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Souza, A. F., “Estudo de Técnicas de Correção de Fator de Potência em Retificadores 

Controlados” – São João del-Rei, UFSJ, 2017, 100p. 

 

A necessidade cada vez mais recorrente de elementos para melhoria da qualidade da 

energia da rede elétrica visando à redução do conteúdo harmônico drenado a partir da rede 

CA tem sido bastante abordada em alguns estudos, motivando a proposta de diversas 

topologias baseadas nos conversores clássicos como boost e buck-boost. Além do mais, novas 

técnicas de controle também foram propostas em virtude da disponibilidade comercial de 

circuitos integrados dedicados a impor correntes senoidais aos estágios de entrada das fontes 

chaveadas. O conversor boost operando em modo de condução contínua tem sido uma boa 

escolha para essa finalidade devido à simplicidade do circuito e dos níveis reduzidos de EMI 

(do inglês, electromagnetic interference – EMI). Neste cenário, este estudo aborda algumas 

das principais técnicas de controle utilizadas para esse conversor. Inicialmente, é feita uma 

revisão bibliográfica, que visa apresentar alguns aspectos fundamentais necessários ao estudo. 

Então, é projetado o estágio de potência do conversor, envolvendo o cálculo dos elementos de 

filtro e semicondutores. Na sequência, é desenvolvido o projeto do sistema de controle 

associado às estratégias abordadas: corrente média, pico de corrente e controle ciclo a ciclo. 

Assim, avalia-se o comportamento de cada um desses métodos por simulação. Finalmente, 

são discutidos os resultados experimentais, comparando-os aos resultados obtidos na 

simulação computacional. Também é apresentada uma análise abrangente de aspectos como: 

forma de onda da corrente de entrada e respectivo conteúdo harmônico; tensão de saída CC; e 

resposta dinâmica do conversor. 
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Souza, A. F., “Analysis of Power Factor Correction Techniques Used in Controlled 

Rectifiers” – São João del-Rei, UFSJ, 2013, 100p. 

 

The increasing need to improve power quality with the reduction of the harmonic 

content associated to the ac grid waveforms has been intensively analyzed in several studies, 

thus motivating the proposal of several topologies based on the classic converters as boost and 

buck-boost. Moreover, novel control techniques have also been proposed due to the 

commercial availability of integrated circuits dedicated to impose sinusoidal input currents in 

switch-mode power supplies. The boost converter operating in continuous conduction mode 

has been the traditional choice for this purpose due to circuit simplicity and low 

electromagnetic interference (EMI) levels. Within this context, this work analyzes some of the 

most important control techniques used in power factor correction. Initially, a literature 

review is presented, which aims to present some important concepts. The converter power 

stage is designed, comprising the filter elements and semiconductors. Then the control system 

associated to the analyzed strategies is implemented i.e. average current mode control, peak 

current control and one cycle control. The performance of each method is evaluated through 

simulation. Finally, experimental results are discussed, which are compared with the ones 

obtained by simulation. A comprehensive analysis of key aspects such as the input current 

waveform and respective harmonic content, dc output voltage, and dynamic response of the 

converter is also presented. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 - JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO 

Muitos dispositivos eletrônicos requerem tensões e correntes contínuas para o seu 

funcionamento, mas o que se tem disponível através da rede elétrica é um sinal de 

corrente alternada, cujo valor eficaz normalmente é 127 V ou 220 V em 50 Hz ou 60 

Hz. Dessa forma, é necessário realizar uma conversão CA-CC. Neste ponto, destacam-

se as fontes lineares, que fazem uso de transformadores de baixa frequência e 

dispositivos semicondutores como diodos para controlar as características de tensão e 

corrente na saída. 

Fontes com transformadores de baixa frequência possuem vantagens em termos 

de projeto e montagem, pois possuem um número reduzido de componentes. Esse tipo 

de estrutura, apesar de agregar as vantagens mencionadas anteriormente, tem como 

desvantagens um controle limitado de tensão de saída. Além disso, o uso de reguladores 

lineares é tipicamente inviável em altas potências. 

Outro ponto bastante notável é o volume e peso do transformador, de modo que 

esse tipo de fonte é limitado a dispositivos nos quais espaço e peso não seja problema. 

Na Figura 1.1, é mostrado o diagrama de blocos de uma fonte linear. 

 

 

Figura 1.1 – Diagrama de blocos de uma fonte linear. 

Neste cenário de fontes de alimentação, pode-se observar o uso em escala cada 

vez maior de fontes chaveadas, devido as suas vantagens sobre as fontes lineares como 

tamanho, eficiência e, principalmente, custo reduzido. Com o aumento de conversores 

CC-CC presentes nas indústrias e residências, aumenta também a preocupação com o 

sistema de distribuição de energia elétrica, pois os conversores estáticos trazem alguns 

problemas pontuais relacionados ao baixo fator de potência na entrada e uma elevada 

taxa de correntes harmônicas circulando na rede elétrica, contrariando assim normas que 

tangem aos parâmetros da qualidade de energia elétrica [1]. 



 

 2

O baixo fator de potência causado pela alta distorção harmônica tem diversas 

consequências [2], [3], [4], dentre as quais se podem citar, por exemplo, aquecimento e 

vibração em motores elétricos, flutuações de tensão nos enrolamentos secundários dos 

transformadores, aquecimento dos condutores devido ao aumento das perdas e 

acionamento indevido de dispositivos de proteção como relés. 

Uma alternativa para se contornar esses inconvenientes reside em reduzir a 

distorção harmônica total associada aos conversores ligados à rede elétrica e, 

consequentemente, elevar o fator de potência, empregando assim técnicas ativas e/ou 

passivas para correção, impondo a corrente de entrada do conversor um caráter senoidal. 

As técnicas passivas normalmente baseiam-se no uso de um indutor ou um indutor 

e um capacitor associados como filtros passa-baixa ou rejeita faixa [5]. Apesar de o 

método ser bastante simples e robusto, seus benefícios são limitados primeiramente em 

termos do núcleo do indutor, que normalmente possui grandes dimensões, sendo essa 

uma solução inadequada para elevadas potências. Além do mais, o desempenho é 

insatisfatório em termos do comportamento dinâmico se comparado aos métodos ativos 

de correção. 

As técnicas passivas foram intensivamente abordadas em vários estudos como [6], 

[7], [8] e [9]. Na Figura 1.2, tem-se um arranjo básico de um retificador associado a um 

filtro de entrada indutivo.  

 

 

Figura 1.2 – Circuito empregado em técnicas passivas de correção de fator de potência com um 
indutor no lado CA. 

 

 Outro problema associado às técnicas passivas é a resposta dinâmica insatisfatória 

diante de variações de tensão na entrada do conversor. Embora a utilização de um filtro 

indutivo na entrada rejeite componentes de alta frequência, desloca-se a fase do sinal da 
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corrente em referência à tensão, sendo que esse tipo de técnica é restrito a aplicações de 

baixas potências. 

 Em [10], é mostrado um estudo comparativo das técnicas passivas mais comuns, 

que são: 

 circuito de entrada com a presença de um indutor conectado antes da ponte 

retificadora, conforme mostrado na Figura 1.2. 

 circuito com indutor conectado após a ponte retificadora, isto é no lado de 

corrente contínua, conforme a Figura 1.3. 

 circuito constituído por um filtro passa-faixa ressonante em série, o qual é 

mostrado na Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.3 – Circuito para correção passiva de fator de potência empregando um indutor no lado 
de corrente contínua. 

 Nos testes executados por simulação, segundo o autor em [10], o primeiro circuito 

apresentou um fator de potência de 0,759. No segundo e terceiro casos, o fator de 

potência obtido foi 0,839 e 0,969, respectivamente. Deve-se ressaltar neste ponto que os 

três circuitos não são as únicas possibilidades utilizadas na correção, mas são aqueles 

utilizados com maior frequência devido ao número reduzido de componentes. 

 Na Figura 1.5, [11], pode ser visto o indutor de filtro utilizado na correção passiva 

em uma fonte prática. Essa topologia é muito comum em fontes utilizadas em 

computadores de mesa devido ao baixo custo se comparado com outras formas de 

correção ativa. 

 Verifica-se ainda que as dimensões do indutor utilizado como filtro passa-baixa 

são bastante elevadas em comparação com os demais componentes eletrônicos 

encontrados nesse dispositivo. Quando se considera que uma fonte desse tipo tem uma 
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potência de saída da ordem de algumas centenas de watts, torna-se evidente o fato de 

que a aplicação de indutores de filtro com essa finalidade é limitada. 

CA

INDUTOR PFC

C R

CAP PFC

 

Figura 1.4 – Circuito para correção passiva de fator de potência empregando um filtro passa-faixa 
ressonante. 

 

Figura 1.5 – Fonte linear utilizada em computador desktop com correção passiva. 

 Outro método de correção consiste em uma forma ativa, isto é, empregar 

semicondutores, resistores, capacitores, dentre outros elementos, com a finalidade de 

impor à corrente de entrada do conversor um formato senoidal, tornando o conversor 

quase imune a perturbações na entrada e obtendo um fator de potência próximo da 

unidade com tensão de saída estabilizada. 

Para respeitar os limites impostos por normas de qualidade de energia, 

conversores pré-reguladores de fator de potência são empregados como estágios de 

entrada em fontes chaveadas para que se obtenha a conversão CA-CC com elevado fator 

de potência. Algumas topologias utilizadas incluem estruturas baseadas nos conversores 
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buck, boost, buck-boost, Ćuk, SEPIC (single-ended primary inductance converter – 

conversor com única indutância no primário) e Zeta. 

O conversor do tipo buck fornece uma tensão de saída sempre menor que a tensão 

na entrada. Os conversores utilizados como abaixadores de tensão buck ou forward 

(sendo esta última uma estrutura isolada) possuem uso limitado como pré-regulador, 

uma vez que introduzem uma zona de corrente nula na entrada, que ocorre justamente 

quando a tensão na entrada é menor do que a tensão de saída. Além do mais, com uma 

corrente de entrada descontínua devido à ação do interruptor, desenvolvem-se níveis 

elevados de EMI, como mostra a Figura 1.6 [12]. 

 

 

Figura 1.6 – Corrente de entrada de um conversor buck utilizado para correção ativa de fator de 
potência [12]. 

Na topologia buck-boost, a tensão de saída pode ser menor (buck) ou maior 

(boost) do que a tensão de entrada. Nesse conversor, tem-se como vantagem a 

possibilidade do isolamento entre entrada e saída, de modo que esta estrutura possui 

característica de fonte de tensão na entrada e também na saída. Deve-se ressaltar, 

porém, que há elevados níveis de EMI também produzidos devido à descontinuidade da 

corrente na entrada. Além disso, há desvantagens consideráveis, pois a tensão de 

bloqueio do interruptor é a soma das tensões de entrada e de saída, ocasionando um 

esforço de tensão elevado nos semicondutores. Outra característica importante nesse 

conversor é que a polaridade da tensão de saída é invertida em relação à tensão de 

entrada. 

No que se refere aos conversores Ćuk, SEPIC e Zeta aplicados à correção de fator 

de potência, têm-se estruturas com maior número de componentes, o que eleva a 
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complexidade e o custo de sua implementação em comparação com as topologias 

clássicas citadas anteriormente. 

Por fim, tem-se o conversor boost. Operando em modo de condução contínua 

(MCC), a corrente de entrada nunca se anula ao longo do período da tensão de entrada. 

Nesta topologia, também não ocorre a inversão da polaridade da saída como no 

conversor buck-boost, sendo que os esforços de tensão nos semicondutores são iguais à 

tensão de saída. 

Várias técnicas de controle associadas aos retificadores controlados podem ser 

empregadas para obter elevado fator de potência e tensão de saída regulada. Pode-se 

recorrer às técnicas diretas, nas quais é necessário fornecer uma referência senoidal para 

a corrente de entrada; ou às técnicas indiretas, que não requerem uma amostra da forma 

de onda da tensão de entrada como referência. 

1.2 - OBJETIVOS DO TRABALHO 

Diante do exposto na seção anterior, este trabalho pretende apresentar um estudo 

comparativo de desempenho entre metodologias de controle de conversores CA-CC 

monofásicos baseados na estrutura boost operando com elevado fator de potência e 

tensão de saída CC regulada. A análise neste ponto se justifica devido à existência de 

metodologias de controle diferentes e com características próprias que trazem vantagens 

e desvantagens inerentes a cada uma das estruturas. 

Assim, busca-se estabelecer características importantes que justifiquem a adoção 

de uma determinada técnica em relação à outra, como simplicidade na implementação, 

número de componentes utilizados, custo, entre outras características. 

De forma específica, este trabalho pretende apresentar as seguintes contribuições: 

 analisar em detalhes o funcionamento do conversor boost em modo de condução 

contínua quando são empregadas três das principais metodologias de controle 

existentes, a saber: controle por corrente média , controle por pico de corrente e controle 

ciclo a ciclo; 

 estabelecer um roteiro de projeto detalhado dos estágios de potência e controle do 

conversor; 

 verificar o desempenho experimental do conversor por meio da análise das formas de 

onda como corrente e tensão de entrada e saída, análise de conteúdo harmônico da 
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corrente de entrada e, ainda, analisar a resposta dinâmica do conversor mediante a 

aplicação de degraus de carga. 

1.3 - ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, os quais são descritos a seguir. 

No Capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica ampla envolvendo conceitos 

associados à conversão CA-CC com elevado fator de potência. Inicialmente, apresenta-

se uma visão geral sobre fator de potência, distorção harmônica total e qualidade de 

energia de uma forma mais geral. Então, descreve-se o conversor CA-CC boost 

empregando as principais técnicas de controle utilizadas na obtenção de correntes de 

entrada senoidais. 

O Capítulo 3 dedica-se à análise matemática de cada uma das etapas de 

funcionamento do conversor, que constituem o roteiro de projeto do estágio de potência. 

Descrevem-se ainda os estágios de controle pertinentes às técnicas supracitadas. 

No Capítulo 4, é projetado, primeiramente, o estágio de potência do conversor e, 

na sequência, tem-se o projeto dos sistemas de controle em cada uma das suas etapas. 

O Capítulo 5 dedica-se à discussão dos principais resultados obtidos no trabalho, 

no qual são apresentadas forma de onda obtidas por simulação e experimentalmente. 

Por último, têm-se no Capítulo 6 as principais conclusões do trabalho e propostas 

de continuidade de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A qualidade de energia elétrica tem se tornado uma preocupação frequente não 

somente para as concessionárias de energia elétrica, mas também para a própria 

sociedade de forma geral. O acesso ao serviço de distribuição de energia elétrica, bem 

como o fácil acesso aos produtos eletrônicos de uma forma geral, tem onerado bastante 

o sistema elétrico de potência uma vez que os investimentos em ampliação e 

modernização do mesmo não se deram na mesma proporção que o crescimento da 

demanda. Essa falta de investimentos e modernizações causou diversos problemas 

distintos, como o apagão energético de 2001 e várias interrupções não programadas 

devido a sobrecargas.  

Sempre que se repete esse tipo de problema, é amplamente noticiado pela mídia e 

sempre acaba por vir à tona o termo qualidade de energia elétrica. O termo em si é um 

tanto genérico e não encerra todo o significado da palavra, mas mesmo aos leigos a 

energia de qualidade é associada à confiabilidade e capacidade de prover o correto 

funcionamento a todos os equipamentos elétricos. Já do ponto de vista mais formal, uma 

energia de qualidade é aquela livre de fenômenos como distúrbios na amplitude e 

frequência da tensão/corrente fornecida ao consumidor final [13]. 

Soa um tanto contraditório, mas o próprio avanço e uso da eletrônica de potência 

em larga escala, buscando uma maior eficiência energética e um uso mais racional da 

eletricidade, acabou por aumentar a quantidade de harmônicos injetados na rede, o que 

tem feito muitas vezes a qualidade da energia elétrica não ser satisfatória em todos os 

requisitos necessários. 

Dessa forma, este capítulo visa abordar alguns tópicos fundamentais para o 

desenvolvimento desse trabalho, como o conceito de carga linear e não linear e a 

apresentação do conversor boost associado aos métodos de controle que serão objeto de 

estudo. 
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2.2 - CONCEITO DE CARGA LINEAR E NÃO LINEAR 

Uma carga tem comportamento linear quando há uma relação linear entre corrente 

e tensão aplicada à mesma. Esse tipo de carga não introduz distorções na corrente 

elétrica drenada. Em termos mais simplificados, uma carga linear absorve uma corrente 

senoidal quando é alimentada com uma tensão senoidal. Em uma residência, as únicas 

cargas que possuem um comportamento aproximadamente linear são o ferro de passar 

roupas, o chuveiro elétrico e mesmo uma lâmpada incandescente, que são cargas 

predominantemente resistivas. Na Figura 2.1, pode ser observada uma carga resistiva, 

bem como a tensão e corrente que circula pela mesma. 

  

Figura 2.1 – Carga puramente resistiva e corrente absorvida pela mesma quando alimentada com 
tensão senoidal. 

 Quando determinada carga possui uma característica corrente versus tensão que 

não pode ser descrita por uma equação linear, ou seja, a lei de Ohm, é dita não linear. 

Mesmo alimentada por uma senóide, a corrente absorvida possui uma forma distinta da 

tensão, pois é acrescida de componentes harmônicas, como pode ser observado na 

Figura 2.2. Torna-se evidente a distorção introduzida na corrente devido ao filtro 

capacitivo nesse caso. Atualmente, cargas com essa característica são predominantes na 

indústria devido à utilização de equipamentos que acionam interruptores eletrônicos em 

frequências elevadas, como inversores de frequência, soft–starters, lâmpadas de 

descarga que fazem o uso de reatores, computadores, entre outras. 
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Figura 2.2 – Retificador a diodos com filtro capacitivo. 

