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Abstract 

The electrical potential conversion is nowadays a widespread feature, almost every 

electronic device have it. Depending on their application, they may have different 

characteristics. Aerospace converters are a specific case, which has to be able to deal 

with radiation and higher temperature ranges. There are few aerospace converter 

suppliers and typically they are available only for the defense industry. 

In this dissertation is discussed the design of a converter and its controller for the 

Aerospace Industries as claimed by ESA. To achieve this objective, in this dissertation it 

is first discussed the effects of outer space and then what tools and or techniques exist to 

mitigate this problem. In a second phase, it will be revealed the development. The 

controller was designed using the Cadence with the design kit of Austriamicrosystems 

(AMS 0.35u) with a special kind of transistors (ELT - "Enclosed Layout Transistor"). 

Finally the results of the tests are presented in either simulation or a test plate built for 

this purpose. 

This work exposes a converter working with the specifications required by ESA, a 

converter controller integrated circuit, and finally the proof that all functionalities of the 

chip are working as expected. 
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Resumo 

A conversão de um potencial eléctrico noutro é, hoje em dia, uma funcionalidade 

generalizada, pois quase todos os dispositivos electrónicos têm esta funcionalidade. 

Dependentemente do seu destino, estes podem ter características diferentes. Um caso 

especifico são os conversores para a Industria Aeroespacial, que têm de ter a capacidade 

de lidar com radiação e amplitudes térmicas mais elevadas. São poucos os fabricantes 

deste tipo de conversores, tipicamente disponíveis apenas para a industria de defesa. 

Nesta tese de dissertação iremos abordar o projecto de um controlador e o 

dimensionamento de um conversor DC-DC para a Industria Aeroespacial a pedido da 

ESA. Para atingir esse objectivo, neste documento, vamos primeiro perceber os efeitos 

que o espaço exterior provoca nos circuitos electrónicos e saber que ferramentas e ou 

técnicas existem para mitigar esse problema. Numa segunda fase, passaremos ao 

desenvolvimento, isto é, ao projecto do controlador utilizando o Cadence com o “design 

kit” da Austriamicrosystems (AMS 0.35u) em conjunto com os transístores especiais (ELT 

– “Enclosed Layout Transistor”). Por fim, serão apresentados os resultados dos testes 

efectuados, quer em simulação, quer numa placa de testes concebida para o efeito. 

Neste trabalho conseguimos simular o conversor a funcionar com as especificações 

requeridas pela ESA, produzir um circuito integrado com controlador do conversor e 

testar todas as funcionalidades do circuito integrado. 
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1 Introdução 

1.1  Motivação 

A electrónica é, neste momento, uma das ciências que mais evolui. Em todos os 

utensílios há uma tendência a incorporarem electrónica de forma a serem mais 

autónomos, funcionais e eficientes. Há também a necessidade de a electrónica estar em 

todos os meios ambientes, nomeadamente em meios onde existem factores adversos à 

própria electrónica, como por exemplo nas centrais atómicas ou no espaço exterior à 

Terra. O meio espacial, exterior à Terra, será o meio para o qual se vai projectar o 

corrente trabalho. 

A Agência Espacial Europeia (ESA) tem algumas restrições devido a não haver um 

fornecedor europeu de circuitos de “Rad Hard Power Management”, por motivos de 

ordem financeira e de ordem tecnológica. 

A ESA tem algumas dificuldades em obter conversores DC-DC, dado que o único 

fornecedor são os Estados Unidos da América, o que implica que existam restrições 

alfandegárias, para além de que há falta de documentação técnica a acompanhar os 

dispositivos e, por vezes estes apresentam-se defeituosos [1]. 

Dentro dos circuitos de potência, vamo-nos focar nos conversores de corrente 

continua (DC) em corrente continua, para aplicar em satélites e com vários níveis de 

tensão de saída. 

A presente dissertação de mestrado surge no seguimento desta lacuna e propõe 

uma solução que respeita os pré-requisitos impostos pela ESA. 

Inicialmente, será apresentada uma breve introdução à problemática da radiação e 

os circuitos eléctricos, discutida a escolha da arquitectura do conversor e do controlador 

para esta solução. Por fim, serão apresentados os resultados à discussão dos mesmos e 

as conclusões necessárias. 

1.2  Objectivos 

O projecto em que esta tese se insere tem como objectivo o desenvolvimento de 

um conversor DC-DC. Um conversor que tenha maior capacidade de resistir num meio 

adverso como é o meio do espaço exterior. 

Esta tese tem como objectivo mais amplo desenvolver um controlador para 

conversor DC-DC que obedeça aos critérios da ESA (Potencia, Eficiência, Tensões de 

Saída e Entrada, Ruído, …). Em particular pretende-se também validar a tecnologia 

necessária à construção de um conversor resistente a radiação. 
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De forma sumária e com base no Apêndice G – Requisitos ESA - destacamos alguns 

dos constrangimentos impostos pela ESA e que são os mais importantes para a 

concretização do conversor: 

1. Resistente a doses de radiação superior a 30 Krad; 

2. Isolamento galvânico; 

3. Múltiplas saídas (3.5V, 4.5V, 5V) com 10W cada; 

4. Sobretensão inferior a 0.3V; 

5. Tensão de ripple inferior a 2% da tensão nominal; 

6. Margem de fase superior a 50º; 

7. Eficiência superior a 70%. 

1.3  Estado da Arte 

Neste tópico apesentaremos apenas o que se faz de melhor, neste tipo de 

conversores, pelos diversos fabricantes. Análises sobre quais as técnicas e metodologias, 

que são melhores e mais eficientes, serão apresentadas no seio dos próximos capítulos. 

