 25 W 25,87 W 

Pout2 Potência de saída do módulo 2 25 W 27,85 W 

Ileds1 Corrente de saída módulo 1(valor médio) 500 mA 539,3 mA 

Ileds2 Corrente de saída módulo 2(valor médio) 500 mA 571,9 mA 

Vbar1 Tensão de barramento módulo 1 (valor médio) 170 V 166,2 V 

Vbar2 Tensão de barramento módulo 2 (valor médio) 170 V 168,5 V 

Vout1 Tensão de saída CP módulo 1 (valor médio) 51 V 49,53 V 

Vout2 Tensão de saída CP módulo 2 (valor médio) 51 V 49,30 V 

ΔVbar1 Ondulação da tensão de barramento módulo 1 87,36 V 60,02 V 

ΔVbar2 Ondulação da tensão de barramento módulo 2 87,36 V 60,00 V 

ΔVout1 Ondulação da tensão de saída módulo 1 0,591 V  

ΔVout2 Ondulação da tensão de saída módulo 2 0,591 V  

ΔIleds1 Ondulação da corrente nos LEDs módulo 1 100mA - 20% 25% 

ΔIleds2 Ondulação da corrente nos LEDs módulo 2 100mA - 20% 35% 
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6. CONCLUSÃO 

Os diodos emissores de luz tem se tornado, a cada dia mais, uma 

excelente opção para sistemas de iluminação pública, propiciando elevado 

tempo de vida útil e eficiência luminosa, atrelada a economia no consumo de 

energia elétrica para o setor de IP. Como estes LEDs necessitam de um 

dispositivo driver para o seu acionamento, que são empregados utilizando 

sistemas eletrônicos, a eficiência destas lâmpadas, quando utilizadas para IP, 

estão diretamente ligadas a estes drivers. 

 Este trabalho apresentou um protótipo de luminária para sistemas 

de iluminação pública constituído de drivers modulares, o que garante maior 

confiabilidade para o sistema como um todo, pois a falha de um dos módulos 

não prejudica, totalmente, a luminária, que mantém parte de sua potência 

nominal operando. Estes drivers modulares são compostos por conversor 

buck-boost e buck para as etapas de correção de fator de potência e controle 

de potência na carga, respectivamente. Em seguida, os conversores foram 

integrados, para operarem com o mesmo dispositivo semicondutor de 

chaveamento e com estágio único de processamento da energia, o que 

provocou um aumento nos esforços de corrente sobre estes semicondutores por 

causa do tipo de integração utilizada. 

A modelagem e as etapas de operação de cada um dos conversores 

foram apresentadas, de modo a definir um sistema de controle para atuar no 

controle da corrente nos LEDs. Com isso – e com o aumento da ondulação da 

tensão de barramento – foi possível a utilização de capacitores não-

eletrolíticos com maior vida útil, pois as capacitâncias puderam ser reduzidas. 

O protótipo foi implementado com o intuito de validar seu bom 

funcionamento. Tal protótipo, de potência nominal média de 50 W, constituído 

por dois módulos de 25 W com 15 LEDs cada um, com uma corrente média de 

referência de 500 mA, para uma ondulação de 50% na tensão de barramento. 
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Através de ensaios, constatou-se um elevado fator de potência (0,947) e um 

baixo conteúdo harmônico da corrente de entrada (22,7%) para o sistema 

operando em malha fechada, mantendo a potência na carga. Além disso, 

obteve-se um alto rendimento de, aproximadamente, 92%. Neste trabalho não 

foi feito o levantamento do impacto das fontes auxiliares no rendimento da 

luminária, ou seja, os 92% de rendimento foram obtidos a partir da eficiência 

dos dois módulos apenas. 

Destaca-se também que, com a configuração modular, a 

manutenção do FP e o rendimento da topologia proposta independe da 

multiplicidade dos módulos, tornando-a vantajosa, também, para conversores 

de maior potência. 

Por fim, conclui-se um desempenho satisfatório da topologia 

construtiva proposta no trabalho, atendendo as características de projeto. 

Com os drivers modulares operando paralelamente constituindo a potência 

total da lâmpada, proporcionou-se elevados valores de eficiência e FP, com 

baixa DHT e maior confiabilidade de operação. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a utilização de outras topologias 

de conversores para a configuração modular proposta neste trabalho, bem 

como a implementação das fontes auxiliares para uma avaliação mais 

detalhada da eficiência de uma luminária como um todo. 
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APÊNDICE A – ANÁLISE DE RENDIMENTO EM FUNÇÃO DA 

POTÊNCIA DE CADA MÓDULO 

Com o intuito de justificar a escolha da potência de cada módulo 

que compõe a luminária, desenvolveu-se uma análise do rendimento da 

luminária através de simulação no software PSim®, em função da potência 

modular. Para isto, foram consideradas as não-idealidades dos componentes 

que compõem os circuitos dos conversores da luminária e seus valores foram 

estipulados partindo dos valores medidos nos componentes implementados no 

módulo de 25W. No entanto, nesta consideração, procurou-se manter estes 

valores, das não-idealidades, próximos para que eles não fossem a principal 

justificativa para a variação de rendimento. 