 Já nas residências, as cargas não lineares são predominantes, pois quase todos os 

equipamentos eletrônicos modernos utilizam fontes chaveadas para o seu 

funcionamento como computadores, carregadores de celular, TVs, notebooks, dentre 

outros. Apesar de possuírem baixas potências que tipicamente não excedem algumas 

centenas de watts, devido a seu grande número, tais cargas não lineares representam 

uma parcela significativa de carga no sistema elétrico de potência. 

Fontes chaveadas empregam um estágio de entrada constituído quase sempre por 

uma ponte retificadora e um filtro capacitivo conforme mostrado anteriormente. Para 

manter a tensão de saída com ondulação reduzida, tem-se uma capacitância de filtro 

normalmente de valor elevado, que resulta na absorção de uma corrente com alta taxa 

de distorção harmônica e baixo fator de potência. 

O fator de potência é a relação direta entre potência ativa e potência aparente 

consumida por um dispositivo ou equipamento, dado por: 

 

   
1

v t i t dt
P Tfp
S V I

 
 




 (2.1) 

sendo: 

fp – fator de potência real; 

P – potência ativa; 

S – potência aparente; 

v(t) – valor instantâneo da tensão; 

i(t) – valor instantâneo da corrente; 

V – valor eficaz da tensão; 

I – valor eficaz da corrente. 

 Dada uma tensão senoidal pura, a equação (2.1) pode ser restrita a um caso 

particular. Assim, o fator de potência pode ser definido como: 
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 (2.2) 

em que: 

THDI – taxa de distorção harmônica total de corrente; 

1 – defasagem entre a tensão e a componente fundamental da corrente. 

Por sua vez, a distorção harmônica total da corrente é dada por: 

 
2
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h
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V





   (2.3) 

sendo que h é a ordem harmônica, Vh é o valor máximo ou eficaz da componente 

harmônica de ordem h e V1 é o valor máximo ou eficaz da componente fundamental. 

Normalmente, na prática este cálculo não se estende até o infinito, sendo que a análise 

do espectro harmônico tipicamente é considerada até a 50ª ordem. 

2.3 - CONVERSOR BOOST APLICADO À CORREÇÃO ATIVA DE FATOR 

DE POTÊNCIA 

O conversor boost utilizado como retificador de elevado fator de potência de 

entrada já foi amplamente estudado, bem como suas diferentes topologias como no 

trabalho desenvolvido por [14]. Realiza-se uma comparação das diferentes estruturas do 

conversor elevador isto é, conversor boost convencional, conversor boost bridgeless, 

conversor boost entrelaçado, conversor boost em meia ponte e ponte completa, 

conversor boost a três níveis e conversores boost empregando a célula de comutação de 

três estados [14]. Assim, chega-se à conclusão que o conversor boost clássico é uma 

estrutura simples que mostra um bom desempenho para baixas potências. 

Nesse contexto, esta dissertação tem por objeto a análise dos métodos de controle 

em malha fechada utilizados por essa topologia de conversor para se obter elevado fator 

de potência de entrada. Existem diferentes técnicas que podem ser empregadas para essa 

finalidade, que são discutidas na sequência. 

2.4 - CONTROLE POR PICO DE CORRENTE 

Esta técnica compara a corrente no interruptor com um sinal de referência obtido a 

partir de uma amostra da tensão de entrada. O comparador faz com que interruptor 
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bloqueie sempre que a amostra da corrente se igualar ao sinal de referência. As 

principais características atribuídas a esta técnica são: 

- deve-se amostrar a corrente apenas no interruptor; 

- não há necessidade de um amplificador de erro de corrente como no método de 

controle por corrente média o qual será abordado na sequência; 

- a operação ocorre em MCC; 

Na Figura 2.3, tem-se a representação do controle por pico de corrente. 

 

Figura 2.3 – Controle por pico de corrente. 

2.5 - CONTROLE POR CORRENTE MÉDIA 

Esta técnica consiste em gerar um sinal de referência por meio de um circuito 

multiplicador-divisor, sendo que esta forma de onda resultante deve ser imposta à 

corrente de entrada. Nesse caso, é preciso amostrar a tensão de saída, a tensão de 

entrada e a corrente no indutor. 

A tensão de saída é amostrada por meio de um divisor resistivo e multiplicada 

pela amostra da tensão da entrada retificada. O sinal resultante dessa operação serve 

como referência e então é comparado com a corrente no indutor para coordenar o tempo 

de condução do interruptor. Na Figura 2.4, representa-se resumidamente o controle por 

corrente média. Nesta estrutura, são necessários compensadores para malha de tensão e 

para a malha de corrente, além de um modulador PWM (do inglês, pulse width 
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modulation – modulação por largura de pulso), o que agrega maior complexidade à 

implementação prática. 

As principais características desta técnica são: 

- frequência de comutação constante; 

- elevado fator de potência de entrada; 

- operação em MCC. 

 

Figura 2.4 – Controle por corrente média. 

2.6 - CONTROLE POR HISTERESE 

Esta técnica de modulação consiste em estabelecer a corrente de entrada do 

conversor dentro de limites estabelecidos por uma faixa de histerese, os quais são 

definidos por meio de divisores de tensão empregados para amostrar a tensão de entrada 

senoidal do conversor. Quando o corrente de entrada decresce ao ponto de começar a 

sair da faixa de histerese, então o interruptor é acionado. Quando a corrente de entrada 

cresce ao ponto de que sua amplitude atinge o limite superior da faixa de histerese, o 

interruptor é desligado.  

Pode-se notar que esse método de controle não possui sincronismo com nenhum 

sinal de clock, de modo que a frequência de operação é variável. Neste ponto, isso 

introduz alguns problemas práticos no conversor, pois o indutor de filtro é projetado 
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com base na menor frequência de comutação, além do fato de o conversor operar em 

uma ampla faixa de frequências, produzindo maiores níveis de EMI. 

As principais características atribuídas a esta técnica são: 

- frequência variável; 

- elevado fator de potência de entrada; 

- operação em MCC; 

- necessidade de comparadores rápidos, além de divisores resistivos para geração de 

uma faixa de histerese. 

 

Figura 2.5 – Controle por histerese. 

2.7 - CONTROLE CICLO A CICLO 

A técnica de controle ciclo a ciclo não amostra a tensão de entrada e não emprega 

um oscilador com uma rampa fixa para gerar a modulação, mas somente uma amostra 

da tensão de saída e da corrente no indutor. A tensão de saída do conversor é comparada 

com uma tensão de referência por meio de um compensador da malha de tensão, 

gerando um sinal de erro. A principal característica do controle ciclo a ciclo é o 

integrador reinicializável, que integra a tensão de saída do compensador de tensão e é 

reiniciado a cada ciclo de clock. Como a velocidade da malha de tensão é muito baixa, a 

tensão de modulação varia muito lentamente e pode ser considerada constante para cada 

ciclo de comutação. Isto quer dizer que a saída do integrador é uma rampa linear, a qual 
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é comparada com a tensão de erro subtraída do sinal de corrente para gerar o sinal de 

acionamento do interruptor. 

As principais características atribuídas a esta técnica são: 

- não há necessidade de amostrar a tensão de entrada; 

- elevado fator de potência de entrada; 

- operação em MCC; 

- circuito de controle simples. 

Na Figura 2.6, representa-se o controle ciclo a ciclo. 

 

Figura 2.6 – Controle ciclo a ciclo. 

2.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse contexto de qualidade de energia elétrica, a eletrônica de potência tem um 

importante papel visando um melhor condicionamento da energia elétrica. Como grande 

parte das cargas ligadas ao sistema elétrico de potência apresenta um comportamento 

não linear, gerando distorções harmônicas na rede elétrica e por consequência um baixo 

fator de potência de entrada, é de fundamental importância o emprego de técnicas para 

amenizar os efeitos prejudiciais à qualidade da energia elétrica. 

Assim, este trabalho visa uma análise teórica e prática do emprego de diferentes 

métodos de controle para um estágio pré-regulador constituído por um conversor boost 

clássico operando em modo de condução contínua. Diante dos quatro métodos 

supracitados, apenas o controle por histerese não será considerado na análise que se 

segue, justamente pela ausência de circuitos integrados que permitam sua 

implementação. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DO CONVERSOR BOOST CA-CC EM MODO DE CONDUÇÃO 

CONTÍNUA 

3.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Como foi anteriormente mencionado, o conversor boost operando em modo de 

condução contínua é uma solução que pode ser empregado em retificadores operando 

com elevado fator de potência. Neste capítulo, é realizada uma análise qualitativa, sendo 

apresentadas as etapas de operação do conversor. Em seguida, tem-se uma análise 

quantitativa, em que são mostradas as equações que descrevem o funcionamento do 

circuito, por sua vez empregadas no cálculo dos componentes dos estágios de potência e 

malhas de controle de cada um dos métodos supracitados. 

3.2 - ANÁLISE QUALITATIVA 

 Uma representação do conversor boost é mostrada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Conversor boost convencional. 

 Como a frequência de comutação do interruptor é muito maior que a frequência da 

tensão de alimentação da rede elétrica, pode-se considerar para fins de análise que a 

tensão de entrada é constante para cada ciclo de comutação. Assim, desenvolve-se a 

análise das etapas de operação dessa estrutura como um conversor CC-CC, embora as 
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amplitudes da tensão e corrente variem com a tensão de entrada para cada ciclo de 

comutação [15]. 

 De modo a tornar a análise mais simplificada, será considerado o conversor boost 

CC-CC conforme mencionado anteriormente. 

1a etapa: Nesta etapa de funcionamento que é representada na Figura 3.2, o interruptor S 

encontra-se em condução, ao passo que o diodo D encontra-se em bloqueio. O indutor 

armazena a energia que é fornecida pela fonte Vi, sendo que a corrente cresce de forma 

linear até atingir o seu valor máximo. Nessa condição, o capacitor de saída Co é 

responsável por alimentar a carga Ro. 

 

Figura 3.2 – Primeira etapa de operação. 

2a etapa: Esta etapa é representada pela Figura 3.3, na qual S encontra-se bloqueado e o 

diodo D está em condução. Assim, o indutor L juntamente com a fonte Vi fornecem a 

energia necessária para o funcionamento da carga Ro e para que o capacitor Co se 

recarregue. Logo, a corrente no indutor decresce linearmente do seu valor máximo até 

um valor mínimo. 

 

Figura 3.3 – Segunda etapa de operação. 

 As principais formas de onda referentes aos semicondutores e elementos 

armazenadores de energia estão representadas na Figura 3.4. 
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 Figura 3.4 – Principais formas de ondas: (a) tensão em S, (b) tensão em D, (c) corrente em L 
e tensão em L. 

3.3 - ANÁLISE QUANTITATIVA 

 O retificador boost deve operar com um valor de tensão na saída constante e uma 

tensão de entrada senoidal. Para que a frequência de comutação seja constante, a razão 

cíclica deve variar de um valor mínimo até um valor máximo ao longo de cada 

semiciclo da rede de alimentação. 

A tensão na entrada é definida por: 

    2 sen ,  para 0 2i iv t V t t            (3.1) 

sendo: 

 – frequência angular da tensão da rede elétrica; 

vi(t) – valor instantâneo da tensão de entrada; 

Vi – valor eficaz (rms) da tensão de entrada. 

A razão entre as tensões de entrada e saída a cada ciclo de comutação representa a 

expressão do ganho estático do conversor boost em MCC, sendo que a tensão de entrada 

e a razão cíclica variam com o tempo. Desse modo, tem-se: 
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em que: 

D(t) – valor instantâneo da razão cíclica; 

Vo – valor da tensão CC na saída. 

Substituindo-se (3.1) em (3.2), chega-se à seguinte expressão: 
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 Define-se o parâmetro  como: 
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 (3.4) 

Substituindo-se (3.4) em (3.3), é possível concluir que a razão cíclica varia em 

função do valor instantâneo da tensão de entrada da rede segundo a seguinte expressão: 

    
1

1 senD t t 


      (3.5) 

Na Figura 3.5, é visível a variação da razão cíclica do sinal de comando do 

interruptor durante um semiciclo de tensão de alimentação do conversor. 
 

Assim, o mínimo intervalo no qual o interruptor permanecerá ligado pode ser 

obtido substituindo-se t=/2 em (3.5), resultando em (3.6). 

 
1

1minD


   (3.6) 

 
 

Figura 3.5 – Variação da razão cíclica ao longo do semiciclo positivo da tensão de alimentação. 

Devido à variação senoidal da tensão da rede CA, a ondulação da corrente de 

entrada varia ao longo de cada semiciclo. A determinação da variação da corrente é 

necessária para que o dimensionamento da indutância do conversor seja feita 
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corretamente. Caso o interruptor esteja em condução, a tensão de entrada é aplicada 

sobre o indutor, resultando em: 

  
 

2 sen i
i

di t
V t L

dt





      (3.7) 

sendo: 

L – indutância boost; 

ii(t) – valor instantâneo da corrente de entrada. 

Em outros termos, pode-se reescrever essa equação como (3.8): 

  
 

2 sen i
i

i t
V t L

t




 
    


 (3.8) 

Definindo-se t como o período de tempo que o interruptor conduz, bem como 

ii(t)=iL(t) como a ondulação da corrente de entrada e Ts como o período de 

comutação do interruptor, tem-se uma relação entre o intervalo de condução e a razão 

cíclica dada por: 

   st D t T     (3.9) 

Fazendo-se a substituição de (3.5) em (3.9) e, em seguida, (3.9) em (3.8), chega-se 

à expressão da variação da corrente de entrada, isto é, da corrente no indutor boost, dada 

por (3.11). 

  
 

 
2 sen

1
1 sen

L
i

s

i t
V t L

t T







 
    

 
    

 

 (3.10) 

  
 

 
2 sen 1

1 seni
Lb s

b

V t
i t t T

L


 



    
        

 
 (3.11) 

 Assim, a ondulação de corrente de entrada parametrizada é obtida por meio de 

(3.12): 

  
 

2

Lb
Lb b

i s

i t
i t L

V T




 
   

 
 (3.12) 

sendo: 

      
1

sen 1 senLbi t t t  


 
        

 
 (3.13) 

O valor máximo da ondulação parametrizada é obtido a partir de (3.13) para os 

valores especificados das tensões de entrada e saída do conversor, ou seja, como função 

do parâmetro , sendo que t varia entre 0 e . 
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Derivando-se (3.13) em relação à t e igualando o resultado à zero, é possível 

determinar quando a ondulação da corrente de entrada assume um valor máximo ou 

mínimo. Logo, tem-se: 

 
  

 
0

Lbd i t

d t





 



 (3.14) 

Logo, é possível obter os pontos de derivada nula da corrente parametrizada, 

representados por: 

 1 arcsen
2

t



 

   
 

 (3.15) 

 2
2

t


    (3.16) 

A condição de ondulação máxima em t1 só é válida para 2, obtida através 

da substituição de (3.15) em (3.13), chegando-se a (3.17). 

    
4Lb max

i t


    (3.17) 

Para  >2, existirá um único ponto de ondulação máxima em t1, obtido a partir 

da substituição de (3.16) em (3.13) e dado por (3.18). 

 
   

1
1

Lb max
i t


     (3.18) 

Substituindo-se (3.17) em (3.12), determina-se a ondulação máxima de corrente 

no indutor como sendo (3.19). 

    

2 i s
Lb max Lb max

b

V T
i i

L

 
    (3.19) 

Finalmente, o valor da indutância boost pode ser parametrizado por (3.20). 

 
 

 

2 Lb maxi
b

s Lb max

iV
L

f i


 


 (3.20) 

em que: 

fs – frequência de comutação; 

iLb(max) – valor máximo de ondulação de corrente definido em projeto. 

No conversor boost, é utilizado um núcleo de ferrite do tipo EE, pois nessa 

geometria é possível utilizar um entreferro para aumentar a relutância magnética do 

núcleo, evitando que em razões cíclicas elevadas, isto é, em condições de baixa tensão e 

elevada carga, não ocorra a saturação magnética do núcleo. 
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Os parâmetros que são necessários inicialmente para o cálculo são a área da seção 

transversal do núcleo (Ae) e a área da janela do núcleo (Aw), mostrados na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Detalhe do núcleo EE. 

 Para a escolha do núcleo, utiliza-se a seguinte equação: 

 
   

4

.
10b Lb max Lb ef

e w

w

L I I
A A

K J B

  
 

 
 (3.21) 

sendo: 

Kw – fator de utilização da área do enrolamento (Kw = 0,4); 

∆B – variação de fluxo eletromagnético (0,2 - 0,3T); 

J – densidade de corrente (250-400 A / cm2); 

ILb(max.) – corrente de pico no indutor; 

ILb(ef.) – corrente eficaz no indutor. 