No capítulo 2 falaremos sobre a problemática da radiação e quais as técnicas mais 

recentes que mitigam esse problema. Outro exemplo será, no capítulo 4, a abordagem 

ao modelo de controlo, em que mais uma vez apresentaremos o que mais de recente se 

produz. 

Após uma pesquisa efectuada, encontrámos os seguintes fabricantes de 

conversores e/ou circuitos de controlo: 
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•Device: 
7031 

•TID: 
100Krad 

•SEL: 
82 MeV-cm2/mg 

•Efficiency: 
73% 

•Power: 
80 W 
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x •Device: PWM5031 

•PWM Controller 
•TID: 

1Mrad 
•SEL: 

100 MeV-cm2/mg 
•Control and Voltage 

Sensing 
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r •Device: 
LS series 

•TID: 
100 Krad 

•SEL: 
82 MeV-cm2/mg 

•Efficiency: 
83% 

•Topology: 
Forward Converter 

•Price: 
Starting at US 6500$ 
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Figura 1 - Principais características de alguns circuitos de controlo e conversores 
DC/DC 

A Figura 1 foi preenchida com as principais características retiradas das respectivas 

fichas de produto [2] [3] [4] [5] [6]. 

As principais conclusões que se podem retirar deste conjunto de fabricantes são: 

• São todos fornecedores americanos como a ESA afirmou [1]; 

• Nenhum deles cumpre com todas as especificações impostas pela ESA; 

• Zin Techonologies apresenta o controlador que mais se aproxima do que a 

ESA pretende. 

• Aeroflex tem o circuito de controlo mais resistente a radiação. 

1.4  Objectivos Alcançados 

Neste trabalho foram alcançadas os seguintes objectivos: 

1. Desenvolvimento de um circuito integrado de controlo; 

2. Desenho do layout do circuito integrado de controlo; 

a. Realização de testes; 

3. Implantação em silício do circuito de controlo; 

4. Desenvolvimento de uma placa para efectuar “test on a chip”; 

a. Realização de testes; 

1.5  Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está dividida em vários capítulos que seguem uma lógica 

sequencial. Começa pela análise generalista da problemática da electrónica em meios 

VP
T 
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•Device 
SVGA0510S 
•Point of Load 

Converter 
•TID: 

100Krad 
•SEE: 

85.4 MeV-cm2/mg 
•Efficiency: 

94% 
•Output Power: 

33W 
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•Device: 
ZDC_RAD series 
•TID: 

300Krad 
•Efficiency: 

90-96% 
•Output Power: 

25-525 W 

In
te

rs
il •Device: 

ISL70001SRH 
•TID: 

100 Krad 
•SEL:  

86.4 MeV-cm2/mg 
•Efficiency: 

90% 
•Topology: 

Buck Converter 
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com radiação (problemas e mitigações possíveis). Nos capítulos seguintes entramos no 

desenvolvimento de uma solução para o conversor DC/DC, que tira partido das formas 

de mitigar os efeitos nefastos da radiação. 

Nos capítulos que se referem ao desenvolvimento, começámos por seleccionar a 

topologia do conversor, de seguida a selecção de um modelo de controlo e por fim a 

implementação. 

Para terminar, temos a apresentação dos resultados e as respectivas conclusões. 

De forma mais detalhada temos: 

• Capítulo 1 – É apresentada uma introdução ao problema que nos propomos 

resolver, às diferentes decisões que enfrentámos e, por último, a enunciação 

dos resultados obtidos. 

• Capítulo 2 – Apresentamos a problemática da Radiação. Quais as fontes de 

radiação, em que ambientes existe de forma significativa, quais os seus 

efeitos e que medidas podem ser tomadas para minimizarmos os mesmos. 

• Capítulo 3 – Para o conversor temos de tomar uma decisão acerca de qual 

será a melhor topologia para a sua implementação. Assim sendo, 

apresentaremos as várias topologias existentes e por fim apresentaremos 

uma decisão sobre a topologia escolhida. 

• Capítulo 4 – Depois de escolhida a topologia do conversor, vem a escolha 

do modelo de controlo. Neste capítulo apresentamos os vários modelos de 

controlo e por fim a escolha do modelo que mais se adequa ao presente 

projecto. 

• Capítulo 5 – Neste capítulo apresenta-se as diversas células que 

constituem o controlador do conversor e que foram implementadas neste 

trabalho. 

• Capítulo 6 – Este é o capítulo dos resultados. Resultados das simulações e 

das simulações sobre o circuito integrado na placa de testes. 