Além de demonstrar a variação do rendimento da luminária de 

acordo com a alteração na potência modular, esta análise objetiva demonstrar 

a variação em alguns parâmetros de projeto e parâmetros projetados para que 

a potência modular seja atendida. Neste sentido, desenvolveu-se o projeto dos 

conversores, seguindo a metodologia apresentada nos Capítulos 3 e 5, para 

três valores distintos de potência: 25, 50 e 75W. Estes parâmetros são 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Comparação dos parâmetros de projeto e parâmetros projetados para as potências 

de 25, 50 e 75W 

Especificação 
Valores de Potência Modular 

25W 50W 75W 

Tensão de entrada (RMS) 127 V 127 V 127 V 

Frequência da rede elétrica 60 Hz 60 Hz 60 Hz 

Ondulação da tensão de 

barramento 
50% 50% 50% 

Ondulação da tensão de saída 2% 2% 2% 

Frequência de chaveamento 60 kHz 60 kHz 60 kHz 

Eficiência do conversor CFP 0,95 0,95 0,95 
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Especificação 
Valores de Potência Modular 

25W 50W 75W 

Eficiência do conversor CP 0,9 0,9 0,9 

Tensão de barramento (valor 

médio) 
170 V 170 V 220 V 

Razão cíclica 0,34 0,4 0,55 

Tensão de saída CP (valor médio) 51 V 100 V 150 V 

Indutor do filtro de entrada 
3,2 mH / 

RLfiltro=3,50Ω 

2,3 mH / 

RLfiltro=3,0Ω 

2,1 mH / 

RLfiltro=2,80Ω 

Indutor do conversor CFP 
590,4 μH / 

RLcfp=2,21Ω 

410 μH / 

RLcfp=2Ω 

515 μH / 

RLcfp=2,10Ω 

Indutor do conversor CP 
346,8 μH / 

RLcp=1,07Ω 

105 μH / 

RLcp=500mΩ 

95 μH / 

RLcp=500mΩ 

Capacitor do filtro de entrada 220 nF 300 nF 330 nF 

Capacitor do barramento (CFP) 4,7 μF 10 μF 11 μF 

MOSFET IRF840 (Sint) 
500V / 8A / 

Rds(on)=0,85Ω 

500V / 8A / 

Rds(on)=0,85Ω 

500V / 8A / 

Rds(on)=0,85Ω 

Capacitor de saída (CP) 2,2 μF 2,2 μF 1 μF 

 

Percebe-se na Tabela 7 que algumas alterações foram feitas nos 

valores das tensões de saída, isso porque para atender as potências maiores 

mais LEDs foram considerados, 15, 30 e 45 para as potências de 25, 30 e 50W, 

respectivamente. Isso resultou em uma alteração na razão cíclica adotada. 

Para o caso do módulo de 75W a tensão de barramento também precisou ser 

alterada, para manter uma relação entre tensão de barramento e tensão de 

saída que permitisse uma margem de atuação do controlador sobre a razão 

cíclica capaz de compensar a mínima tensão de barramento. 

Utilizando os dados expostos na Tabela 7, simulou-se o protótipo, 

para os três valores de potência nominal modular, com o intuito de analisar a 

relação entre as potências médias de entrada e saída e estabelecer o 

rendimento modular para tais valores de potência nominal. 

A Figura 57 apresenta as formas de onda para as potências de 

entrada e saída de um módulo de 25W obtidas através da simulação. 
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Figura 57. Formas de onda das potências de entrada e saída considerando um módulo de 

25W. 

 

Para o módulo de 25W obteve-se uma potência média de entrada de 

27,9W e uma potência média de saída de 25,1W. Com isso, calculou-se um 

rendimento de 89,9%. 

Na Figura 58 são demonstradas as formas de onda das potências 

de entrada e saída de um módulo, simulado, de 50W de potência nominal. 

 

 

Figura 58. Formas de onda das potências de entrada e saída para um módulo de 50W. 
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No caso do módulo de 50W, as potências médias de entrada e saída 

medidas, através do próprio software, foram de 57,5W e 49,7W, 

respectivamente. Portanto, obteve-se um rendimento de, aproximadamente, 

86,4%. 

Por fim, simulou-se o módulo de 75W com o mesmo objetivo dos 

demais, obter uma relação entre as potências médias de entrada e saída. A 

Figura 59 apresenta as formas de onda do módulo simulado para este valor 

de potência nominal. 

 

 

Figura 59. Formas de onda das potências de entrada e saída para um módulo de 75W. 

 

Para o módulo de 75W obteve-se uma potência média de entrada de 

87,1W com uma potência média de saída de 74,5W, resultando em um 

rendimento de 85,5%.  

Através dos valores de rendimento obtidos nas três simulações, 

gerou-se a Figura 60 que demonstra a queda de rendimento conforme a 

potência modular aumenta na configuração proposta neste trabalho. 
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Figura 60. Relação de rendimento de acordo com a potência nominal modular. 

 

Tal análise por simulação mostra-se pertinente e próxima da 

realidade quando analisada em conjunto com resultados obtidos em outros 

trabalhos relacionados a drivers para acionamentos de LEDs. Em (LUZ P. C. 