Uma vez escolhido o tamanho do núcleo, procede-se ao cálculo do número de 

espiras segundo (3.22): 

 
 

410b Lb max

espiras

e

L I
N

A B

 



 (3.22) 

 
O entreferro inclui uma relutância adicional ao circuito magnético do núcleo 

com a finalidade de evitar a saturação, calculado da seguinte maneira: 

 

2 210o espiras e

b

N A

L




  
  (3.23) 

sendo: 

µ0 − 4π10-7 H/m; 

Devido ao efeito pelicular ou skin quando se trabalha em altas frequências, a 

corrente tende a se distribuir nas adjacências do condutor, o que faz com que a área 

efetiva do condutor diminua. Para evitar esse efeito indesejável, é aconselhável que se 
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utilizem vários condutores entrelaçados em paralelo. Nesse caso, o raio de cada fio deve 

ser inferior à profundidade de penetração ∆: 

 
7,5

sf
   (3.24) 

Desta forma, o condutor utilizado deve ter um diâmetro em cm inferior a 2∆, 

enquanto a quantidade total de condutores em paralelo pode ser determinada por (3.25): 

 total
cond

cond

S
N

S
  (3.25) 

sendo: 

Stotal − área do valor do maior condutor admissível calculado com o auxílio de (3.24); 

Scond − área do condutor escolhido. 

3.3.1 - CAPACITOR DE FILTRO DE SAÍDA 

O valor da capacitância de filtro de saída do conversor pode ser determinada de 

acordo com [16] em (3.26): 

 
 

( .)

2 2

i i ef

o

r o o

V I
C

f V V




     
 (3.26) 

em que: 

fr – frequência da rede elétrica CA; 

Vo – ondulação da tensão de saída (ripple) definida em projeto;  

Ii(ef.) – valor eficaz da corrente de entrada. 

3.3.2 - ELEMENTOS SEMICONDUTORES 

A corrente média, a corrente eficaz e a máxima tensão reversa nos diodos da ponte 

retificadora são dadas pelas expressões (3.27), (3.28) e (3.29), respectivamente. 

  
( .)

.

2 i ef

ret méd

I
I




  (3.27) 

  
( .)

ef.

2

2

i ef

ret

I
I


  (3.28) 

  máx.
2 iret

V V   (3.29) 

Para o diodo boost Db, a corrente média, a corrente eficaz e a máxima tensão 

reversa são dadas pelas expressões (3.30), (3.31) e (3.32) respectivamente. 
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  .
o
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V
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   (3.31) 

  máx. 2
o

oDboost

V
V V


   (3.32) 

Para o interruptor controlado, a corrente média, a corrente eficaz e a máxima 

tensão de bloqueio são dadas pelas expressões, (3.33), (3.34) e (3.35) respectivamente. 

  méd.

2 2 2
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 (3.33) 
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 (3.34) 

  máx. 2
o

oS

V
V V


   (3.35) 

3.3.3 - CIRCUITO SNUBBER 

Para amenizar os esforços de tensão sobre o interruptor utilizado no conversor, 

utiliza-se um arranjo chamado snubber. Esse circuito pode ser constituído de resistor e 

capacitor (RC), ou ainda resistor, capacitor e diodo (RCD). O objetivo desse elemento 

consiste em limitar os esforços de tensão no interruptor e aumentar a confiabilidade de 

funcionamento, evitando que o semicondutor seja danificado mediante a existência de 

elevadas tensões reversas. De acordo com [17], [18], têm-se alguns exemplos de cálculo 

de um circuito snubber RC passivo. 

Primeiramente, é preciso definir um valor para o capacitor do circuito. Segundo 

[17], o valor da capacitância é escolhido empiricamente, mas é recomendável que o 

valor do capacitor seja igual à soma da capacitância parasita do circuito acrescido do 

dobro do valor da capacitância de saída do interruptor, resultando em (3.36). 

 _2  snub o mosfet parasitaC C C    (3.36) 

Quanto ao valor da resistência, pode-se defini-la como em (3.37). 

 
( .)

o
snb

i ef

V
R

I
  (3.37) 
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3.3.4 - RESISTOR SHUNT (SENSOR DE CORRENTE) 

O componente utilizado para amostrar a corrente no indutor é uma resistência em 

série com o circuito, sendo esse elemento normalmente conhecido como resistor shunt. 

O valor desse resistor pode ser calculado em termos da seguinte equação: 

 
(máx .)

sh
sh

i

V
R

I
  (3.38) 

sendo: 

Vsh−tensão sobre o resistor shunt; 

Ii(máx.)− valor de pico da corrente de entrada do conversor. 

Já a potência dissipada nesse resistor é o produto da resistência pelo quadrado da 

corrente eficaz na entrada. 

 2
( .)( )shunt sh i efP R I   (3.39) 

3.3.5 - CÁLCULO DAS PERDAS 

As perdas no conversor são resultado das perdas no indutor, que se dividem em 

perdas no núcleo magnético e perdas no cobre; as perdas por condução e comutação no 

interruptor e no diodo; as perdas no resistor shunt; e as perdas no circuito snubber. 

As perdas no diodo boost podem ser dadas por (3.40). 

    
2

. ef.
( )d f dDboost méd Dboost

P V I R I     (3.40) 

sendo: 

Vf − queda de tensão no diodo em condução; 

Rd − resistência interna do diodo. 

As perdas no interruptor podem ser de dois tipos: comutação e condução. 

Considerando um MOSFET, as perdas por comutação podem ser calculadas por (3.41): 

 
 ( .)0,5 (t )comut s dreno ef on offds off

P f I V t       (3.41) 

sendo: 

Vds(off) − tensão sobre a chave quando em bloqueio; 

Idreno(ef.) − corrente de dreno eficaz durante a condução; 

toff − tempo de entrada em condução; 

ton − tempo de bloqueio. 

Por sua vez, as perdas por condução tem grande dependência com a resistência 

entre os terminas dreno e fonte do MOSFET e pode ser definida por: 
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 2
( ) (ef .)cond ds on drenoP R I   (3.42) 

em que: 

Rds(on) – resistência dreno-fonte do MOSFET em condução. 

Assim, as perdas totais no interruptor são dadas por (3.43). 

 mosfet comut condP P P   (3.43) 

O circuito snubber por sua vez é responsável muitas vezes por grande parcela de 

perda do conversor o que pode comprometer o rendimento. A potência dissipada no 

mesmo pode ser calculada por: 

 2
snubber snb o sP C V F    (3.44) 

As perdas de caráter magnético no núcleo são definidas por (3.45): 

 2.4 ( )mag h s e s eP B K F K F V        (3.45) 

sendo: 

Kh − coeficiente de perdas por histerese; 

Ke − coeficiente de perdas por correntes parasitas; 

Ve – volume efetivo do núcleo; 

A resistência do enrolamento do fio de cobre esmaltado utilizado na construção do 

núcleo pode ser definida por: 

 esp esp Cu

cobre

cu

N L
R

A

 
  (3.46) 

em que: 

Lesp − comprimento médio de uma espira; 

ρCu −resistividade do cobre; 

ACu − área da seção transversal do fio de cobre. 

Já as perdas nesse enrolamento podem ser calculadas com o auxílio de (3.47): 

 2
( .)cobre cobre i efP R I   (3.47) 

As perdas totais no núcleo são obtidas pela soma de (3.45) e (3.47): 

    mag cobretotal nucleo
P P P   (3.48) 

As perdas totais no circuito podem ser dadas como a soma das equações (3.40), 

(3.43), (3.44), (3.48) e (3.39). 

 _total shunt d mosfet snubber total nucleoP P P P P P      (3.49) 
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3.4 - CI NCP1653 UTILIZADO NO CONTROLE POR PICO DE CORRENTE 

O circuito integrado NCP1653, fabricado por ON Semicondutor, é uma solução 

adequada para conversores operando como retificadores com alto fator de potência. 

Esse CI possui duas formas de trabalho selecionáveis: controle por corrente média e 

controle por pico de corrente. Neste estudo, apenas a primeira técnica será utilizada na 

análise que se segue. Como foi explicado anteriormente, essa estratégia utiliza apenas 

um compensador de tensão, um multiplicador e um comparador. 

3.4.1 - MALHA DE CONTROLE DE TENSÃO 

A malha de controle de tensão desse componente é configurada basicamente por 

meio dos pinos 1 e 2, aos quais são conectados os componentes de um circuito 

compensador do tipo integrador, que é mostrado na Figura 3.7. A função de 

transferência desse circuito pode ser definida por: 

 

1
v

i i

C
R C s


 

 (3.50) 

 

Figura 3.7 – Compensador do tipo integrador. 

A frequência de cruzamento de ganho unitário do compensador é calculada por: 

 
1

2
cv

i i

f
R C


  

 (3.51) 

Por meio do valor da corrente que circula no pino 1 do CI, é feita a aferição da 

tensão na saída do conversor de maneira indireta. Para se configurar corretamente a 

malha de controle de tensão, o primeiro parâmetro a ser definido é o valor da resistência 

que controla a corrente no pino 1, obtida a partir de Ifb. O valor dessa resistência deve 
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ser dimensionado de tal modo que, quando a tensão na saída atingir o valor desejável, a 

corrente que circula nesse pino seja aproximadamente igual à corrente interna de 

referência de 200 µA segundo a folha de dados do fabricante. A equação que define Rfb 

é dada por [19]: 

 1o fb

fb

fb

V V
R

I


  (3.52) 

sendo: 

Rfb – valor de resistência que calculada para controlar a tensão de saída do conversor; 

Vfb1 – tensão interna do circuito integrado (1,8 V). 

Substituindo os valores fornecidos na folha de dados do componente, pode-se 

chegar a (3.53), que é utilizada para o cálculo da resistência da malha de controle de 

tensão. 
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o
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 (3.53) 

Além disso, como a tensão de saída do conversor é muito maior que Vfb, esse 

parâmetro pode ser desprezado, de tal forma que a equação (3.53) pode ser aproximada 

por (3.54). 

 
6200 10

o
fb

V
R



 
   

 (3.54) 

Ao pino 2, é conectado o capacitor do compensador de tensão. O fabricante 

recomenda que esse elemento tenha um valor entre 100 nF e 330 nF para que se 

mantenha a frequência de cruzamento da malha de tensão em um valor baixo, ou seja, 

aproximadamente 20 Hz. Assim esse parâmetro é estabelecido em função apenas do 

capacitor, uma vez que o resistor Ri já é conectado internamente, possuindo o valor de 

300 kΩ. Dessa forma, a equação (3.51) pode ser reescrita como (3.55). 

 
3

1

2 300 10
i

cv

C
f


   

 (3.55) 

3.4.2 - MALHA DE CONTROLE DE CORRENTE 

A malha de corrente possui um procedimento de ajuste mais simples para gerar 

uma referência de corrente senoidal. Especificamente, o CI NCP1653 obtém a 

referência a partir de três sinais distintos: a tensão da rede CA, o sinal de saída do 
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compensador da malha de tensão e uma amostra de corrente do indutor proveniente do 

resistor shunt. Assim, a referência é calculada a partir de: 

 
2

m vac s
m

ctrl

R I I
V

I

  
  

 
 (3.56) 

sendo: 

Vm – sinal de tensão de referência para a corrente no indutor; 

Rm – resistor responsável pela amplitude da tensão de referência; 

Ivac – corrente senoidal proporcional à tensão na rede; 

Is – corrente proporcional à corrente no indutor do conversor; 

Ictrl – corrente de controle proporcional à tensão na saída do conversor; 

O resistor Rvac é responsável pela amostra do sinal de tensão da rede, obtida por 

meio da corrente senoidal proporcional à tensão nesse elemento. O fabricante 

recomenda que seja empregado um resistor com valor igual ou superior a 938 kΩ para 

tensões de até 400 V de pico na entrada do conversor. 

O valor desse elemento pode ser calculado com base na máxima corrente que 

pode fluir por esse pino do componente e a máxima tensão de pico na entrada do 

conversor: 

 (máx.) 2i

vac

vac

V
R

I


  (3.57) 

sendo: 

Vi(máx.) – maior valor de pico da tensão de entrada CA do conversor; 

Ivac – máxima corrente que pode fluir através desse pino, definida como 30 µA pelo 

manual do componente. 

Por fim, tem-se que a amostra da corrente no indutor é obtida a partir da tensão no 

resistor shunt. Nesse ponto, deve-se calcular o valor do resistor Rm, que é responsável 

pela amplitude da rampa de controle do interruptor. 

Segundo a folha de dados [19] a malha de corrente é constituída pelos seguintes 

componentes: 

Rsense − resistor para leitura da corrente no indutor (Rsh); 

Rcs1 − resistor para limitar a corrente que flui através do pino conectado ao resistor 

shunt; 

Rcs2 (Rm) − resistor de maior importância, cujo valor define a amplitude máxima da 

tensão da rampa, a qual é usada pelo comparador para acionar o interruptor controlado; 



 

 30

Css2 − capacitor responsável pelo funcionamento do CI como método de controle por 

corrente média (nesse caso, não é necessário calcular esse capacitor). 

Deve-se ressaltar que, primeiramente, é necessário calcular o valor do resistor 

shunt conforme mostrado em (3.38). 

O resistor Rcs1 tem a função de limitar a corrente proveniente do resistor shunt que 

flui no interior do circuito. Caso essa corrente exceda o valor pré-determinado de 200 

µA, o circuito de controle desabilita o sinal de comando do interruptor e entra no modo 

de proteção contra sobrecorrente. A folha de dados define a equação para encontrar o 

valor mínimo desse resistor como: 

 
 

1 6200 10

sh Lb max

cs

R I
R







 (3.58) 

O circuito de controle estabelece o comando do interruptor por meio da 

comparação de um sinal de referência e uma rampa de tensão. Quando a rampa se iguala 

ao valor da tensão de referência interna, o interruptor é desligado. Na Figura 3.8, é 

possível observar a representação da etapa de controle de corrente, sendo que o sinal 

proveniente do compensador de tensão juntamente com a amostra do sinal CA é um 

sinal de tensão chamado pelo fabricante de Vm e representa a rampa de tensão do 

circuito de controle. 

A amplitude do sinal proveniente Vm está diretamente associada ao valor do 

resistor Rm, que pode ser visto na folha de dados do CI. Dessa forma, isso torna esse 

componente o principal responsável pelo correto funcionamento do método de controle 

por pico de corrente. Para se calcular o valor de Rm, devem ser considerados diversos 

parâmetros do conversor. 

A equação (3.59) é obtida segundo [19], sendo utilizada para o correto 

dimensionamento desse resistor. 

 1
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 (3.59) 

sendo: 

η − rendimento estimado do conversor; 

Iref − corrente interna de referência do CI definida em 200 µA pelo fabricante; 

Vref − tensão interna de referência do CI definido em 2,5 V pelo fabricante; 

Po − potência de saída do conversor. 
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Figura 3.8 – Detalhe do funcionamento interno da rampa de controle do componente. 

3.5 - CI UC3854 EMPREGADO NO CONTROLE POR CORRENTE MÉDIA 

O CI UC3854 produzido por Texas Instruments é amplamente empregado na 

prática para implementação do controle por corrente média, desenvolvido com o 

objetivo de diminuir o conteúdo harmônico da corrente de entrada em conversores, 

impondo assim um fator de potência próximo à unidade [20]. 

Esse componente foi escolhido dentre outros CIs específicos para essa finalidade 

devido a sua grande popularidade e ampla disponibilidade comercial. Para o correto 

funcionamento do circuito, é necessário lembrar que há duas malhas de controle a serem 

dimensionadas, isto é, uma malha de controle para a tensão e uma malha de controle 

para a corrente. 

O funcionamento desse componente é baseado na geração de uma corrente de 

referência modulada pela tensão na entrada. A configuração básica do circuito é 

mostrada na Figura 3.9. 

Cada bloco do conversor possui as seguintes particularidades: 

 multiplicador-divisor: este bloco gera o sinal de referência de corrente (iref) a partir 

de operações de multiplicação e divisão dos sinais da amostra da tensão da rede 

retificada (entrada A), saída do regulador de tensão (entrada B) e saída do bloco de 

realimentação da tensão de entrada (entrada C); 

 sensor K: ganho do sensor que amostra a tensão de entrada, cujo sinal de saída 

fornece o envelope que modula o sinal de referência de corrente; 
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 compensador de tensão: Nesse bloco é feito o monitoramento da tensão de saída. 

Nele, é gerado um sinal modulante proporcional ao sinal de erro de tensão para compor 

a referência de corrente; 

 compensador de corrente: é responsável pela geração de um sinal que resulta em 

uma razão cíclica adequada para manter corrente de entrada em conformidade com o 

sinal de referência; 

 modulador PWM: este bloco é constituído por um bloco comparador, cujas entradas 

são a saída do compensador de corrente e uma onda do tipo dente de serra que mantém 

a frequência de comutação constante, sendo que a saída é conectada ao interruptor 

 sensor Ko: ganho do sensor de tensão que amostra a tensão de saída do conversor; 

 sensor de corrente: é o componente responsável por gerar um sinal de tensão 

proporcional a corrente na entrada. Normalmente, representado por um resistor de baixo 

valor ou um sensor de corrente do tipo Hall; 

 tensão de referência: sinal de tensão que indica o valor desejado da tensão de saída; 

 filtro passa-baixa (malha de feedforward): este bloco tem o intuito de corrigir de 

forma rápida a referência de corrente quando ocorrerem flutuações no valor eficaz da 

tensão da fonte de alimentação do conversor. 

 

Figura 3.9 – Circuito integrado UC3854 associado ao retificador boost convencional. 

3.5.1 - MALHA DE CONTROLE DE CORRENTE 

 Neste primeiro momento, são abordadas as características da malha de controle de 

corrente. O objetivo desta malha é impor à corrente de entrada do retificador um sinal 

de referência senoidal e em fase com a tensão de alimentação. Desta forma, o conversor 



 

 33

é capaz de operar com fator de potência elevado e absorver da fonte de alimentação uma 

corrente de amplitude, tal que a potência transferida à carga seja suficiente para manter 

a tensão de saída constante. 