• Capítulo 7 – Este é o último capítulo e nele apresentaremos os resultados 

alcançados, bem como os pontos que não foram alcançados ou que podem 

ser melhorados, como possível trabalho futuro. 
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2 Radiação 

2.1  Radiação Electromagnética 

A radiação é a propagação de energia por meio de partículas ou ondas. Todos os 

corpos emitem radiação, bastando para isso estar a uma dada energia. A radiação pode 

se subdividir em dois grandes grupos. 

1. Radiação ionizante – Radiação com energia suficiente para ionizar átomos e 

moléculas. 

2. Radiação não ionizante – Radiação com frequência abaixo da frequência da 

radiação visível e que não tem a capacidade de ionizar. 

Para o caso em estudo interessa apenas a radiação ionizante. A radiação ionizante 

caracteriza-se por ter uma grande quantidade de energia associada e que pode ser 

encontrada no espaço exterior, em voos a alta altitude, perto de reactores nucleares, nos 

aceleradores de partículas, em acidentes nucleares e em cenários de guerra nuclear. No 

caso específico do ambiente espacial, as principais fontes de radiação são as erupções 

solares, as cinturas radioactivas e os raios cósmicos.  

 
(a)  

(b) 

Figura 2 - Fonte de radiação, (a) emissão de radiação pelo Sol, (b) radiação 
capturada pelo campo magnético da terra. 

Para mitigar os efeitos da radiação em circuitos electrónicos existe um conjunto de 

técnicas que se denominam, na língua inglesa, de “Radiation hardening”. Os circuitos 

eléctricos produzidos com base nestas técnicas são arquitecturalmente parecidos, tendo 

apenas alterações que diminuem a probabilidade de a radiação produzir efeitos 

secundários sobre os mesmos.  
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2.2  Efeitos da Radiação 

Os efeitos da radiação podem ser de dois tipos distintos, os efeitos não cumulativos 

ou transientes e os efeitos cumulativos. Os efeitos não cumulativos caracterizam-se por 

serem contidos temporalmente e por serem efeitos em que os dipositivos podem retomar 

ao seu estado normal, a não ser que estes tenham sido destruídos. Os efeitos 

cumulativos são efeitos que perduram no tempo, mesmo que a fonte de radiação 

desapareça. 

Uma maneira de poder medir a tolerância à radiação é medir a totalidade de 

radiação de ionização capturada (TID - Total Ionization Dose). Uma outra medida 

importante é a energia transferida por unidade de cumprimento (LET – Liner Energy 

Transfer) com unidades de MeV*cm2/mg. 

A degradação a longo prazo dos dispositivos electrónicos é devida à totalidade de 

radiação de ionização capturada e que se deposita no material, o que se traduz em 

electrões, protões e partículas das explosões solares que ficam presos no seio do silício. 

Efeitos que decorrem desta degradação são falhas paramétricas que se traduzem em 

variações nos parâmetros dos dispositivos, por exemplo, as variações de correntes de 

fuga e das tensões de limiar, e são também falhas funcionais. 

 
Figura 3 - Efeitos da Radiação Electromagnética. 

Os efeitos devido a dose total de ionização são de dois tipos: 

Efeitos da 
Radiação 

TID 
 Comulativos 

RLIC 
Radiation Leakage 
Induced Current 

DD 
Displacement 

Demage 

SEE 
Não Comulativos 

Destructive 
Hard Errors 

SEL 
Single Event 

Lacthup 

SEGR 
Single Event Gate 

Ropture 

SES 
Single Event 

Snapback 

SEB 
Single Event 

Burnout 

Static 
Soft Errors 

SEU 
Single Event Upset 

SEFI 
Single Event 
Functional 
Interrupt 

Transient 
Soft Errors 

SET 
Single Event 

Transient 
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• Deteriorações por deslocação (DD – “Displacement Damage”) – Que resultam da 
deslocação dos átomos na estrutura cristalina.  

• Correntes de fuga induzidas por radiação (RLIC – “Radiation Induced Leakage 
Current”). - Que se desenvolvem devido á deposição de radiação. 

Efeitos devido a eventos (SEE - “Single Event Effects”), os quais ocorrem quando 

um dado evento radioactivo, com energia suficiente para causar esse mesmo efeito, 

acontecer. Estes tipos de efeitos de curto prazo provocam erros, que se podem subdividir 

nos seguintes grupos: 

• Erros associados aos sinais eléctricos (“Soft Errors”) – São detectáveis nas saídas 
do sistema e são devidos a pulsos transientes ou a transições de bits. 

o Erros Transientes. 

 SET – “Single Event Effect” – Erros na transiente dos sinais de 
saída.   

o Erros Estáticos. 

 SEU – “Single Event Upset” – Erros que perduram no tempo e que 
são facilmente corrigidos por uma reintrodução dos sinais de 
entrada. 

 SEFI – “Single Event Functional Interrupt” – Erros que perduram no 
tempo mas que precisam de uma reinicialização de todo o sistema. 

• Erros Destrutivos associados ao Hardware (“Hard Errors”) – são quase sempre 
destrutivos e causam efeitos funcionais permanentes. 