V. et al., 2014) obteve-se uma eficiência de 88% para uma potência de 70W, 

assim como em (ALONSO J. M. et all, 2012) para um protótipo de 70W, 

utilizando uma topologia construtiva diferente, obteve-se uma eficiência de 

84%. Além disso, no trabalho de (ALMEIDA P. S. et al., 2015) para uma 

potência nominal de 100W obteve-se uma eficiência de 92%, sendo que a 

topologia apresentada neste trabalho apresentou um rendimento de, 

aproximadamente, 90% para 50W. 

Logo, o rendimento da luminária associa-se a característica 

construtiva de cada protótipo – se é de estágio único, duplo estágio, duplo 

estágio integrado, topologia de conversores utilizada –, metodologia e 

características da malha de controle, qualidade dos componentes utilizados e 

não, necessariamente, ao nível de potência da luminária. Assim, para a 

topologia proposta neste trabalho, os módulos de 25W mostram-se mais 

eficientes do que módulos de maior potência, além de permitir diversos 

valores de potência nominal de acordo com a sua associação.
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APÊNDICE B – FONTES AUXILIARES 

Por definição, a fonte de alimentação é um dispositivo que fornece 

um nível de tensão de saída linear a partir de uma entrada linear CA. Esta 

tensão de entrada é retificada, fornecendo uma tensão CC pulsante que é 

filtrada com o intuito reduzir ondulações em baixa frequência. A componente 

de tensão CC, anteriormente filtrada, passa por um circuito regulador de 

tensão que fornece uma tensão de saída CC linear (RASHID, 2011).  

Neste protótipo, propõe-se a fonte auxiliar para a alimentação dos 

do microcontrolador com uma tensão de 5V, através de um conector USB, e 

dos drivers para os MOSFETs com uma tensão de 15V. Tal fonte auxiliar deve 

possibilitar o fornecimento de corrente necessária para manter sua tensão de 

saída estável (com baixa ondulação) independentemente do restante da 

luminária, bem como ter baixo consumo de modo que não influencie na 

eficiência global da luminária. Foram analisadas algumas configurações de 

fonte auxiliar, como a topologia utilizada em (LEE, R. L.; CHEN, H-M, 2006), 

por exemplo, e sugere-se a configuração de fonte demonstrada na Figura 61.  

 

 

Figura 61. Circuito da Fonte Auxiliar para o microcontrolador e os drivers para os 

MOSFETs. 

 

Os resistores Rfa1 e Rfa2 ligados ao circuito integrado LM317 são 

utilizados para ajustar a tensão de saída da fonte. As impedâncias dos 
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capacitores Cfa1 e Cfa2 relaciona-se de forma direta com a corrente máxima 

que a fonte poderá fornecer (Texas Instruments, 2016).  

Aumentando os valores de capacitâncias, aumenta-se a capacidade 

de corrente da fonte, no entanto eleva-se a DHT da corrente de entrada e 

diminui-se, com isso, o fator de potência da fonte. Logo, deve-se projetar os 

capacitores Cfa1 e Cfa2 para que a fonte seja capaz de fornecer a corrente 

necessária sem comprometer a DHT e o FP do conjunto da luminária (LOPES, 

2014). 

A Tabela 8 mostra a lista de componentes empregados nas fontes 

auxiliares de 5V e 15V. 

 

Tabela 8. Lista de componentes para as fontes auxiliares. 

Componentes 
Tensão de saída da fonte 

5V 15V 

Dfa1-Dfa4 Diodo 1N4007 1N4007 

Dfa5-Dfa6 Diodo 1N4007 1N4007 

Cfa1-Cfa2 Capacitor  1 μF 1 μF 

Cfa3 e Cfa4 Capacitor  4,7 μF 4,7 μF 

Cfa5 Capacitor  10 μF 22 μF 

Dzfa Diodo zener 18 V 18 V 

Rfa1 Resistor 220 Ω 220 Ω 

Rfa2 
Resistor 

variável 
680 Ω 2,4 kΩ 

 

A partir dos parâmetros da Tabela 8 simulou-se ambas fontes 

auxiliares com o intuito de analisar as formas de onda de tensão de saída, 

considerando as cargas à serem alimentadas pelas fontes auxiliares. O projeto 

foi executado para alimentar dois módulos. Para a fonte de 5 V, responsável 

por alimentar o microncontrolador, a corrente drenada deve ser de 120 mA. 

Já para a fonte de 15 V, responsável pela alimentação dos drivers dos 

MOSFETs, a corrente drenada é de 100 mA. 
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Figura 62. Forma de onda da tensão de saída da fonte de 5V. 

 

A Figura 62 demonstra a forma de onda da tensão de saída da fonte 

auxiliar de 5 V. Este projeto apresentou uma tensão média de saída de 5,065 

V. A Figura 63 apresenta a forma de onda da tensão de saída da fonte auxiliar 

de 15 V, com uma tensão média de 15,07 V. 

 

 

Figura 63. Forma de onda da tensão de saída da fonte de 15V. 