 Primeiramente, é necessário determinar a função de transferência que relaciona o 

sinal de controle do interruptor com a corrente de entrada do retificador. Em outras 

palavras, a expressão resultante deve relacionar a corrente no indutor e a razão cíclica, 

que são as variáveis de controle. Utilizando o modelo do interruptor PWM proposto por 

Vorpérian [21], a função de transferência iLb(s)/d(s) é obtida da seguinte forma: 

 

 
 
 

 

 
   2

'

' '

' '
'

i o
o SE o

o SELb
i

o o SE
b o SE o o SE o b

o SE

V R D
s R R C

D R D Ri s
G s

d s R D R D R
s L R R C D s R R C L

R R

 
        

    
           

 

 (3.60) 

sendo que iLb(s) é a corrente no indutor; d(s) é a razão cíclica; D’=1-D representa a 

razão cíclica complementar; e RSE corresponde à resistência série do capacitor de saída 

Co. 

Nesta função de transferência, verifica-se que os valores de ganho e de fase 

correspondentes dependem do ponto de operação do conversor e de parâmetros do 

circuito. Além disso, constata-se a presença de um zero e dois polos. Considerando que 

tipicamente a frequência de cruzamento da malha de controle de corrente é elevada, a 

função de transferência em (3.60) pode ser simplificada como: 

 

 
 
 

Lb o
i

b

i s V
G s

d s s L
 


 (3.61) 

Para se elevar o ganho em baixas frequências, principalmente quando o conversor 

estiver em condição de carga leve, além de proporcionar ao sistema uma boa resposta 

dinâmica garantindo ainda alta imunidade a ruídos, utiliza-se normalmente um 

compensador PI com filtro. Sua utilização visa amortecer o efeito da frequência de 

comutação na malha de corrente. Se a ondulação devido à comutação em alta frequência 

surgir na saída do compensador de corrente, haverá instabilidade, pois a razão cíclica 

variaria muito rapidamente, provocando oscilações na corrente do conversor [22]. 

O integrador tem um polo localizado na origem, provocando o aumento do ganho 

em baixas frequências. A inclusão deste polo reduz a margem de fase, aumentando as 

chances de o sistema se tornar instável. Para aumentar a margem de fase e garantir que 

o sistema seja estável, o zero do compensador é alocado pelo menos uma década abaixo 

da frequência de comutação. O segundo polo tem o intuito de eliminar ruídos de alta 
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frequência introduzidos em virtude da ondulação da corrente no indutor boost na 

comutação do interruptor. O compensador da malha de corrente usando amplificador 

operacional é mostrado na Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Compensador da malha de corrente do tipo proporcional-integral com filtro. 

A função de transferência do compensador da malha de corrente Ci(s) é dada por: 
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 (3.62) 

em que: 

ωz – frequência do zero [rad/s]; 

ωp1 – frequência do polo localizado na origem [rad/s]; 

ωp2 – frequência do segundo polo [rad/s]. 

Os componentes do compensador de corrente são determinados a partir das 

expressões (3.63) a (3.65). 
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Em termos dos elementos do circuito da Figura 3.10, a função de transferência 

Ci(s) pode ser reescrita como: 
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 (3.66) 

Assim, as seguintes características são válidas para a malha de corrente do conversor: 
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sendo que fci é a frequência de cruzamento da malha de corrente. 

A função de transferência de laço aberto da malha de corrente sem compensação é 

dada por: 

 
         sci i i e mFTLA s G s H s H s F s     (3.71) 

em que: 

Hi(s) – ganho do sensor de corrente, sendo Hi(s)=Rsh; 

He(s) – função incorporada ao sistema incorporada simplesmente para testar a robustez 

do mesmo; 

Fm(s) – função do modulador PWM. 

A função de amostragem He(s), que por sua vez é incluída na realimentação de 

corrente com a finalidade de modelar o efeito da comutação na malha de corrente, é 

dada por: 
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sendo: 
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 Por sua vez, a função de transferência do modulador é definida como: 

 
 

1
m

s

F s
V

  (3.75) 

de modo que Vs é o valor de pico do sinal dente de serra que é comparado com o erro 

fornecido pelo compensador de corrente para acionar o interruptor. 

A partir da escolha da frequência de cruzamento e da alocação adequada dos polos 

e zeros em Ci(s), tem-se a função de transferência de laço aberto da malha de corrente 
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compensada dada por (3.76), cuja frequência de cruzamento do diagrama de fase deve 

ser igual a fci. 

 
     cci sci iFTLA s FTLA s C s   (3.76) 

3.5.2 - MALHA DE CONTROLE DA TENSÃO 

A malha de controle de tensão é responsável por manter a tensão na saída do 

conversor dinamicamente estável mesmo com as variações de carga. Para a execução de 

um projeto que garanta que a tensão de saída do retificador permaneça estável, é 

necessário, primeiramente, determinar a função de transferência que relaciona a tensão 

de saída com a corrente no indutor, por sua vez obtida a partir do modelo do interruptor 

PWM como [21]: 
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 (3.77) 

De acordo com a função de transferência Gv(s), as fontes de perturbação mais 

comuns no conversor são a carga e a razão cíclica. Variações de carga afetam o polo e o 

ganho do sistema, sendo este último sensível à razão cíclica. Portanto, variações nestes 

parâmetros produzem perturbações na saída do conversor. 

O compensador da malha de tensão deve possuir resposta lenta mesmo com 

bruscas variações da carga para que não haja distorção na corrente de entrada. A 

regulação da tensão de saída é realizada por um compensador do tipo proporcional-

integral com filtro. A frequência de corte do filtro deve ser muito baixa para que seja 

capaz de atenuar a ondulação de segunda harmônica (120 Hz) na saída do compensador. 

O circuito do compensador é mostrado na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 – Compensador da malha de tensão do tipo proporcional integral com filtro. 

Assim, tem-se a função de transferência do compensador dada por: 
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Os componentes do compensador são determinados utilizando as equações (3.79), 

(3.80) e (3.81). 
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O circuito da Figura 3.11 também pode ser representado em termos da seguinte 

função de transferência: 
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 (3.82) 

O critério de alocação do polo do compensador consiste em ajustar a frequência 

de corte fcv como sendo menor que um quarto da frequência da ondulação da tensão da 

rede retificada, isto é, menor que 30 Hz. 

A função de transferência laço aberto da malha de tensão não compensada é dada 

por: 
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em que: 

Hi(s) – ganho do sensor de tensão, sendo: 
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  (3.84) 

Iac – corrente no multiplicador; 

Km=1– constante multiplicadora válida para o CI UC3854A; 

Vff – tensão da malha de feedforward; 

Rmult – resistor do multiplicador de corrente utilizado no CI UC3854A. 

A partir da escolha da frequência de cruzamento e da alocação dos polos e zeros 

de Cv(s), tem-se a função de transferência de laço aberto da malha de tensão 
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compensada dada por (3.85), cuja frequência de cruzamento do diagrama de fase deve 

ser igual a fcv. 

      ccv scv vFTLA s FTLA s C s   (3.85) 

3.5.3 - MALHA DE FEEDFORWARD 

A malha de controle da tensão de entrada tem por objetivo tornar a tensão de saída 

do conversor imune as variações da tensão na entrada do conversor. Esta ação possui 

caráter de controle antecipativo. 

A malha de feedforward utiliza um filtro do tipo passa-baixa cujo sinal de entrada 

é a tensão da rede retificada. A saída é um sinal contínuo de tensão com uma pequena 

ondulação. A amplitude desse sinal é proporcional à amplitude da tensão na entrada do 

conversor. 

A componente alternada do sinal de saída da malha de feedforward provoca uma 

pequena distorção na referência de corrente e, consequentemente, na corrente de entrada 

do retificador. Cada 1% de ondulação deste sinal resulta em 1% de terceira harmônica 

na corrente de entrada o que por sua vez provoca diminuição do fator de potência. 

Conclui-se então que é necessário que o filtro escolhido apresente uma 

considerável atenuação das componentes harmônicas presentes na amostra da tensão da 

fonte de alimentação. Na Figura 3.12, é possível observar a configuração desse filtro. 

 

Figura 3.12 – Malha de feedforward. 

O ganho do filtro é calculado considerando-se que sua tensão de saída contribui 

com uma distorção harmônica de 1% na referência de corrente, a partir da componente 

de segunda ordem presente na tensão de alimentação retificada, cuja magnitude é de 

66,2% da tensão de entrada do retificador. Assim, o ganho do filtro é dado por (3.86). 

 66,2

f

f

TDH
G   (3.86) 

sendo: 
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TDHf – taxa de distorção harmônica do filtro. 

A ondulação da 2ª harmônica é de 66.2% da tensão da rede. Definindo-se que este 

sistema contribuirá com 1% na distorção de entrada, então tem-se: 

 
1

0,01510
66, 2

fG    (3.87) 

Como o filtro possui dois estágios, existirá um ganho 0,15fG   para cada 

estágio. A frequência de corte é calculada por (3.88), sendo que fr é a frequência da 

tensão de alimentação, tipicamente igual a 60 Hz. 

 2 14,74 Hzcf r ff f G     (3.88) 

Assim, pode-se definir as seguintes expressões para os valores dos capacitores do 

filtro: 
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O valor de Rff1 é calculado de modo que a tensão Vff possua um valor mínimo 

especificado, ou seja: 
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 (3.91) 

 Considera-se que 1,414 V é o mínimo valor de tensão determinado pelo fabricante 

na saída da malha de feedfoward sem que se perca a ação de controle. Assim, a tensão 

Vi(min) é o mínimo valor da tensão eficaz que a rede pode assumir para que se garanta no 

mínimo 1.414 V. 

3.6 - CI IR1150 UTILIZADO NO CONTROLE CICLO A CICLO 

O circuito integrado IR1150 é o único componente comercial que opera pelo 

método de controle ciclo a ciclo ou one cycle control. Isto se deve ao fato do fabricante 

International Rectifier ser detentor da patente exclusiva do CI [23]. 

Esse tipo de controle já foi amplamente abordado em diversos trabalhos e 

empregado em diferentes aplicações [24], [25], [26], [27]. Além disso, resultados de um 

ensaio experimental com esse CI são disponibilizados pelo fabricante em um 
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documento específico, no qual são obtidos bons resultados em termos da correção do 

fator de potência de entrada [28]. 

Como foi citado anteriormente, o controle ciclo a ciclo é constituído basicamente 

de um compensador de tensão, um sensor de corrente e um integrador reinicializável, 

sendo descrito em detalhes na sequência. 

3.6.1 - COMPENSADOR DA MALHA DE TENSÃO 

O circuito de controle de tensão é composto por um compensador do tipo PI com 

filtro, conforme pode ser visto na Figura 3.13. Esse compensador internamente possui 

uma tensão de referência de 7 V. Na outra entrada do compensador, é conectado o 

divisor resistivo, que está associado à saída do conversor. Na seleção dos resistores, não 

é possível utilizar valores muito altos de resistência, pois assim precisão do circuito 

divisor resistivo diminui devido à tolerância. Também não se deve utilizar um valor 

muito baixo de resistência, pois a corrente total que circula através dos resistores pode 

causar o aquecimento dos resistores, que podem até mesmo ser danificados. O 

fabricante recomenda que a malha do divisor resistivo tenha uma resistência total por 

volta de 1 MΩ. Outra recomendação do fabricante é que cada resistor seja submetido a 

uma diferença de potencial máxima de 250 V com a finalidade de se preservar a 

isolação entre os terminais dos resistores. Dessa forma, em vez de se utilizar dois 

resistores no circuito do divisor resistivo, são empregados três elementos resistivos para 

que se possa atender esse último requisito. 

A equação (3.92) é utilizada para cálculo de um divisor de tensão com três 

elementos resistivos e saída em R3. 
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 (3.92) 

 

sendo: 

Vref – tensão desejada na saída do divisor, que nesse caso é 7 V; 

R1, R2, R3 – resistores do circuito divisor de tensão. 

Rearranjando a equação (3.92) em função do resistor R3, chega-se a: 
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Figura 3.13 – Compensador de tensão empregado no CI IR1150. 

A planta completa para dimensionamento do circuito de controle pode ser 

aproximada pelo modelo de pequenos sinais segundo [21] e [29], o que não será 

demonstrado neste trabalho. A representação em termos de um diagrama de blocos é 

mostrada na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – Diagrama de blocos completo utilizado para dimensionamento da malha de controle 
da tensão. 

O ganho em malha aberta do circuito compensado é demonstrado na equação 

(3.94). 

 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )T s G s H s H s H s     (3.94) 

Os termos constituintes dessa malha de controle serão detalhados na sequência: 

 H1(s) – Divisor de tensão: 
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 O termo H1(s) é definido na equação (3.95), sendo a razão entre a tensão de 

referência do compensador de tensão Vref e a tensão de saída do conversor. 

 1

ref

o

V
H

V
  (3.95) 

 G(s) – Estágio de potência: 

O ganho da planta G(s) é aproximada pelo modelo de pequenos sinais de acordo 

com [29]. Esse tipo de modelagem matemática consiste em assumir que o valor CA da 

perturbação seja muito menor que o valor médio das variáveis, de modo que essa 

aproximação será válida para pequenas variações de sinas em torno de um ponto de 

operação. Nos conversores do tipo boost, a corrente média de carga (Io) é a mesma do 

diodo (IDboost(méd.)). Esse último parâmetro por sua vez pode ser obtido em função da 

corrente do indutor (IL), que é aproximadamente igual à corrente média de entrada da 

conversor. Uma representação simplificada desse modelo pode ser vista na Figura 3.15. 

Para a situação de uma carga resistiva conectada a saída do conversor a 

impedância equivalente de saída do conversor (Rb) se iguala à resistência da carga, 

sendo que ambas permanecem associadas em paralelo. A função de transferência desse 

estágio G(s) pode ser aproximada como: 

 
( .)

2( )

1
2

o

o

oDboost méd
o

R
V

G s
RI sC

 

 

 (3.96) 

Assumindo que o conversor é ideal, isto é com rendimento de 100% a potencia de 

entrada é a mesma de saída, isto é: 

 ( )i i ef o oV I V I     (3.97) 

Como a corrente de entrada tem o mesmo valor que a corrente no indutor então e 

a corrente de saída tem o mesmo valor que a corrente no diodo boost então (3.97) pode 

ser reescrito como: 

  ( .) .i Lb ef o Dboost méd
V I V I     (3.98) 

Aplicando-se a linearização e o modelo de pequenos sinais   pode-se obter a 

relação entre IDboost(méd) e ILb(ef.) 
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Figura 3.15 – Representação em termos de um modelo de pequenos sinais. 

Assumindo uma carga resistiva conforme obtido  

A função de transferência do estágio de potência finalmente pode ser aproximada 

por: 
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  (3.100) 

 H3(s) – Modulador PWM: 

 O modulador PWM do controle ciclo a ciclo, segundo o fabricante o circuito 

integrado, pode ser descrito pela relação IL/Vm e aproximado pela equação (3.101): 
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dc sh L

V
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M d
     (3.101) 

sendo: 

M(d) – ganho estático, que pode ser aproximado pela relação Vo/Vin; 

Gdc – ganho CC do circuito amplificador interno do circuito definido como 2,5 V/V. 

 Por meio de manipulações matemáticas, o termo H3(s) pode ser aproximado: 
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  (3.102) 

 H2(s) – Compensador de Tensão: 

O compensador de tensão do IR1150 utiliza um amplificador de transcondutância. 

Esse modelo de compensador adiciona ao sistema um zero é um polo na função de 

transferência do sistema e o mesmo pode ser visto na Figura 3.13 e a equação que 

descreve o comportamento do mesmo e mostrado a seguir: 
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sendo: 
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gm – ganho de transcondutância, definido como como 40 µS; 

Cz, Cp – Capacitores empregados no compensador de tensão conforme Figura 3.13. 

 Para alocar os polos e zeros desse compensador, primeiramente é necessário 

estabelecer a amplitude da segunda harmônica em volts na saída do conversor. Segundo 

[28], esse valor pode ser obtido pela seguinte equação: 

 120
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 (3.104) 

sendo: 

Pi − potência na entrada do conversor; 

f2nd − frequência da segunda harmônica da rede elétrica; 

Na sequência, de posse do resultado da equação (3.104) e estabelecendo o 

percentual de segunda harmônica presente na saída do conversor (%TDH120), é possível 

calcular o ganho do compensador de tensão. O valor admissível recomendado pelo 

fabricante é de 1%, sendo que esse valor será adotado nos cálculos. 
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 (3.105) 

sendo: 

Vcomp − tensão interna do compensador segundo o fabricante [23] é de 6,05 V. 

O ganho necessário para se compensar corretamente a malha de tensão é dado 

pela diferença entre (3.95) e (3.105), isto é: 

 1verro vG H G   (3.106) 

Para o dimensionamento do compensador de tensão, é necessário primeiramente 

calcular o valor de Cz. Sua escolha se baseia no tempo de resposta da malha de controle 

de tensão, sendo que o valor é definido em (3.107). 
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  (3.107) 

em que: 

Tss − tempo de resposta ou de duração da partida suave (soft-start); 

Iovea − corrente máxima que flui através do compensador, estabelecida em 40 µA; 

De posse do valor de Cz e do resultado do ganho obtido em (3.106), é possível 

calcular Rgm. 
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 (3.108) 

O segundo polo do compensador é dimensionado de forma que seja alocado entre 

1/6 a 1/10 da frequência de comutação para que possa atenuar o ruído proveniente da 

operação em alta frequência. Uma vez definida a frequência do polo, então é possível 

calcular o valor do capacitor Cp. 
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 (3.109) 

em que: 

fp – frequência do segundo polo. 