 SEL – “Single Event Lacthup” – Condição em que existem correntes 
com origem em junções PNPN e que são suficientemente grandes 
para destruir o dispositivo, caso este não seja desligado.  

 SEGR – “Single Event Gate Rupture” – Desaparece o canal de 
condução permanente devido á destruição da gate. 

 SES – “Single Event Snapback” – Parecido com o SEL mas desta 
feita sem a necessidade de existir a junção PNPN. 

 SEB – “Single Event Burnout” – Destruição do dreno ou da fonte 
dos transístores MOSFET (“Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor”  

Para este grupo de erros e efeitos existe um conjunto de técnicas que permitem 

que se maximize a resistência aos mesmos. Estas técnicas subdividem-se mais uma vez 

em dois grandes grupos: as técnicas físicas e as técnicas de lógica. 

Técnicas: 

• Físicas 

o Utilização de substratos isolantes em vez de os vulgares [7].  
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o Utilização de transístores bipolares verticais em vez dos horizontais. Os 
transístores bipolares verticais são mais resistentes. 

o Utilização de escudos com Boro-11 dado que o Boro-11 absorve os 
neutrões por decaimento alfa. 

o Substituição de memórias capacitivas (por exemplo: DRAM) por memórias 
mais resistentes (por exemplo: SDRAM). 

o Escolha de um substrato com uma maior banda proibida (“Band Gap”). 

o Utilização de transístores MOS especiais (ELT – “Enclosed Layout 
Transistor”) em vez de os transístores MOS convencionais. 

• Lógica 

o Utilização de mais bits de paridade, para que seja mais fácil a recuperação 
de dados. Os dados em memória, mesmo quando não estão a ser 
acedidos, podem ser alterados, existindo a necessidade de haver um 
mecanismo que ciclicamente valida os dados em memória. 

o Redundância tripla associada a um sistema de votação. A resposta menos 
votada é ignorada.  

o Utilizações de relógios supervisores (“watchdog timer”) que 
constantemente testam se o sistema está a funcionar correctamente e, no 
caso contrário, fazem uma reinicialização do sistema. 

A tendência para aumentar a resistência à dose total de radiação e ao número de 

eventos por efeitos radioactivos, enquanto se continua a reduzir o tamanho dos 

componentes, só é possível com o aparecimento de novos materiais para a área dos 

semicondutores. Tecnologias como as fibras de organo-silicatos de baixa constante 

dieléctrica estão a ser desenvolvidas. 

A utilização de transístores MOS ELT, que se caracterizam por ter uma difusão no 

interior que está rodeada por um anel de gate e que por sua vez está rodeada por um 

outro anel de difusão exterior, permitem minimizar efeitos da radiação. Em comparação 

com os transístores standard, estes não permitem que entre a fonte e o dreno se possam 

depositar partículas electricamente carregadas que, com o passar do tempo, criam um 

caminho para as correntes de fuga. 

 
Figura 4 - Transístor MOS ELT. 
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3 Conversores DC/DC 

3.1  Visão Geral 

Os conversores DC/DC, ou de tensão contínua em tensão contínua permitem a 

conversão de um dado valor de tensão num outro valor de tensão. Existem dois tipos de 

conversores, os conversores lineares e os conversores comutados (Figura 5) [8]. 

 
Figura 5 - Tipos de conversores DC/DC. 

Os conversores lineares só permitem a conversão para tensões inferiores à tensão 

de entrada, são ineficientes, especialmente para grandes quedas de tensão entre entrada 

e saída, e a potência dissipada é proporcional à queda de tensão vezes a corrente de 

saída. Assim, este tipo de conversores não é indicado para sistemas que exijam uma 

elevada potência de saída, nem para sistemas em que a tensão de saída tenha de ser 

superior à de entrada. Uma implementação comum deste tipo de conversores é o LDO 

(”Low Drop-Out Regulator”) para alimentar pontualmente circuitos que necessitem de 

pouca potência e em que a área disponível seja diminuta. Estes conversores, 

comparativamente com os conversores comutados, ocupam menos área, produzem 

menos ruído e são mais imunes às variações da fonte de alimentação. 

Os conversores comutados (SMPS – “Switched Mode Power Supply”), por seu lado, 

funcionam por fases (desligado/ligado) em que numa parte do ciclo armazenam energia 

e, na outra parte do ciclo, libertam essa mesma energia, desta feita com outro valor de 

potencial eléctrico. A energia pode ser armazenada num campo magnético (bobines e 

transformadores) ou em campos eléctricos (condensadores). Este tipo de conversores 

tem uma eficiência tipicamente entre os 75% e os 98%, o que maximiza a duração das 

baterias. As perdas, neste tipo de conversores, está principalmente relacionada com as 

perdas de comutação nos transístores de controlo. A substituição dos transístores 

bipolares por transístores de efeito de campo veio diminuir este tipo de perdas, aumentar 

a frequência de comutação e diminuir a complexidade do andar de saída. 

Fontes de 
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Conversores 
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Serie 

Reguladores 
Shunt 

Conversores 
Comutados 

Conversores 
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Conversores 
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3.2  Conversores Comutados 

Os conversores comutados subdividem-se em dois grandes grupos como se pode 

observar na Figura 6. Os conversores isolados têm um aspecto em comum: as bobinas 

que existem nos conversores não isolados são substituídas por transformadores. Por sua 

vez os conversores isolados podem ser recategorizados em simétricos e assimétricos, 

mediante o seu ciclo magnético.  

Para um conversor assimétrico o ponto de funcionamento do transformador, gráfico 

de B-H (Figura 8), nunca sai do mesmo quadrante. Os conversores simétricos usam 

sempre um número par de interruptores e que exploram melhor o ciclo magnético do 

transformador, o que faz com que estes sejam menores e mais leves. 

 
Figura 6 - Categorias dos conversores comutados. 

 

O isolamento é um dos pré-requisitos, logo todos os conversores que não tenham 

isolamento podem ser desprezados da nossa análise. Os conversores simétricos também 

serão desprezados pois necessitam de mais lógica de controlo e de mais transístores 

para serem implementados o que pode ser crítico num sistema para utilização em 

ambientes radioactivos. 

Conversores 

Não isolados 

Buck 

Boost 

Buck-Boost 

Cuk 

SEPIC 

Charge Pump 

Isolados 
Galvanicamente 

Assimétrico 

Flyback 

Forward 

Half Bridge 

Cuk 

SEPIC 

Simétricos 

Push/Pull 

Half Bridge 

Full Bridge 



11 
 

A tensão e a corrente de saída dependem de aplicação para aplicação, a selecção 

do conversor correto é por vezes tabelada, mas o certo é que não existe um 

procedimento único e que seja o ideal para seleccionar o conversor mais adequado. 

Para aplicações que precisem menos de 200W há a tendência para seleccionar as 

topologias do tipo Flyback e Forward. Uma das vantagens destes conversores é 

utilizarem transístores (que fazem de interruptores para o primário do transformador) 

com uma única tensão de referência. A desvantagem destas implementações é a tensão 

aplicada nos interruptores, que são a soma da tensão de alimentação mais a tensão 

reflectida do transformador e mais a tensão de pico da comutação do interruptor devido 

à indutância presente. Este problema pode ser mitigado introduzindo um interruptor 

extra. Neste cenário a tensão aos terminais dos interruptores desceria para apenas a 

tensão de alimentação. Este aumento da complexidade no circuito de controlo compensa 

para algumas aplicações. Para aplicações espaciais ou para ambientes radioactivos deve 

procurar utilizar o menor número de semicondutores possível. 

A topologia que iremos usar para esta aplicação é topologia “Forward” pelas 

seguintes razões: 

1. Ser isolada galvanicamente; 

2. Ser indicada para potência necessária; 

3. Ter relativamente o menor ruído de saída; 

4. Ser de fácil estabilização. 

5. Permitir ter várias tensões de saída.  

3.3  Conversor Forward 

O conversor “Forward” é mais um tipo de conversor comutado isolado 

galvanicamente. Em comparação com a topologia “Flyback” é energeticamente mais 

eficiente e destinado a sistemas de maior potência (100 a 200 Watt). 

 
Figura 7 - Conversor "Forward" simplificado. 

Este conversor é basicamente um conversor “Buck” com adição de um 

transformador para protecção e escalamento do circuito secundário, ou de saída, em 

relação ao circuito primário de entrada. 
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O modo de funcionamento deste conversor pode ser facilmente explicado 

subdividindo-o em duas partes temporais e partindo do princípio que todos os 

componentes são ideais, os intervalos de tempo correspondentes ao interruptor T da 

Figura 7 estar aberto ou estar fechado. 

Quando o interruptor T está fechado, aparece uma queda de tensão aos terminais 

do enrolamento primário bem como aos terminais do secundário. A tensão polariza o 

díodo D1 e a corrente flui na direcção do filtro e da carga. A tensão no secundário (Eq. 2) 

é proporcional à tensão do primário e o factor de proporcionalidade é a razão de número 

de espiras entre o primário e o secundário (Eq. 1). 

 𝑛 =
𝑁𝑝
𝑁𝑠

 ( 1 ) 

 𝑉𝑁𝑠 = 𝑉𝑖𝑛𝑛 ( 2 ) 

 
Figura 8 - Ciclo de histerese de um transformador. 

Quando o interruptor T está aberto, a corrente no enrolamento primário e 

secundário passa a zero, contudo a corrente na carga continua a fluir vinda do filtro. O 

díodo D2, neste cenário, funciona como roda livre para que haja um caminho para a 

corrente. 

A relação entre o tempo que o conversor está no estado em que o interruptor está 

fechado e o tempo de um ciclo inteiro dá o factor de ciclo do conversor (“duty cycle”) 

(Eq. 3). 

 𝛿 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓
 ( 3 ) 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑛𝑉𝑖𝑛𝛿 ( 4 ) 

Um terceiro enrolamento existe no transformador e tem como objectivo 

desmagnetizar o núcleo, para que este não sature. 