3.6.2 - OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

 Outras questões ainda devem ser observadas na utilização do CI IR1150. Esse CI 

requer um capacitor de desacoplamento entre os pinos de alimentação (1 e 7), 

tipicamente de 470 nF, sem o qual o circuito pode não funcionar corretamente. 

 Além disso, o pino 5 (OVP) pino é conectado à saída de um divisor de tensão, o 

qual possui sua entrada conectada à saída do conversor com a proteção. Se a tensão na 

saída do divisor de tensão for maior que 7,5 V, então o gatilho do MOSFET é desligado 

por sobretensão. Da mesma forma, se a tensão na saída desse divisor for menor que 

50% de Vref, o circuito permanece em modo de espera (stand-by). 

3.7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo visou apresentar os princípios básicos de funcionamento dos 

circuitos de controle e de potência que serão utilizados neste trabalho. Primeiramente, 

foi descrita a análise qualitativa e quantitativa do circuito de potência. Na sequência, 

foram apresentados de forma detalhada aspectos pertinentes aos CIs utilizados neste 

trabalho. 

O CI UC3854 é o circuito que utiliza o maior número de componentes externos, 

pois a técnica de controle por corrente média utiliza duas malhas de controle distintas, 

agregando maior complexidade no projeto. Por outro lado, o CI NPC1653, que permite 

a implementação do método de controle por pico de corrente, é bastante simples, pois 
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demanda a utilização de poucos componentes discretos externos. O método de controle 

ciclo a ciclo também agrega poucos elementos, mas o ajuste do circuito requer cálculos 

mais complexos para o seu correto dimensionamento. 
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CAPÍTULO 4 

ROTEIRO DE PROJETO 

4.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo, é desenvolvido o projeto dos circuito de potência do retificador 

boost operando com correção de fator de potência. Além disso, são descritas todas as 

etapas associadas à implementação de três técnicas de controle: pico de corrente, 

corrente média e controle ciclo a ciclo. 

Deve-se ainda ressaltar que essa análise é de suma importância para a verificação 

do funcionamento correto do retificador, que será constatado por meio de resultados de 

simulação e experimentais obtidos a partir do projeto correto do conversor. 

4.2 - PROJETO DO ESTÁGIO DE POTÊNCIA DO CONVERSOR BOOST 

Buscando uma comparação adequada entre as metodologias de controle analisadas 

nesse trabalho, a mesmas especificações do estágio de potência do conversor são 

adotadas no projeto do estágio de potência conforme a Tabela 4.1. O projeto baseia-se 

nas equações que foram apresentadas no Capítulo 3, sendo que um desenvolvimento 

detalhado é mostrado na sequência. 

Tabela 4.1 – Especificações de projetos dos conversores boost CA-CC. 

Parâmetro Especificação 

Tensão de entrada CA eficaz mínima Vi(ef.)(mín.)=100 V 

Tensão de entrada CA eficaz máxima Vi(ef)(máx.)=220 V 

Corrente máxima eficaz na entrada. Ii(ef.)(máx)=2,631 A 

Corrente mínima eficaz na entrada Ii(ef.)(mín)=1,196 A 

Frequência da tensão de entrada fr=60 Hz 

Frequência de comutação fs=67 kHz 

Ondulação da corrente no indutor iLb(máx.) = 20%Ii(pico) 

Potência de saída Po=250 W 

Rendimento teórico =95% 

Tensão de saída CC Vo=380 V 

Ondulação da tensão no capacitor de filtro de saída Vo=5%Vo 

Resistência série do capacitor de filtro de saída RSE=10 m 
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Inicialmente, são calculados alguns parâmetros preliminares, os quais serão 

empregados posteriormente. Assim, a resistência de carga para potência de saída 

nominal pode ser definida como: 

 
2380

577, 6 
250

oR     (4.1) 

A corrente de entrada eficaz máxima é obtida através da relação entra potência de 

entrada e tensão mínima de entrada: 

 ( .)( )

263.128
2,631 A

100
i ef máxI    (4.2) 

O parâmetro β, que relaciona a tensão de saída e o valor de pico da tensão de 

entrada CA mínima, pode ser calculado substituindo os valores na expressão (3.4), isto 

é: 

 
380

1,343
2 100

  


 (4.3) 

Empregando a equação (3.17), a máxima ondulação da corrente de entrada 

parametrizada pode ser obtida como: 

  

1,343
0,3358 A

4Lb máx
i    (4.4) 

4.2.1 - INDUTOR BOOST 

A indutância Lb do conversor pode ser calculada segundo (3.20). O projeto físico 

do indutor é baseado em [17] e não será descrito em detalhes nesse trabalho, sendo que 

os dados obtidos são: núcleo NEE 55/28/21, com 81 espiras e quatro condutores 

AWG24 em paralelo. 

 
3

2 100 0,3358
1,905 mH

67 10 0,2 2 2.631
bL


  

  
 (4.5) 

4.2.2 - CAPACITOR DE FILTRO DE SAÍDA 

Utilizando a expressão (3.26), é obtido o valor da capacitância de saída do 

conversor. 

 
 

100 2,631
120,853 μF

2 2 60 380 0,02 380
oC




 

     
 (4.6) 

Para o circuito, foi escolhido um capacitor eletrolítico de 220 F/400 V. 
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4.2.3 - SEMICONDUTORES 

A determinação dos esforços de tensão e de corrente nos elementos 

semicondutores é de grande importância para o correto funcionamento do conversor e 

para a escolha de componentes comercialmente compatíveis com as solicitações do 

estágio de potência. 

Para os diodos D1 a D4 da ponte retificadora, os esforços de corrente e de tensão 

são dados pelas expressões (3.27) a (3.29). 

  1 4 méd.

2 2,631
1,185 A

D D
I




 


 (4.7) 

  1 4 ef.

2 2.631
1,861 A

2D D
I


 


 (4.8) 

  1 4 máx.
2 220 311,127 V

D D
V   


 (4.9) 

A ponte retificadora utilizada no circuito é do tipo KBPC5010, cujas principais 

especificações são: máxima tensão reversa de 1000 V; corrente média de 50 A; e queda 

de tensão durante condução de 1,2 V. 

Para o diodo boost Db, os esforços de corrente e de tensão são dados pelas 

expressões (3.30) a (3.32) 

  méd.

250
0,6578 A

380DbI   (4.10) 

  ef.

3 100 2,631
0,424 A

8 380Db
I


   (4.11) 

  máx.

0,02 380
380 383,8 V

2Db
V


    (4.12) 

Diante desses cálculos, o diodo escolhido é do tipo ultrarrápido modelo MUR860, 

cujas especificações são: máxima tensão de bloqueio de 600 V; corrente média de 8 A; 

e queda de tensão em condução de 1,5 V. 

Para o interruptor, os esforços de corrente e de tensão são dados pelas expressões 

(3.33) a (3.35): 

  méd.

2 2 2,631 2 100
1 1,677 A

4 380S
I





   
     
 

  (4.13) 

  ef.

8 2 100
1 1,8 A

3 380
1,677

S
I



 
      

  (4.14) 



 

 50

 
 máx.

0,02 380
380 383,8 V

2S
V


  

 (4.15) 

Para atender esses critérios, o interruptor escolhido é do tipo MOSFET modelo 

IRFP460 cujas especificações são: máxima tensão dreno-fonte de 500 V, máxima 

corrente de dreno 13 A a 100 C; resistência dreno-fonte de 0,27 Ω. 

4.2.4 - CIRCUITO SNUBBER 

Para se determinar os valores dos componentes desse circuito, são utilizadas as 

equações (3.36) e (3.37): 

 
12 12 92 870 10  500 10 2,24 10 FsnbC           (4.16) 

No circuito snubber RC, o capacitor escolhido com valor mais próximo ao cálculo 

é 2,2 nF/400 V. De posse do valor do capacitor, o resistor é então escolhido de acordo 

com a equação (3.37). 

 
380

144, 432 
2, 631

snbR     (4.17) 

Com o auxílio da equação (3.44), é definida a potência dissipada no resistor: 

 
9 32,2 10 380 67 10 0,056012 WsnbP        (4.18) 

Escolhe-se então o resistor com valor comercial 150 Ω/1 W. 

4.2.5 - RESISTOR SHUNT (SENSOR DE CORRENTE) 

Conforme foi mencionado nos capítulos anteriores, os CIs dedicados à correção 

de fator de potência previamente descritos operam com tensões de até 1 V no resistor 

shunt. Para garantir que essa tensão não exceda o valor máximo pré-determinado e 

evitar a atuação da proteção contra sobrecorrente, calcula-se então um valor de 

resistência que garanta o funcionamento adequado do conversor. O valor de pico da 

corrente de entrada é calculado em (4.19) baseando-se nos dados da Tabela 4.1. 

 2,631 2 3,7208 ApicoI     (4.19) 

Assim, o valor da resistência é obtido como: 

 
1 

0, 2687 
3, 7208

shuntR     (4.20) 

O valor de resistor escolhido é de 0,22 Ω, sendo que a máxima tensão sobre o 

resistor é dada por: 
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 0,22 3,7208 0,8185 VshuntV     (4.21) 

A potência dissipada no resistor é calculada em (4.22). 

 20,22 (2,631) 1,522 WshuntP     (4.22) 

Assim, escolhe-se um resistor comercial de 0.22 Ω/2 W. 

4.2.6 - PERDAS TOTAIS 

As perdas totais no conversor são dadas pela soma das perdas no indutor, 

semicondutores, snubber e resistor shunt. 

As perdas no resistor do circuito snubber foram calculadas em (4.18). Já as perdas 

no resistor shunt são dadas por (4.22), restando somente calcular as perdas no indutor e 

nos semicondutores. 

As perdas magnéticas no núcleo do indutor são calculadas com o auxílio de (3.45)

resultando em: 

 2,4 5 10 2(0,25) (4 10 67000  4 10 67000 ) 42,50 1,143 WnucleoP            (4.23) 

A resistência do condutor de cobre definida pela equação (3.46) é então utilizada: 

 
62,078 1082 15, 28

1, 27 
0, 002047

cobreR


 
 

  (4.24) 

Como são utilizados quatro condutores em paralelo, então a resistência total é de 

um quarto do valor calculado, isto é 0,3175 Ω. De posse do valor dessa resistência, é 

possível calcular as perdas no enrolamento: 

 20,3175 (2,631) 2,197 WcobreP     (4.25) 

Dessa forma, as perdas totais no núcleo são: 

 2,197 1,143 3,34 Wnucleo cobre magP P P      (4.26) 

As perdas no interruptor são estimadas a partir de (3.32) e (3.33). Empregando o 

MOSFET IRFP460 e considerando suas características dadas em [18], a partir das 

equações (3.41) e (3.42) chegam-se às perdas por comutação e condução. 

 9 967000 2,631 383,8
(58 10 59 10 ) 3,95 W

2
comutP   

      (4.27) 

 
9 218 10 67000 0,27 2,631 1,17 WcondP        (4.28) 

As perdas no diodo são calculadas conforme as informações do fabricante [19]. 

 
21,5 1,677 0,1875 1,8 3,123 WdP       (4.29) 
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Então, têm-se as perdas totais calculadas segundo a soma de (4.18), (4.22), (4.26), 

(4.27), (4.28) e (4.29). 

 
0,0560 1,522 3,34 3,95 1,17 3,123 13,161 WtotalP       

 (4.30) 

De posse dos componentes de estágio de potência calculada, têm-se então as 

especificações da Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Especificações dos componentes do conversor boost CA-CC.
 

Componente Especificação 

Ponte retificadora de entrada KBPC5010 

Núcleo de ferrite  NEE55/28/21 

Fio de cobre esmaltado  AWG 24 

MOSFET IRFP 460 

Resistor shunt 0,22 Ω/2 W 

Diodo boost MUR860 

Capacitor de saída 220 F/400 V 

Resistor do snubber 150 Ω/1 W 

Capacitor do snubber 2,2 nF/400 V 

 

4.3 - SISTEMA DE CONTROLE EMPREGANDO O CI NCP1653A 

Como foi mostrado no Capítulo 3, a malha de controle de tensão desse CI é 

configurada basicamente por meio dos pinos 1 e 2 do mesmo, aos quais são conectados 

os componentes do compensador do tipo integrador. 

A frequência de cruzamento da malha de tensão, para melhor efeito de 

comparação com os outros métodos de controle, foi estabelecida em 20 Hz conforme 

recomendação do fabricante. O resistor do compensador é conectado internamente, 

possuindo valor fixo de 300 kΩ. Dessa forma, o valor do capacitor externo conectado ao 

pino 2 é calculado com o auxílio de (3.50): 

 1 3

1
27 nF

300 10 20 2
C


 

   
 (4.31) 

Na sequência, deve-se calcular o valor da resistência Rfb, responsável por permitir 

que flua no CI uma corrente proporcional à tensão de saída do conversor. Essa corrente 

é uma das variáveis que alimenta a malha de controle de tensão e, com o auxílio de 

(3.53), tem-se: 

 
6

380 1.8
1,9 M

200 10
fbR



 
   

 
 (4.32) 
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Agora, deve ser estabelecido um valor para Rvac. Segundo o fabricante [19], 

recomenda-se que o componente seja dimensionado de modo que a corrente seja no 

máximo Iac=30 µA. Dessa forma, com o auxílio da equação (3.57), pode-se estabelecer 

o valor desse componente para a máxima tensão CA de entrada: 

 
6

2 220
10 M

30 10
vacR




  


 (4.33) 

O resistor Rvac é responsável por fornecer uma amostra de corrente com mesmo 

formato e amplitude proporcional à tensão na entrada do conversor, de modo que esse 

sinal seja utilizado para compor a referência utilizada na malha de controle. 

O resistor responsável pela amostra de corrente no indutor deve ser calculado com 

base em (3.58). O fabricante estabelece como a corrente recomendável que pode fluir 

através desse resistor um valor de 200 µA, obtendo-se: 

 1 6

0,8185
4 k

200 10
csR



 
    

 (4.34) 

O resistor Rm é um dos principais componentes desse CI, pois esse elemento é 

responsável por definir a amplitude da rampa de controle. De acordo com a equação 

(3.59), o resistor Rm é calculado como: 

 
3 6 60.95 4 10 10 10 200 10 2,5 100

100 K
2 0.22 250 380 2

mR
         

  
   

 (4.35) 

4.4 - SISTEMA DE CONTROLE EMPREGANDO O CI UC3854 

O CI U3854, que permite a operação com o método de controle por corrente 

média, emprega duas malhas de controle, associadas à corrente no indutor e à tensão de 

saída, que são projetadas na sequência. 

4.4.1 - MALHA DE CORRENTE 

O ganho do sensor de corrente Hi(s) é determinado pelo valor da resistência 

interna do resistor sensor de corrente. O valor dessa resistência foi calculado com o 

auxílio da equação (4.20) e definido como 0,22 Ω. 

   0, 22 i shH s R    (4.36) 

O CI requer um resistor para amostrar a tensão de entrada, sendo que esse sinal 

será a referência senoidal imposta à corrente. Segundo o fabricante em [20], a máxima 

corrente recomendada que pode fluir através desse resistor é estabelecida em torno de 
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Iac=250 µA. De posse desse dado e dos valores de tensão na entrada estabelecidos na 

Tabela 4.2, segundo [30] é possível calcular Rvac como: 

 
 

6

2 220
1,2 M

250 10
vacR




  


 (4.37) 

A corrente mínima pode ser dada com base em Rvac: 

  

 
mín. 6

2 100
117,851 μA

1, 2 10


 

ac
I  (4.38) 

O resistor do multiplicador de corrente é calculado com base na mínima corrente 

definida em (4.37). 

 
6

0,8185 1.12
3,8 k

2 (117,851 10 )
moR




  

 
 (4.39)  

O CI UC3854 possui um gerador interno de onda dente de serra, o qual tem sua 

amplitude comparada ao sinal de erro proveniente do compensador de corrente, 

fornecendo assim os pulsos para o acionamento do interruptor controlado. Neste caso, a 

amplitude do sinal PWM é dada por (3.75) como: 

  
1

4,9
mF s   (4.40) 

Por fim, fazendo-se as substituições adequadas nas expressões (3.60) e (3.75), é 

possível obter os diagramas de Bode para a função de transferência de laço aberto não 

compensada, a qual é dada por (3.71) e representada na Figura 4.1. Para projetar 

corretamente a malha de controle de corrente, escolhe-se o valor da frequência de 

cruzamento, a qual deve ser menor ou igual a um quarto da frequência de comutação. 

 
367 10

16, 750 kHz
4

cif


   (4.41) 

 Dessa forma, pode-se realizar a alocação de polos e zeros do compensador da 

malha de corrente. 

 

3

1

1 16, 75 10
837,5 Hz

2 10
zif


  

 (4.34) 

 1 0pif 
 (4.35) 
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Figura 4.1 – Diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de corrente não 
compensada. 

 

 

3

2

67 10
33,5 kHz

2
pif


 

 (4.36) 

Observando o diagrama de Bode da Figura 4.1, tem-se que o ganho do 

compensador de corrente na frequência de corte deve ser: 

 

 
 3

2 20 log 2 16,750 10 22,481 dBi sciH FTLA       
 (4.37) 

 

22,481

20
2 10 13,306iA    (4.38) 

Assim, os elementos do compensador mostrados Figura 3.10 podem ser 

determinados: 

 3,8 kci moR R    (4.39) 

 
313,306 3,8 10 51 kczR       (4.40) 

 
3

1
3,8 nF

2 51 10 837
czC


 

     (4.41) 

 
 

9

3 9 3

3,8 10
56 pF

2 51 10 3,8 10 33,5 10 1
czC








 

       
 (4.42) 

Logo, as curvas de ganho e fase do compensador de corrente podem ser traçadas 

novamente com base na expressão (3.66), segundo a Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Diagrama de Bode do compensador da malha de corrente. 

 

Finalmente, empregando a expressão (3.76), é possível obter o diagrama de Bode 

da malha de corrente compensada. A partir da Figura 4.3, constata-se que o ganho é 

muito próximo de zero na frequência de cruzamento de 16,750 kHz, além de existir uma 

taxa de decrescimento aproximada de -20 dB por década, sendo esta a característica de 

um sistema de primeira ordem [31]. 

  

Figura 4.3 – Diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de corrente 
compensada. 

4.4.2 - MALHA DE TENSÃO 

Substituindo-se os devidos termos na equação (3.83), pode-se traçar o diagrama 

de Bode da função de laço aberto da malha de tensão na Figura 4.4. 

O compensador é dimensionado para uma frequência de cruzamento de 

aproximadamente 20 Hz e margem de fase em torno de 60°, sendo que sua função de 

transferência é dada por (4.42). 
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Figura 4.4 – Diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de tensão não 
compensada. 

 

 
4

58379,9471  (  78, 46)

 (   7, 016 10 )
v

s
C

s s

 


  
 (4.42) 

Logo, as curvas de ganho e fase são traçadas na Figura 4.5 com base na expressão 

(4.42). 

Figura 4.5 – Diagrama de Bode do compensador da malha de tensão. 

 

Finalmente, a partir da expressão (3.85), é possível obter o diagrama de Bode da 

malha de tensão compensada mostrado na Figura 4.6. Pode-se notar que o ganho é 

praticamente nulo na frequência de corte de 20 Hz e que a curva decresce a uma taxa 

aproximada de -20 dB por década, possuindo assim a característica de um sistema de 

primeira ordem  

Os componentes do compensador são determinados utilizando o resultado de 

(4.42), sendo: p=7,016∙104 rad/s, z=78, 46 rad/s e GV=58379,9471 rad/s. 

Definindo R1v=18 kΩ, com base nas equações (3.79) a (3.81), é possível 

determinar o valor dos componentes da Figura 3.11. 
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Figura 4.6 – Diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de tensão 
compensada. 

 

 
1 3

1
750 nF

18 10 78, 46
vC  

 
 (4.43) 

 
9

2 9 3 4

750 10
750 pF

750 10 18 10 7, 016 10 1
vC






 

     
 (4.44) 

12

1
22 k

750 10 58379,9471
vR


  

 
 

Por último, é necessário calcular os elementos que constituem o divisor de tensão, 

o qual é responsável por fornecer a amostra da tensão de saída com um dado ganho. Por 

sua vez, esse parâmetro consiste na relação entre a tensão de referência interna de 7,5 V 

do CI UC3854 [8] e o valor desejado da tensão de saída. Assim, definindo-se Rvd=Rv=22 

k, tem-se: 

 3380
1 22 10 1 M

7,5
viR

 
      
 

 (4.45) 

4.4.3 - MALHA DE FEEDFORWARD 

Esta malha consiste em um filtro do tipo passa-baixa de dois polos e se destina a 

minimizar os efeitos da variação na tensão da rede sobre o valor da tensão na carga. 

Esta ação é antecipativa, garantindo que a variação da tensão na entrada do conversor 

influencie pouco na tensão sobre a carga.  

Idealmente, a saída da malha de feedforward deveria ser somente um sinal 

contínuo proporcional ao valor da tensão de entrada do conversor. No entanto, o sinal de 

referência proveniente dessa malha apresente uma ondulação, que por sua vez 

acrescenta certa distorção à corrente de entrada do conversor. De forma mais específica, 
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para cada 1% de ondulação na tensão de saída do filtro Vff do CI UC3854, tem-se o 

acréscimo de 1% na 3ª harmônica da corrente de entrada [30]. 

Assim, é necessário que esse filtro apresente uma boa atenuação das harmônicas 

que compõem a tensão de entrada sem, contudo, comprometer a resposta dinâmica 

diante de fenômenos transitórios. Primeiramente, deve-se calcular o ganho do filtro, 

considerando que sua tensão de saída contribui com uma distorção harmônica de 1% na 

referência de corrente. 

A ondulação da 2ª harmônica corresponde a 66.2% da tensão da rede. Sabendo 

que esse sistema contribui com 1% na distorção de entrada, em (3.87) o ganho do filtro 

é calculado como sendo 0,01510 V/V. Além disso, a frequência de corte foi calculada 

como 14,74 Hz. 

O fabricante recomenda que a soma das resistências Rff1+Rff2+Rff3 seja igual a 1 

MΩ. Dessa forma, adotando-se Rff3=16 kΩ e Rff2=67 kΩ, é possível utilizar (3.91) e 

determinar o valor de Rff1: 

 
3

3 3
1

0,9 100 16 10
1,414

67 10 16 10ffR

  


   
 (4.46) 

 1 920 kffR    (4.47) 

Assim, é possível definir os valores dos capacitores do filtro: 

 
1 3

1
160 nF

2 14, 74 67 10
ffC


 

     (4.47) 

 
2 3

1
680 

2 14, 74 16 10
ffC nF


 

     (4.48) 

4.5 - SISTEMA DE CONTROLE EMPREGANDO O CI IR1150 

Na primeira etapa, é necessário calcular os elementos do divisor resistivo. Como 

recomendado no manual do fabricante, a soma dos resistores deve ser aproximadamente 

1 MΩ. Dessa forma, estabelece-se R1=R2=470 kΩ. 

Com o auxílio de (3.93) e com os dados da Tabela 4.1, pode-se dessa forma 

calcular o valor de R3. 

 
3

3

7 (940 10 )
18 kΩ

(380 7)

 
 


R  (4.48) 
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Agora, é necessário calcular os demais elementos da malha de controle de tensão. 

O primeiro termo a ser obtido é o valor do ganho do sensor de tensão, definido em 

(3.95). 

 1

7
0,018421 34,693 dB

380
H      (4.49) 

 

Após a substituição dos valores, o modelo da planta G(s) definido na equação 

(3.100) é reescrito como por: 

 
6

288,8
( )

1 (220 10 288,8)
G s

s 


   
 (4.50) 

A função do modulador PWM definida anteriormente como a função H3(s) é o 

último termo necessário para obter a equação de malha aberta do sistema sem 

compensação. Dessa forma, utiliza-se (3.102), que define a relação entre a corrente no 

indutor e a amplitude do sinal do modulador PWM. 

 
3

141, 421
( ) 0, 6766

380 0, 22 2,5
H s  

 
 (4.51) 

Dessa forma, é possível obter a equação (3.94) (sem o termo H2(s), que se refere 

ao compensador), resultando no diagrama de Bode da função de transferência em laço 

aberto da malha de tensa não compensada da Figura 4.7 

Neste ponto, é necessário calcular o compensador da malha de tensão para que o 

conversor possa responder corretamente às variações de carga, mantendo a tensão de 

saída regulada. O primeiro passo consiste em encontrar um valor adequado para o 

compensador de tensão segundo (3.104), no intuito de definir a taxa de segunda 

harmônica na saída do conversor. 

 120 6

271,739
4,311 V

2 120 220 10 380
V

 
 

    
 (4.52) 

Na sequência, é possível obter o ganho do compensador de tensão, definindo-se 

como valor máximo TDHV=1%. 

 
6, 05 0,01

0, 007017 43, 077 dB
2 4,311

vG


   


 (4.53) 

O ganho necessário para se compensar corretamente a malha de tensão é dado 

pela diferença entre (3.95) e (3.105), resultando em: 

 43,077 ( 34,639) 8,438 dBverroG        (4.54) 
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Figura 4.7 – Diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de tensão não 
compensada. 

 

O capacitor Cz é o primeiro elemento a ser calculado como base em (3.107)

.Definindo-se um tempo de resposta de 50 ms associado a uma frequência de 20 Hz, 

tem-se: 

 
60.05 40 10

330 nF
6, 05

Cz
 

   (4.55) 

Agora, determina-se o valor do resistor Rgm: 

 

2
8,438

220

6 9

10 1
9,1 K

40 10 2 120 330 10
gmR



 
 
 

 

  
    

                

 (4.56) 

Para o cálculo de Cp, o polo é alocado em 1/10 da frequência de comutação, isto é, 

6,7 kHz: 

 
9

3 9

330 10
270 pF

2 6700 9,1 10 330 10 1
p

z

C






 
  

       
 (4.57) 

De posse de todos os valores dos componentes do compensador de tensão, então é 

possível reescrever a equação (3.103). 
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Uma vez concluído o cálculo do compensador de tensão utilizado, pode-se plotar 

o seu respectivo diagrama de Bode na Figura 4.8. Assim, é possível traçar o diagrama 

de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de tensão compensada na 

Figura 4.9. 
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Figura 4.8 – Diagrama de Bode do compensador da malha de tensão. 

 

  

Figura 4.9 – Diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de tensão 
compensada. 

4.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou aspectos pertinentes ao projeto do conversor boost 

atuando como estágio pré-regulador e operando com a técnica de controle por pico de 

corrente, corrente média e controle ciclo a ciclo para obtenção de elevado fator de 

potência de entrada e tensão de saída CC regulada. 

Constata-se que o projeto do sistema de controle do conversor influencia 

decisivamente seus respectivos comportamento e resposta dinâmica. Por exemplo, a 

escolha da frequência de corte é fundamental para a definição da velocidade de resposta 

do sistema frente a distúrbios ou variações de carga. Além disso, a utilização de 

compensadores do tipo proporcional-integral com filtro permite que um dos polos seja 

alocado na origem, minimizando desta forma o erro estático. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE SIMULAÇÕES E EXPERIMENTAIS 

5.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Uma vez realizado o projeto do conversor boost associado aos três métodos de 

controle anteriormente mencionados, este capítulo dedica-se à análise de resultados 

obtidos por simulação computacional, realizados com o software PSIM®. São 

apresentadas as formas de onda de tensão e corrente obtidas na entrada do conversor, 

bem como a comparação do espectro harmônico da corrente de entrada até a 50a ordem 

com os limites impostos pela norma IEC 61.000-3-2. Nesse contexto, os resultados 

obtidos com as tensões de entrada eficazes de 127 V e 220 V são apresentados e 

discutidos. 

Destaca-se ainda a obtenção de resultados a partir de um protótipo experimental, 

em que são analisados aspectos pertinentes ao fator de potência de entrada, conteúdo 

harmônico da corrente drenada da rede CA e resposta dinâmica do conversor operando 

em malha fechada. 

5.2 - RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

Na sequência, são apresentados resultados de simulação referentes às técnicas de 

controle por pico de corrente, corrente média e ciclo a ciclo aplicadas a um retificador 

boost operando com alto fator de potência e, ao final, esses resultados são comparados 

uns com os outros para que se possa concluir qual possui melhor desempenho em 

termos de fator de potência. 

5.2.1 - CONTROLE POR PICO DE CORRENTE 

O software PSIM® não possui um modelo próprio para o CI NCP1653A. Dessa 

forma, o circuito utilizado análise dessa técnica de controle foi implementado 

discretamente, constituído por um integrador e um multiplicador de tensão. O 

compensador de tensão utilizado para esse conversor é do tipo proporcional-integral 

utilizando-se uma frequência de cruzamento de 20 Hz para a malha de tensão 

compensada. Assim, deve-se considerar o circuito mostrado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Conversor boost utilizando o controle por pico de corrente. 

5.2.1.1 - RESULTADOS OBTIDOS EM 127 V 

As formas de onda referentes à corrente e à tensão na entrada do conversor são 

exibidas na Figura 5.2, sendo que os principais resultados obtidos são mostrados na 

Tabela 5.1. 

Na Figura 5.3, tem-se a análise do espectro da corrente na entrada do conversor 

considerando até a 50ª ordem. 

Na Figura 5.4, apresenta-se a comparação das componentes harmônicas da 

corrente de entrada do conversor frente aos limites imposto pela norma IEC61000-3-2, 

considerando que o retificador em questão se enquadra na classe D. Assim, é possível 

constatar que todas as componentes respeitam os valores máximos definidos pela 

referida norma. 

Tabela 5.1 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando com controle 
por pico de corrente. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,975 

Distorção harmônica total da tensão TDHV=0% 

Distorção harmônica total da corrente TDHI=22,50% 

Tensão média na saída do conversor Vo=382,496 V 
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Figura 5.2 – Tensão e corrente na entrada do conversor empregando método de controle por pico 
de corrente. 

 
Figura 5.3 – Amplitude do espectro harmônico da corrente de entrada do conversor em 127 V. 

 

 
Figura 5.4 – Comparação das componentes harmônicas da corrente de entrada do conversor 

operando em 127 V com os limites impostos pela norma IEC 61000-3-2. 
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5.2.1.2 - RESULTADOS OBTIDOS EM 220 V 

O conversor também foi testado o conversor com a tensão de entrada eficaz de 

220 V, de modo que seja possível analisar o fator de potência e a regulação da tensão de 

saída. Nesse caso, consideram-se as formas de onda da Figura 5.5, bem como os 

principais resultados apresentados na Tabela 5.2. 

 

Figura 5.5 – Tensão e corrente na entrada do conversor empregando método de controle por pico 
de corrente. 

Na Figura 5.6, apresenta-se o espectro harmônico da corrente de entrada. 

Considerando a potência de entrada do retificador boost monofásico, constata-se que o 

conversor se enquadra na classe D da norma IEC 61000-3-2. Assim, na classe D 

comparam-se as componentes com os devidos limites da referida norma na Figura 5.7, 

os quais são devidamente respeitados até a 50ª ordem. 
 

Tabela 5.2 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando com controle 
por pico de corrente em 220 V. 

Parâmetro Valor 

Fator de Potência FP=0,945 

Distorção harmônica total da tensão TDHv=0% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi=34,47% 

Tensão média na saída do conversor Vo=382,508 V 
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Figura 5.6 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 

Figura 5.7 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado aos 
limites impostos pela norma. 
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5.2.1.3 - RESPOSTA AO DEGRAU 

Com o propósito de analisar a resposta dinâmica do conversor e o projeto correto 

do compensador, foram aplicados degraus positivos e negativos de carga, como pode 

ser observado na Figura 5.8. Verifica-se que em ambos os casos a tensão de saída se 

estabiliza, demonstrando a atuação adequada do compensador da malha de tensão, 

enquanto a corrente de entrada permanece senoidal. No degrau positivo, o subsinal é de 

6,26%, com tempo de acomodação de aproximadamente 220 ms. No degrau negativo, o 

sobressinal é de 7,88%, enquanto o tempo de acomodação é de 220 ms. 

 

Figura 5.8 – Resposta ao degrau de carga do conversor. 

 

5.2.2 - CONTROLE POR CORRENTE MÉDIA 

Nesta seção, apresenta-se o controle por corrente média. Dentre os métodos 

estudados, esse é o que apresenta maior número de componentes externos, pois possui 

duas malhas de controle. Esse é possivelmente é um dos métodos ativos mais estudados 

e empregados em retificadores com elevado fator de potência, haja vista uma ampla 

disponibilidade de CIs comerciais dedicados. 

O circuito simulado é exibido na Figura 5.9, correspondendo a uma representação 

simplificada do CI UC3854. Novamente, obtêm-se formas de onda com tensões de 

entrada eficazes de 127 V e 220 V. Entre os resultados apresentados na sequência, têm-

se a análise da corrente de entrada e seu respectivo espectro harmônicos, bem como a 

resposta dinâmica do conversor. 
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Figura 5.9 – Conversor boost empregando o método de controle por corrente média. 

5.2.2.1 - RESULTADOS OBTIDOS EM 127 V 

Nesse caso, o conversor obteve um desempenho melhor do que no método 

anterior, com um fator de potência mais próximo à unidade e uma menor distorção 

harmônica da corrente de entrada, como pode ser visto na Figura 5.10 e na Tabela 5.3. 

 

Figura 5.10 – Tensão e corrente na entrada do conversor empregando método de controle por 
corrente média. 

 Essas afirmações são suportadas pelos espectros harmônicos da Figura 5.11 e 

Figura 5.12, sendo que as componentes apresentam menores amplitudes que no caso do 

controle por pico de corrente. 
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Tabela 5.3 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando com controle 
por corrente média em 127 V. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,995 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =0% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi=10,49% 

Tensão média na saída do conversor Vo=379,59 V 

 

 

Figura 5.11 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 

Figura 5.12 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 
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5.2.2.2 - RESULTADOS OBTIDOS EM 220 V 

Nesse caso, considera-se que a tensão de entrada eficaz é 220 V, resultando nas 

formas de onda da Figura 5.13. A Tabela 5.4 mostra também os principais resultados 

obtidos para essa simulação. 

 

Figura 5.13 – Tensão e corrente na entrada do conversor empregando método de controle por 
corrente média. 

 

Tabela 5.4 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando com controle 
por corrente média. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,985 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =0% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi=15,82% 

Tensão média na saída do conversor Vo=379,51 V 

 

O espectro harmônico da corrente de entrada é mostrado na Figura 5.14 

considerando a componente fundamental. Além disso, a comparação com a norma IEC 

61000-3-2 é apresentada na Figura 5.15, respeitando-se em todos os casos os limites 

máximos admissíveis. 