A corrente de desmagnetização decai mediante a Eq. 5. Por sua vez a corrente de 

magnetização pode ser descrita pela Eq. 6, em que N é número de espiras e 𝜙 é fluxo 

magnético. 
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 𝑁𝑑
𝑑𝜙𝑚
𝑑𝑡

= −𝑉𝑖𝑛 ( 5 ) 

 𝑁𝑝
𝑑𝜙𝑚
𝑑𝑡

= 𝑉𝑖𝑛 ( 6 ) 

Daqui se pode aferir que para que a desmagnetização seja total ou nula temos a 

seguinte relação (combinação das Eq. 5 e Eq. 6): 

 𝑡𝑇
𝑁𝑇

=
𝑡𝑃
𝑁𝑃

 ( 7 ) 

 𝛿 ≤
𝑁𝑝

𝑁𝑃 + 𝑁𝑇
 ( 8 ) 

Sendo 𝑡𝑃 = 𝛿 ∗ 𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 e (1 − 𝛿)𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ≥ 𝑡𝑇 para que a desmagnetização seja total e 

substituído estas expressões na Eq. 7 facilmente se chega ao valor máximo admissível 

para o duty-cycle. Para um enrolamento terciário igual ao primário o factor de ciclo tem 

de ser inferir a 0.5, para garantir que o núcleo do transformador é completamente 

desmagnetizado. Por outro lado se aumentar a relação de espiras, para poder aumentar 

o factor de ciclo, isso implicará uma maior tensão no interruptor. 

Este conversor caracteriza-se também pelo modo como varia a corrente da bobine 

de saída. Quando esta tem sempre corrente a circular, estamos perante um cenário de 

conversão em corrente contínua, desta forma a bobine nunca chega a ser totalmente 

desmagnetizada. Por outro lado temos o cenário que a corrente vem a zero e a 

desmagnetização é completa e que dá pelo nome de conversão em corrente descontínua. 

Esta condição de conversão é em função do valor da indutância da bobine e da corrente 

na carga; para indutâncias ou correntes pequenas temos o conversor tipicamente em 

modo descontínuo. A conversão em modo descontínuo, comparativamente com o modo 

contínuo, tem a desvantagem de exibir mais ondulação na tensão de saída e mais 

potência dissipada. O valor da resistência ou da indutância da bobine para a qual se 

comuta de modo de condução é dado pelas seguintes equações: [9] 

 𝑅∗ = 2𝑓𝑠𝑤𝐿
𝑛𝑉𝑖𝑛

𝑛𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡
 ( 9 ) 

 𝐿∗ =
𝑅(𝑛𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)

2𝑓𝑠𝑤𝑛𝑉𝑖𝑛
 ( 10 ) 

De modo a evitar o funcionamento em modo descontínuo utiliza-se um controlo por 

modelação de frequência de pulso. 

A ondulação depende portanto do modo de funcionamento do conversor e dos 

parâmetros do filtro. Quanto melhor for o condensador (a resistência e indutância interna 

do condensador são figuras de mérito) e quanto mais baixa for a frequência de corte do 

filtro, menor será a ondulação na tensão de saída. Assim sendo, e negligenciando a parte 

indutiva do condensador, a ondulação de saída é: 
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∆𝑉
𝑉𝑜𝑢𝑡

= �
𝜋2

2
�
𝑓𝑐
𝑓𝑠𝑤

�
2

(1 − 𝛿)�

�������������
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

+ ��
1 − 𝛿
𝐿𝑓𝑠𝑤

�𝑅𝐸𝑆𝑅�
�����������

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎

 ( 11 ) 

 𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 ( 12 ) 

 
Figura 9 - Formas de onda típicas para um conversor forward em condução 

contínua. 
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4 Sistema de Controlo 

O controlo é o sistema mais importante de um conversor comutado, pois deste vai 

depender a eficiência do conversor e o ruído da tensão de saída. 

Este capítulo pretende mostrar e testar o modelo de controlo implementado. 

4.1  Modelação 

As técnicas mais usadas e mais comuns são a modulação por largura de impulso 

(PWM – Pulse Width Modulation) e a modulação por frequência de pulso (PFM – Pulse 

Frequency Modulation). Para a máxima eficiência podem ser combinadas diferentes 

técnicas. 

Comparação entre sistemas de modulação: 

Tabela 1 - Comparação entre métodos de modulação. 

 Vantagens Desvantagens 

PWM 

• Frequência fixa (bom para 

aplicações que precisem de evitar 

certas bandas de frequência) 

• Baixa eficiência para pequenas 

cargas 

PFM 

• Boa eficiência para pequenas 

cargas 

• Fácil de implementar porque não 

precisa de amplificador de erro. 

• Largura de banda alta (ruído) 

Ao combinar as duas técnicas podemos assim utilizar, para o cenário de uma carga 

pequena, a modulação PFM e para o cenário contrario, a modulação PWM. Considera-se 

pequenas cargas para correntes de saída inferior a 200 mA. 

 
Figura 10 - Comparação entre um conversor buck apenas com modelação PWM com 

um com PWM combinado com PFM para baixas cargas [10]. 
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4.1.1 PWM - Modulação por Tamanho de Pulso 
A técnica da modelação por tamanho de pulso consiste em gerar uma onda 

quadrada de frequência constante e com factor de ciclo variável. O factor de ciclo pode 

ser uma função da tensão de saída e ou da corrente no interruptor do circuito. 