Deve-se ressaltar que nesse caso há um aumento na amplitude percentual dos 

harmônicos em relação a 127 V. Uma vez que os elementos do circuito de potência são 

os mesmos, tem-se em 220 V uma maior ondulação relativa da corrente de entrada para 

uma mesma indutância de filtro em comparação à operação com tensão de entrada 
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menor. Assim, isso implica uma maior distorção harmônica total no caso de tensões 

maiores e correntes menores, considerando ainda que a potência de entrada é constante. 

 

Figura 5.14 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 

Figura 5.15 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 
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5.2.2.3 - RESPOSTA AO DEGRAU 

Com o propósito de analisar a resposta dinâmica do conversor e validar o projeto 

da malha de controle, foram aplicados degraus positivos e negativos de carga, como 

pode ser observado na Figura 5.16. Verifica-se que em ambos os casos a tensão de saída 

se estabiliza, demonstrando a atuação satisfatória do compensador da malha de tensão, 

enquanto a corrente de entrada permanece senoidal. No degrau positivo, o subsinal é de 

6,32%, com tempo de acomodação de aproximadamente 200 ms. No degrau negativo, o 

sobressinal é de 5,57%, enquanto o tempo de acomodação é de 220 ms. 

 

 

Figura 5.16 – Resposta ao degrau de carga do conversor operando em 127 V. 

 

5.2.3 - CONTROLE CICLO A CICLO 

Nesta última etapa, é analisado o comportamento do controle pelo método ciclo a 

ciclo. Uma das particularidades dessa técnica é que, diferentemente dos métodos 

apresentados anteriormente, essa estratégia não necessita de amostra de tensão de 

entrada, o que a torna bastante simples eco um volume reduzido de componentes. Na 

Figura 5.17, é exibido o esquema do circuito simulado. 

Nesse controle é esperado uma menor variação do fator de potência de entrada 

quando a fonte de alimentação for alterada de 127 V para 220 V pois esse método não 

necessita de amostra da tensão de entrada. 
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5.2.3.1 - RESULTADOS OBTIDOS EM 127 V 

 As formas de onda da tensão e corrente na entrada do conversor são mostradas na 

Figura 5.17, sendo que os valores do fator de potência e da distorção harmônica total 

são dados na Tabela 5.5. 

Em comparação com os métodos anteriores, pode-se notar que o controle ciclo a 

ciclo também possui bom desempenho, o que o torna uma boa escolha para correção de 

fator de potência associado a um sistema de controle mais simples. 

O espectro harmônico da corrente de entrada é apresentado na Figura 5.19 e na 

Figura 5.20, constatando-se efetivamente o atendimento aos critérios impostos pela 

norma IEC 61000-3-2. 

 

Figura 5.17 – Conversor boost empregando método de controle ciclo a ciclo. 

 

Figura 5.18 – Tensão e corrente na entrada do conversor operando em controle ciclo a ciclo. 
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Tabela 5.5 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
ciclo a ciclo. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,994 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =0% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi=10,69% 

Tensão média na saída do conversor Vo=381,04 V 

 

 

Figura 5.19 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 

Figura 5.20 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 
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5.2.3.2 - RESULTADOS OBTIDOS EM 220 V 

Da mesma forma que nas estratégias anteriores, para comprovar a eficácia desse 

método de controle em ambos os valores eficazes da tensão de entrada, têm-se na Figura 

5.21 as forma de ondas pertinentes ao funcionamento do conversor em 220 V. 

Quanto ao fator de potência, esse método apresentou uma pequena variação diante 

de valores bem diferentes da tensão de entrada, o que se deve ao fato de essa técnica não 

requerer uma amostra de tensão de entrada, diferentemente dos métodos anteriores. 

Assim, na Tabela 5.6 são apresentados os parâmetros referentes à análise das formas de 

ondas. 

 

Figura 5.21 – Tensão e corrente na entrada do conversor operando em controle ciclo a ciclo. 

 

O espectro harmônico da corrente de entrada é exibido na Figura 5.22, o qual por 

sua vez é comparado com os limites da norma IEC 61000-3-2 na Figura 5.23, a qual é 

estritamente respeitada. 
 

Tabela 5.6 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
ciclo a ciclo. 

 

 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,985 

Distorção harmônica total da tensão TDHv=0% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi=16,54% 

Tensão média na saída do conversor Vo=381,04 V 
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Figura 5.22 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 

Figura 5.23 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 

Quando se observa esses gráficos é possível de imediato observar que o 

desempenho do conversor atende, até o momento, satisfatoriamente os resultados 

esperados. 
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5.2.3.3 - RESPOSTA AO DEGRAU 

Para analisar a resposta dinâmica do conversor, foram aplicados degraus positivos 

e negativos de carga, como pode ser observado na Figura 5.24. Verifica-se que em 

ambos os casos a tensão de saída se estabiliza, demonstrando a atuação adequada do 

compensador da malha de tensão, enquanto a corrente de entrada permanece senoidal. 

No degrau positivo, o subsinal é de 4,50%, com tempo de acomodação de 

aproximadamente 160 ms. No degrau negativo, o sobressinal é de 4,85%, enquanto o 

tempo de acomodação é de 200 ms. 

 

 

Figura 5.24 – Resposta ao degrau de carga do conversor operando em 127 V. 

 

5.3 - COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MÉTODOS POR 

SIMULAÇÃO 

 Quanto ao desempenho dinâmico do conversor, ressalta-se que em todos os 

métodos de controle a tensão de saída do conversor se comportou de maneira 

semelhante diante do degrau de carga. Isso se justifica pelo fato de o compensador da 

malha de tensão ser projetado de tal forma a se obter uma frequência de cruzamento de 

ganho unitário de 20 Hz. Assim, uma análise comparativa de desempenho dos métodos 

é mostrada na Tabela 5.7. 

De forma geral, os resultados são adequados diante a obtenção de um elevado 

fator de potência de entrada e conteúdo harmônico reduzido tanto em 127 V quanto em 
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220 V. O controle ciclo a ciclo destaca-se pelo fato de que a variação da tensão de 

entrada não influencia o fator de potência de entrada do conversor. Já o controle por 

pico de corrente apresentou uma maior taxa de distorção harmônica total de corrente 

devido ao fato que no modelo utilizado para simulação, isto é, o princípio de 

funcionamento da versão clássica desse método emprega uma rampa gerada pela malha 

de controle que é constante. Quando a tensão de entrada se aproxima de zero, o indutor 

é descarregado mais rapidamente, sendo que nessa condição o conversor entra em modo 

de condução descontínua, resultando um fator de potência menor se comparado a outras 

técnicas [32]. 

Tabela 5.7 – Comparação de desempenho entre as técnicas de correção de fator de potência 
empregadas no retificador boost. 

Parâmetro Pico de corrente Corrente média Ciclo a ciclo 

127 V 220 V 127 V 220 V 127 V 220 V 

Fator de potência 0,975 0,945 0,995 0,984 0,994 0,985 

TDHI 17,08% 34,47% 10,49% 15,82% 10,69% 16,54% 

Tensão eficaz 

de entrada  

127 V 220 V 127 V 220 V 127 V 220 V 

Corrente eficaz de 

entrada 

2,05 A 1,22 A 1,98 A 1,16 A 1,99 A 1,16 A 

Tensão média de 

saída 

382,497 V 382,499 V 379,95 V 379,51 V 381,04 V 381,04 V 

Corrente média de 

saída 

0,665 A 0,665 A 0,660 A 0,660 A 0,663 A 0,663 A 

 

5.4 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Com o propósito de validar experimentalmente o projeto do conversor, isto é, os 

cálculos realizados no Capítulo 4, bem como as simulações realizadas anteriormente, 

um protótipo foi montado em laboratório, conforme pode ser visto na Figura 5.11. Esse 

protótipo é composto por uma placa maior, correspondendo ao circuito de potência, que 

inclui o indutor, o capacitor, a ponte retificadora e demais elementos são empregados no 

retificador boost.  

Para se obter uma comparação adequada entre os métodos de controle, 

consideram-se ainda do lado direito da Figura 5.11 os circuitos de controle associados a 

cada uma das técnicas, que por sua vez empregam CIs dedicados diferentes. 
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Por inspeção visual, pode-se observar que a placa de circuito impresso da técnica 

por corrente média possui o maior tamanho físico, pois requer uma maior quantidade de 

componentes. Já a placa do controle por pico de corrente possui muitos poucos 

componentes externos, pois a maioria das funções do circuito é implementada 

internamente no CI. 

 

Figura 5.25 – Protótipo experimental do retificador boost com diferentes técnicas de controle. 

Na sequência, são discutidos os principais resultados obtidos com cada uma das 

técnicas. 

5.4.1 - CONTROLE POR PICO DE CORRENTE 

Para a implementação do controle por pico de corrente, o CI escolhido é do tipo 

NCP1653A, como foi mencionado anteriormente. Uma observação importante é que 

esse componente emprega frequência de operação fixa de 67 kHz, o que pode ser uma 

vantagem diante do fato de não necessitar de resistor ou capacitor externo para 

eventuais ajustes. Porém, isso não permite uma maior flexibilidade de projeto. 

Esse mesmo componente possui proteção contra afundamento da tensão de 

entrada e contra sobretensão na saída, o que pode proteger a carga conectada à saída do 

conversor. O fabricante informa ainda que o CI possui proteção contra sobrecorrente, 

sendo capaz de proteger os componentes do conversor em caso de curto-circuito. 
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Para facilitar o projeto, é disponibilizado pelo fabricante um arquivo com 

extensão “.XLS’’ para o cálculo rápido dos componentes externos [33]. 

5.4.1.1 - RESULTADOS OBTIDOS EM 127 V 

As formas de onda da Figura 5.26 mostram a corrente e a tensão de entrada do 

conversor, denotando a operação com alto fator de potência e baixo conteúdo 

harmônico. Uma observação importante é que, diferentemente da simulação, na qual 

houve uma considerável distorção na passagem por zero, os resultados experimentais 

não apresentaram essa mesma descontinuidade. A distorção existente na simulação se 

deve ao fato de que, no modelo clássico de compensação por pico de corrente, admite-se 

que o regime de carga e descarga de indutor é tido como linear. Porém, quando a 

corrente de entrada do conversor diminui, a taxa de decréscimo da corrente no indutor 

aumenta e o circuito de compensação não consegue contornar esse problema, de modo 

que o conversor pode entrar em modo de condução descontínua [32]. 

 

Figura 5.26 – Tensão e corrente de entrada no conversor boost operando com controle por pico de 
corrente. 

Uma forma de contornar essa situação reside na criação de uma rampa dinâmica, 

isto é de amplitude variável. No CI NCP1653, a rampa é inerentemente dinâmica em 

virtude da utilização de um circuito interno adequado pra essa finalidade, resultando em 

uma distorção muito pequena da corrente durante a passagem por zero. 

Na Tabela 5.8, são exibidos os resultados da análise das formas de onda 

associadas à entrada do conversor, observando-se uma taxa de distorção harmônica total 

reduzida da corrente e um fator de potência próximo da unidade. 
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Quanto ao conteúdo harmônico, conforme se pode observar na Figura 5.27, há um 

desempenho satisfatório do conversor, pois não há harmônicas com amplitudes 

elevadas. Quando comparadas à norma, as ordens harmônicas não excedem os limites 

impostos, conforme se constata na Figura 5.28. 

Tabela 5.8 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
por pico de corrente. 

 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,998 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =2% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi= 2,93% 

Tensão média na saída do conversor Vo=385 V 

 

 

 

Figura 5.27 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

O método de controle por pico de corrente se mostrou eficiente na imposição de 

elevado fator de potência como se pode observar nesses primeiros resultados e 

atendendo até o momento as especificações necessárias. 

No próximo passos são efetuados os testes com tensão de entrada em 220 V para 

que se possa observar se há relevante variação do comportamento da corrente de 

entrada. 
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Figura 5.28 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 

 

5.4.1.2 - RESULTADOS OBTIDOS EM 220 V 

Com o conversor alimentado em 220 V, foram adquiridas as formas de onda 

referentes à entrada, sendo que na Figura 5.29 se têm a tensão e a corrente de entrada. 

Pode-se notar que os sinais estão em fase, esperando-se nesse caso um fator de potência 

próximo a unidade, o que pode ser confirmado pela Tabela 5.9. Novamente, justifica-se 

nesse caso o aumento da distorção harmônica total da corrente em virtude da maior 

ondulação relativa da corrente no indutor do que no caso da tensão de entrada de 127 V. 

 

Figura 5.29 – Tensão e corrente de entrada no conversor boost operando com controle por pico de 
corrente. 
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 Ocorre uma distorção na corrente de entrada devido a diminuição da amplitude 

da corrente e elevação da tensão. 

Tabela 5.9 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
por pico de corrente. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,969 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =1,913% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi= 12,11% 

Tensão média na saída do conversor Vo=385 V 

 

Na Figura 5.30, pode-se observar como já é esperado uma elevação da amplitude 

dos componentes harmônicos de maior amplitude. 

 Os limites da norma IEC 61000-3-2 são ultrapassados em componentes de 

amplitude mais elevada, de acordo com a Figura 5.31, pode-se observar um aumento na 

amplitude em componentes de ordem superior ao 19º. 

 O conversor que utiliza o controle por pico de corrente tem um problema que é a 

distorção elevada da corrente de entrada quando próximo a passagem por zero. Esse tipo 

de efeito se deve ao fato de que a corrente no indutor cai mais rapidamente quando 

próximo a passagem por zero da tensão de entrada. A explicação mais detalhada desse 

fenômeno bem como uma possível solução será discutido mais a frente. 

 

 

 

Figura 5.30 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 
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Figura 5.31 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 

5.4.1.3 - RESPOSTA AO DEGRAU 

Para analisar a resposta dinâmica do conversor utilizando o método de controle 

por pico de corrente frente a variações de carga, foram aplicados degraus positivos e 

negativos como pode ser observado na Figura 5.32. Verifica-se que em ambos os casos 

a tensão de saída se estabiliza, demonstrando a atuação satisfatória do compensador da 

malha de tensão, enquanto a corrente de entrada permanece senoidal. No degrau 

positivo, o subsinal é de 5,2%, com tempo de acomodação de aproximadamente 200 ms. 

No degrau negativo, o sobressinal é de 5%, enquanto o tempo de acomodação é de 250 

ms. 

 

Figura 5.32 – Resposta ao degrau de carga do conversor operando em 127 V. 
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5.4.2 - CONTROLE POR CORRENTE MÉDIA 

A segunda estratégia testada é o controle por corrente média, sendo esta uma 

técnica bastante popular que dispõe de vários CIs distintos no mercado. Para este 

trabalho, escolheu-se o CI UC3854. 

O projeto do sistema de controle foi desenvolvido nos Capítulos 3 e 4, sendo que 

também foi previamente validado por simulação. Na sequência, são apresentados 

resultados experimentais obtidos a partir do protótipo. 

5.4.2.1 - RESULTADOS OBTIDOS EM 127 V 

Na Figura 5.33, pode-se constatar que a corrente de entrada possui formato 

senoidal e se encontra aproximadamente em fase com a tensão. Essa afirmativa está de 

acordo com a Tabela 5.10, sendo obtido um fator de potência de entrada elevado, com 

baixa distorção harmônica da corrente conforme esperado. 

O espectro harmônico da corrente de entrada é mostrado na Figura 5.34, sendo 

que as amplitudes são reduzidas e se encontram em conformidade com a norma IEC 

61000-3-2, como mostra a Figura 5.35. 

 

Figura 5.33 Tensão e corrente de entrada no conversor boost operando com controle por corrente 
média. 

O método de controle por corrente média é largamente empregado em conversores 

para imposição de corrente de entrada senoidal, isso se deve ao seu bom desempenho e 

por ser um método extensamente estudado. Dessa forma já é esperado um bom 

resultado da corrente de entrada quando comparado a norma. 
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Tabela 5.10 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
por corrente média. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,998 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =1,911% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi= 4,37 % 

Tensão média na saída do conversor Vo=387 V 

 

 

Figura 5.34 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 
Figura 5.35 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 

aos limites impostos pela norma. 
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5.4.2.2 - RESULTADOS OBTIDOS EM 220 V 

As formas de onda da tensão e corrente de entrada para o controle por corrente 

média em 220 V são mostradas na Figura 5.36. Apesar de o espetro harmônico 

apresentar um pequeno aumento principalmente no terceiro quinto e sétimos 

harmônicos na Figura 5.37, isso não afeta os limites máximos toleráveis conforme a 

Figura 5.38. 

 

Figura 5.36 – Tensão e corrente de entrada no conversor boost operando com controle por corrente 
média. 

Pode-se observar que mesmo com uma visível distorção na corrente de entrada 

devido a modificação da tensão de entrada o conversor ainda apresenta um bom 

desempenho. 

O controle por corrente média apresenta boa estabilidade e baixo nível de 

componentes de elevada frequência na corrente de entrada o que proporciona além de 

elevado fator de potência uma baixa taxa de interferência eletromagnética aos outros 

componentes ligados ao mesmo barramento de alimentação. 

 

Tabela 5.11 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
por corrente média. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,985 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =2,466% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi= 11,29 % 

Tensão média na saída do conversor Vo=387 V 
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Figura 5.37 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

 

Figura 5.38 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 

 

5.4.2.3 - RESPOSTA AO DEGRAU 

Quando submetido ao degrau de carga verifica-se que em ambos os casos a tensão 

de saída se estabiliza, demonstrando a atuação adequada do compensador da malha de 

tensão, enquanto a corrente de entrada permanece senoidal. No degrau positivo, o 
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subsinal é de 6.4%, com tempo de acomodação de aproximadamente 400 ms. No degrau 

negativo, o sobressinal é de 5%, enquanto o tempo de acomodação é de 300 ms. 

 

 

Figura 5.39 – Resposta ao degrau de carga do conversor operando em 127 V. 

 

5.4.3 - CONTROLE CICLO A CICLO 

Na última parte desse trabalho, o controle ciclo a ciclo é implementado utilizando-

se o CI IR1150. Esse componente possui proteção contra sobrecorrente e sobretensão. 

Estes são aspectos essenciais para preservar as integridades da carga contra surtos de 

tensão e do interruptor contra correntes excessivas que possam eventualmente danificá-

lo. 

O controle ciclo possui uma metodologia de projeto mais simples, pois não 

necessita de uma amostra da tensão de entrada. Assim, utiliza-se uma amostra da tensão 

de saída, proveniente de um divisor resistivo de saída, bem como uma amostra de 

corrente no indutor. 

5.4.3.1 - RESULTADOS OBTIDOS EM 127 V 

Na Figura 5.40, a corrente de entrada é aproximadamente senoidal e se encontra 

em fase com a tensão de entrada. Na Tabela 5.12, pode-se observar que o fator de 

potência é muito próximo da unidade, sendo este o método que apresentou o melhor 

resultado até o momento. Quanto à taxa de distorção harmônica, todas as componentes 
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entre a 2ª e a 50ª ordens apresentam valores bastante reduzidos, de acordo com a Figura 

5.41 e a Figura 5.42. 

 

Figura 5.40 – Tensão e corrente de entrada no conversor boost operando com controle ciclo a ciclo. 

Tabela 5.12 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
ciclo a ciclo. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,999 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =2,164% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi= 7,217% 

Tensão média na saída do conversor Vo=386 V 

  

 

Figura 5.41 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 
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Figura 5.42 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado 
aos limites impostos pela norma. 

 

5.4.3.2 - RESULTADOS OBTIDOS EM 220 V 

Nesta parte final do projeto, o conversor é ensaiado em 220 V, sendo que as 

principais formas de onda são mostradas na Figura 5.43. Como se pode observar, há um 

aumento na distorção da corrente de entrada em comparação ao caso de 127 V, mas a 

corrente ainda mantém envoltório senoidal e se encontra em fase com a tensão de 

entrada, segundo a Tabela 5.13. 

 

Figura 5.43 – Tensão e corrente de entrada no conversor boost operando com controle ciclo a ciclo. 
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Dentre todas as técnicas de controle analisadas neste trabalho, este método é 

aquele que apresentou a menor variação do fator de potência, pois como foi mencionado 

anteriormente, não depende de um sinal de referência de tensão conforme pode ser 

observado. 

Ressalta-se ainda que o acréscimo do conteúdo harmônico da corrente exibido na 

Figura 5.44 e na Figura 5.45 se deve ao aumento da ondulação da corrente no indutor 

em 220 V 

Tabela 5.13 – Resultados da análise das formas de onda do conversor boost operando por controle 
ciclo a ciclo. 

Parâmetro Valor 

Fator de potência FP=0,981 

Distorção harmônica total da tensão TDHv =2,212% 

Distorção harmônica total da corrente TDHi= 9,141% 

Tensão média na saída do conversor Vo=385 V 

 

 

Figura 5.44 – Amplitude percentual dos harmônicos da corrente de entrada do conversor. 

Sobre os resultados exibidos nessa última figura pode-se observar até o momento 

que o controle por corrente média atende com certa folga aos requisitos estabelecidos 

pela norma, acresce ainda que grande parte dos equipamentos utilizados em residências 

trabalham nessa faixa de potência do conversor empregado nos testes, isto é 250 W. 
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Figura 5.45 – Análise dos harmônicos presentes na corrente de entrada do conversor comparado a 
os limites impostos pela norma. 

5.4.3.3 - RESPOSTA AO DEGRAU 

Nesta parte final do trabalho o conversor foi submetido ao degrau de carga e 

comportou-se de maneira esperada comprovando assim a validade do projeto do 

compensador de tensão conforme é mostrado na Figura 5.46 

No degrau positivo, o subsinal é de aproximadamente 5%, com tempo de 

acomodação aproximado de 220 ms. No degrau negativo, o sobressinal é de 7%, 

enquanto o tempo de acomodação é de 200 ms. 

 

Figura 5.46 – Resposta ao degrau obtido no controle por corrente média. 
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5.5 - COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO EXPERIMENTAL DOS 

MÉTODOS 

A Tabela 5.14 mostra uma comparação de todos os resultados obtidos 

previamente por meio dos ensaios experimentais. 

No caso do CI NCP1653A utilizado no controle por pico de corrente, o fabricante 

informa que. para as condições de tensão mais baixa, isto é, 127 V e, para a potências de 

entrada da ordem de algumas centenas de watts, é esperado um fator de potência de 

0,998 e um rendimento de 93%. Nos testes realizados, foi alcançado um fator de 

potência próximo ao valor esperado, com uma rendimento um pouco maior que o valor 

divulgado pelo fabricante. Já em 220 V, o rendimento aumenta, pois a corrente de 

entrada eficaz é menor para uma mesma potência absorvida pela carga. Porém, a 

corrente possui um aumento da taxa de distorção harmônica e, como consequência, o 

fator de potência diminuiu. 

Tabela 5.14 – Comparação de desempenho prático para os três métodos de controle. 

Parâmetro Pico de corrente Corrente média Ciclo a ciclo 

127 V 220 V 127 V 220 V 127 V 220 V 

Fator de potência 0,998 0,969 0,998 0,985 0,999 0,981 

TDHi 2,93% 12,11% 4,37% 11,29% 7,217 9,141% 

TDHV 2% 1,913 1,91% 2,466% 2,164% 2,212% 

Tensão eficaz 

de entrada  

127 V 218 V 129 V 220 V 126,64 218,94 

Corrente eficaz de 

entrada 

2,1 A 1,21 A 2,1 A 1,20 A 2,159 1,23 A 

Tensão média de 

saída 

385 V 385 V 387 387 386 V 385 V 

Corrente média de 

saída 

0,664 A 0,664 A 0,664 0,664 0,654 0,654 

Rendimento 0,958 0,969 0,948 0,965 0,923 0,934 

 

 Quanto ao CI UC3854 utilizado no controle por corrente média, o fator de 

potência de potência de entrada também é elevado, obtendo-se resultados muito 

próximos em comparação ao controle por pico de corrente. Porém, nesse caso o método 

de controle por corrente média se mostrou menos sensível à variação da tensão de 
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entrada, fato este que se torna evidente quando se observa o fator de potência obtido 

com ambas as estratégias em 220 V. 

 Já o controle ciclo a ciclo se mostrou muito eficaz na correção do fator de 

potência para roda a faixa da tensão de entrada. Ressalta-se ainda que o aumento da 

tensão de entrada influencia pouco o fator de potência, pois como foi mencionado 

anteriormente, esse método não trabalha com uma amostra de tensão de entrada 

retificada ao contrário das demais estratégias analisadas neste trabalho. 

Quanto ao desempenho da resposta dinâmica do conversor, todas as técnicas são 

capazes de manter a tensão de saída regulada e a corrente de entrada com baixa 

distorção diante de degraus de carga. Isso se deve ao fato de que os compensadores da 

malha de tensão são projetados com o mesmo critério adotado para a frequência de 

cruzamento de ganho unitário. 

5.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou um estudo comparativo entre técnicas de controle 

utilizadas para imposição de correntes senoidais em retificadores controlados. 

Constatou-se que as estratégias analisadas possuem vantagens e desvantagens inerentes, 

as quais estão diretamente relacionadas à complexidade e desempenho do sistema de 

controle. 

No que tange à qualidade da energia elétrica, as estratégias são capazes de manter 

a corrente de entrada aproximadamente senoidal com fator de potência quase unitário 

associado à regulação de tensão de saída. Além disso, é importante ressaltar que o 

projeto do sistema de controle afeta diretamente a resposta dinâmica, o conteúdo 

harmônico da corrente de entrada e a regulação da tensão de saída. 

Diante dos resultados apresentados, destacam-se claramente duas técnicas: (a) o 

controle por corrente média, por ser uma abordagem amplamente conhecida na 

literatura e utilizada em produtos comerciais, como fontes chaveadas; e (b) o controle 

ciclo a ciclo, que apresenta bom desempenho sem a necessidade da utilização de 

sensores da tensão de entrada. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO GERAL 

 Este trabalho apresentou um estudo comparativo entre as técnicas mais comuns 

de controle utilizadas para imposição de correntes senoidais a retificadores controlados 

utilizados como estágio de entrada em equipamentos como fontes de alimentação de 

computadores pessoais, sistemas de alimentação ininterrupta industriais e domésticos, 

conversores de frequência, bem como outros equipamentos que porventura utilizem 

retificadores como estágio de entrada. Pode-se constatar que cada estratégia analisada 

possui suas particularidades vantagens e desvantagens inerentes, as quais estão 

diretamente associadas à complexidade e desempenho do sistema de controle. 

Em termos dos resultados obtidos por simulação no que tange à qualidade da 

energia elétrica, as estratégias são capazes de manter a corrente de entrada 

aproximadamente senoidal com fator de potência próximo à unidade, com tensão de 

saída regulada e estável frente às variações de carga.  

Diante dos resultados apresentados, destacam-se claramente duas técnicas: (a) o 

controle por corrente média, em virtude do bom desempenho obtido no caso do 

retificador escolhido, além de ser uma abordagem amplamente abordada na literatura e 

empregada em produtos comerciais, como fontes chaveadas; e (b) o controle ciclo, por 

apresentar bons resultados em termos de um elevado fator de potência e baixa distorção 

harmônica da corrente de entrada ao longo de toda da faixa de operação da tensão de 

entrada.  

O controle ciclo a ciclo por meio do CI IR1150 se mostra uma boa opção em 

termos de placas de circuito impresso com dimensões reduzidas utilizadas para sua 

implementação, pois a quantidade de componentes externos é a menor dentre todos os 

métodos analisados. 

Como propostas para trabalhos futuros, sugere-se: 

 utilização de controle digital para implementação das técnicas de correção e fator de 

potência; 

 análise do desemprenho das técnicas de autocontrole e controle por histerese 

aplicadas ao retificador boost convencional, bem como outras topologias de conversores 

que possam ser utilizados como estágio de correção de fator de potência. 



 

 98

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 [1] IEC 61000-3-2, “Amendments for Equipment with AC Mains Power: 

Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for Harmonic Current 

Emissions (Equipment Input Current ≤16A per Phase), 1995.  

[2] R. C. Dugan, M. F. Mc Granaghan e H. W. Beaty, Electrical Power Systems 

Quality, EUA: Mc Graw-Hil, 1995.  

[3] IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in 

Electric Power Systems," in IEEE Std 519-2014 (Revision of IEEE Std 519-1992) , vol., 

no., pp.1-29, 11 June 2014  

[4] V. Anunciada e B. Borges, “Power factor correction in single phase AC-DC 

conversion: control circuits for performance optimization,” Power Electronics 

Specialists Conference, 35th Annual, 2004.  

[5] Semantic. Scholar, “Review of Passive and Active Circuits for Power Factor 

Correction in Single Phase, Low Power AC - DC Converters,” [Online]. Avaliable: 

https://pdfs.semanticscholar.org/2bde/0e4dd963d029222ca77bbe6a3ee5e1c2d289.pdf. 

[Acesso em 4 6 2017]. 

[6] I. M. Safwat and W. Xiahua, "Comparative study between passive PFC and 

active PFC based on Buck-Boost conversion," 2017 IEEE 2nd Advanced Information 

Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC), Chongqing, 

2017, pp. 45-50.  

[7] R. Red, “An Economical Single-Phase Passive Power Factor-Corrected 

Rectifier: Topology, Operation, Extensions and Design for compliance”,” APEC '98. 

Conference Proceedings 1998., Thirteenth Annual, Anaheim, CA, 1998.  

[8] K. K. Sum, “Improved Valley-Fill Passive Current.” PCIM, pp. P42-50, 1997.  

[9] S. Basu and M. H. J. Bollen, "A novel common power factor correction 

scheme for homes and offices," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 20, no. 3, 

pp. 2257-2263, July 2005.  

[10] H. Azazi, E. E. EL-Kholy, S. Mahmoud e S. Shokralla, “Review of Passive 

and Active Circuits for Power Factor Correction in Single Phase, Low Power ACDC 

Converters ,”14th International Middle East Power Systems Conference, Cairo, 2010.  

[11] WASP, “DELTA DPS-250AB-22,” [Online]. Available: 

http://wasp.kz/articles.php?article_id=945&rowstart=0. 



 

 99

[12] Texas Instruments, “PFC, Buck,” 05 2011. [Online]. Avaliable: 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc29910a.pdf. [Acesso em 02 05 2017]. 

[13] G. Paulilo “Conceitos Gerais Sobre a Qualidade de Energia Elétrica,” O 

Setor Elétrico, nº 84, Fevereiro 2013.  

[14] M. R. Silva, Análise de Conversores CA-CC Operando com Elevado Fator 

de Potência, UFSJ, 2013.  

[15] C. M. Seixas, Análise e Projeto de um Sistema de Correção de Fator de 

Potência utilizando um Conversor Boost Multifase operando em Condução Descontínua 

e à Frequência constante, Florianópolis, 1993.  

[16] H. R. E. Larico, Conversor boost operando em condução contínua aplicado a 

correção de fator de potência empregando controle da corrente de entrada por valores 

médios instantâneos., Santa Catarina: UFSC, 2007, p. 157f. 

[17] Fairchild Semiconductor. Resistor-Capacitor (RC) Snubber Design for Power 

Switches [Online]. Available: 

https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/aug/resistor-capacitor-rc-snubber-

design-for-power-switches. 

[18] F. Robinson, “Active-Snubbing or Passive-Snubbing for Fast Switches ?,” p. 

6, 1988.  

[19] On Semiconductor. “ NCP1653A” [Online]. Available: 

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1653-D.PDF. 

[20] UNITRODE, “UCx854 High-Power Factor Pre-regulator,” [Online]. 

Available: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3854.pdf. 

[21] V. Vorpérian, “Simplified Analysis of PWM Converters Using The Model of 

The PWM,” Transactions on Aerospace and Electronics Systems, Vol. 26, nº N 3.  

[22] E. T. SILVA, “Análise e Projeto de Compensadores para o Conversor 

Boost,” Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica, 1994.  

[23] International Rectifier, “ µPFC One Cycle Control PFC IC. [Online]. 

Available: 

https://www.infineon.com/dgdl/ir1150.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c41aa216

42. 

[24] A. A. M. Bento, E. R. D. Silva, “Application of the One-Cycle Control 

Technique for Integrated Power Quality Converter,” IEEE 13th Brazilian Power 

Electronics Conference and 1st Southern Power Electronics Conference 

(COBEP/SPEC), 2015.  



 

 100

[25] .K. M. Smedley, S. Ćuk, "One-cycle control of switching converters", IEEE 

Power Electronics Specialists Conference, pp. 1173-1180, 1991. 

 [26] V. Nimesh e J. Vinod, “Dual Comparison One Cycle Control for Single-

Phase AC to DC Converters”.IEEE Transactions on Industry Applications.  

[27] D. V. Ghodke, S. E. S., K. Chatterjee and B. G. Fernandes, "One-Cycle-

Controlled Bidirectional AC-to-DC Converter With Constant Power Factor," in IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, vol. 56, no. 5, pp. 1499-1510, May 2009.  

[28] International Rectifier, 2016. [Online]. Available: http://application-

notes.digchip.com/014/14-15495.pdf. 

[29] R.B. Ridley, “Average small-signal analysis of the boost,” VPEC Seminar 

Proceedings, 1989.  

[30]P. C. TODD, “UC3854 Controlled Power Factor Correction Circuit Design” 

[Online]. Available: http://www.ti.com/lit/an/slua144/slua144.pdf. 

[31] K. Ogata, Engenharia de Controle Moderno, 4a Edição ed., Prentice-Hall, 

2004.  

[32] J. S. H. L. G. Weibin Cheng, “Time-varying Compensation for Peak Current 

Controlled PFC Boost Converter,” IEEE Transactions on Power Electronics, 2013.  

[33] On Semiconductor, “Power Solutions” [Online]. Available: 

http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=tools&rpn=NCP1653. 

[34] V. Vachak, A. Khare e A. Shrivatava, “Design of EMI Filter for Boost PFC 

Circuit,” Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol. 9, pp. 50-55, outubro 

2014.  

[35] L. Rossetto, S. Buso e G. Spiazzi, “Conducted EMI Issues in a 600-W 

Single-Phase Boost PFC Design”.  

[36] TEKTRONIX, “Wavestar for Oscilloscopes” [Online]. Available: 

https://www.tek.com/oscilloscope/tds510a-software/wavestar-oscilloscopes. 

[37] F. Beltrame, L. Roggia e L. Schuch, “EMI Conduzida Gerada por 

Conversores Estáticos Aplicados à Correção do Fator de Potência,” Revista Controle & 

Automação, vol. 23, nº 1, jan 2012.  

[38] D. Heirman, “Interference International Special Committee on Radio - 

CISPR 22.,” 2006.  

[39] S. Sankar, M. Padmarasan e T. Raghavi, “Simulation and design of closed 

loop controlled PFC Boost Converter with EMI Filter”.  

 