Em seguida será apresentada a geração da onda quadrada em função da tensão de 

saída e por fim em função da corrente. 

4.1.1.1 Modo tensão 
A modelação da onda quadrada que controla o interruptor, em função da tensão de 

saída é uma modelação simples e relativamente fácil de implementar. 

 𝜎 =
𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑉𝑜

 ( 13 ) 

A tensão de saída, multiplicada por um factor de ganho σ é integrada em ordem a 

uma tensão de referência, que resulta numa tensão de controlo 𝑉𝑐. Por seu turno a 

tensão de controlo é comparada com uma onda dente de serra de frequência 𝑓𝑠𝑤 e que 

retorna o sinal PWM em que o factor de ciclo é directamente proporcional à tensão de 

erro. 

 
Figura 11 - Controlo em modo de tensão. Topologia do conversor em modo de 

tensão. 

Este modo de controlo tem algumas lacunas, nomeadamente em relação à 

corrente, pois não nos permite controlar a existência de curto-circuitos. A sua 

característica muda drasticamente quando se comuta do modo de condução contínuo 

para o modo descontínuo. 

Dadas as limitações de este método de controlo, este não é o método seleccionado 

para o sistema de controlo implementado. 
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Figura 12 - Controlo em modo de tensão. Sinais gerados. 

4.1.1.2 Modo Corrente 
O controlo em modo de corrente é uma versão melhorada do controlo em modo de 

tensão, em que é introduzido uma malha de amostragem da corrente. Aproveitando o 

facto de que o sinal corrente no interruptor se aproxima a uma rampa com o declive V/L, 

substitui-se a rampa gerada pelo sinal da corrente. A cada pulso de relógio de frequência 

𝑓𝑠𝑤 o pulso de PWM inicia-se e quando a rampa atinge um valor igual à tensão de controlo 

o pulso acaba. Desta forma, o factor de ciclo além de ser função da tensão de erro é 

também função do declive do sinal da corrente. 

Este modo de controlo sofre de instabilidade por oscilações sub-harmónicas que 

surgem para factores de ciclo superiores a 0,5 e que implicam a introdução de uma 

rampa externa de compensação. 
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Figura 13 - Controlo em modo de corrente. Topologia do conversor em modo de 

corrente. 

 
Figura 14 - Controlo em modo de corrente. Sinais gerados. 

4.1.1.2.1 Rampa de compensação 
A diferença entre a corrente média e a componente contínua da corrente amostrada 

pode causar instabilidades em certas condições. Esta instabilidade também é conhecida 

por oscilação sub-harmónica e que acontece quando a ondulação da corrente não retorna 

ao estado inicial quando se inicia um novo ciclo. 

Estas perturbações só acontecem em modo contínuo e tendem a amplificar-se para 

factores de ciclo maiores que 0.5 e atenuar-se para o caso contrário. Estas perturbações 
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não são letais para o conversor mas geram mais ondulação na tensão de saída e ruído 

audível no transformador. 

A adição de uma rampa de compensação ao sinal da corrente amostrada ou a 

subtracção da mesma rampa ao sinal de erro corrige esta situação. 

 
Figura 15 - Corrente na bobina de saída do conversor [9]. 

Como se demonstra na referência [9] a variação da tensão na bobine de saída 

entre cada ciclo é dado pela seguinte equação: 

 
∆𝐼𝐿(𝑛𝑇𝑠𝑤) = ∆𝐼𝐿(0) �−

1 − 𝑆𝑎
𝑆2

𝑑′
𝑑 + 𝑆𝑎

𝑆2

�

𝑛

 ( 14 ) 

Se o factor de ciclo máximo admitido for 0.5 (como é o caso do presente conversor, 

devido à maneira como é feita a desmagnetização). 

 
�

1 − 𝑆𝑎
𝑆2

𝑑′
𝑑 + 𝑆𝑎

𝑆2

� < 1 ( 15 ) 

Daqui se conclui que para um factor de ciclo menor que 0.5 a rampa de 

compensação tem de ser: 

 𝑆𝑎 > 0 ( 16 ) 

O que era espectável e que já foi enunciado anteriormente, para factores de ciclo 

inferiores a 0,5 não há a necessidade da existência de uma rampa de compensação para 

que o erro seja atenuado. Contudo para que o erro seja atenuado mais rapidamente a 

rampa de compensação é utilizada na mesma. 



20 
 

 
∆𝐼𝐿(𝑛𝑇𝑠𝑤)
∆𝐼𝐿(0) = �−

1 − 𝑆𝑎
𝑆2

𝑑′
𝑑 + 𝑆𝑎

𝑆2

�

𝑛

< 𝜀∆𝐼𝐿 ( 17 ) 

 
𝑆𝑎
𝑆2

(𝑛) ≥
1 − �𝜀∆𝐼𝐿

𝑛 𝑑′
𝑑

1 + �𝜀∆𝐼𝐿
𝑛  ( 18 ) 

Para um factor de ciclo entre 0 e 0,5 e um erro inferior a 1% tem-se: 

 
Figura 16 - Numero de ciclos necessários para que a diferença de corrente entre 

cada ciclo seja inferior a 1%. 

Para uma relação entre Sa e S2 de 0,25 são necessários 9 ciclos para que a 

diferença seja inferir a 1%. 

 𝑆𝑎 ≥ 0.25
𝑉𝑜
𝐿

 ( 19 ) 

4.1.1.2.2 Modelo do interruptor para grandes sinais 
Basso, no seu livro [9] mostra que com a utilização do método das médias sobre os 

espaços de estados é difícil obter um modelo para o interruptor e sugere um modelo com 

base na teoria de Vatché Vorpérian para o interruptor. O modelo é apresentado em 

seguida: 

 
Figura 17 - Modelo do interruptor para grandes sinais [9]. 

 𝑖𝐴 = 𝐷𝑖𝐶 ( 20 ) 

 𝑣𝐶𝑃 = 𝐷𝑣𝐴𝑃 ( 21 ) 
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 𝑖𝐶(𝑡) =
𝑣𝐸𝑅𝑅(𝑡)
𝑅𝑖

−
𝑆𝑎
𝑅𝑖
𝐷𝑇𝑠𝑤 − 𝑣𝐶𝑃(1 − 𝐷)

𝑇𝑠𝑤
2𝐿

 ( 22 ) 

4.1.1.2.3 Modelo do interruptor para pequenos sinais 
O modelo para pequenas variações é derivado do modelo para grandes sinais por 

linearização. 

 
Figura 18 - Modelo do interrupto para pequenos sinais [9]. 

As variáveis de estado decompostas nos seus termos contínuos ou de sinais 

grandes e alternados ou de pequenos sinais ficam: 

 𝑖𝐴 = 𝐼𝐴 + 𝑖𝑎 ( 23 ) 

 𝑖𝐶 = 𝐼𝐶 + 𝑖𝑐 ( 24 ) 

 𝑣𝐶𝑃 = 𝑉𝐶𝑃 + 𝑣𝑐𝑝 ( 25 ) 

 𝑣𝐴𝑃 = 𝑉𝐴𝑃 + 𝑣𝑎𝑝 ( 26 ) 

 𝑣𝐶 = 𝑉𝐶 + 𝑣𝑐 ( 27 ) 

 𝐷 = 𝐷0 + 𝑑 ( 28 ) 

As equações derivadas são assim: 

 𝑖𝑎 = 𝑔𝑖𝑣𝑎𝑝 + 𝑔𝑟𝑣𝑐𝑝 + 𝑘𝑖𝑣𝑐 ( 29 ) 

 𝑖𝑐 = 𝑔𝑓𝑣𝑎𝑝 + 𝑔0𝑣𝑐𝑝 + 𝑘𝑜𝑣𝑐 ( 30 ) 

 𝑔𝑖 = 𝐷0 �𝑔𝑓 −
𝐼𝐶
𝑉𝐴𝑃

� ( 31 ) 

 𝑔𝑟 =
𝐼𝐶
𝑉𝐴𝑃

− 𝑔0𝐷0 ( 32 ) 

 𝑘𝑖 =
𝐷0
𝑅𝑖

 ( 33 ) 

 𝑔𝑓 = 𝐷0𝑔𝑜 −
𝐷0(1 − 𝐷0)𝑇𝑠𝑤

2𝐿
 ( 34 ) 

 𝑔0 =
𝑇𝑠𝑤
𝐿
�(1 − 𝐷0)

𝑆𝑎
𝑆1

+
1
2
− 𝐷0� ( 35 ) 

 𝑘𝑜 =
1
𝑅𝑖

 ( 36 ) 

O condensador presente no modelo é um acrescento ao mesmo para simular o feito 

de memória que simula as instabilidades sub-harmónicas. 

  ( 37 ) 



22 
 

 𝑓𝑠𝑤
2

=
1

2𝜋�𝐿𝐶𝑠
 ( 38 ) 

 𝐶𝑠 =
1

𝑓𝑠𝑤2 𝜋2𝐿
 ( 39 ) 

4.1.1.2.4 Funções de transferência 
 

 
Figura 19 - Topologia do modelo de controlo em modo corrente por funções de 

transferência. 

O diagrama de blocos da Figura 19 é um diagrama que representa o nosso modelo 

de controlo, em que P é uma função de transferência de Laplace, portanto no tempo 

contínuo, e que representa o nosso bloco de potência (interruptor e filtro passa baixo de 

segunda ordem). 

As equações das quais podemos derivar a função de transferência já foram 

parcialmente mostradas no tópico anterior, ficando apenas a faltar a inclusão do filtro nas 

mesmas e que resulta na seguinte equação: 

 
𝑉𝑜(𝑠)
𝑉𝑐(𝑠) = 𝑃(𝑠) = �

𝑅
𝑅𝑖
��

1

1 + 𝑅𝑇𝑠𝑤
𝐿 ��1 + 𝑆𝑎

𝑆1
� (1 − 𝐷) − 1

2�
��

1 + 𝑠
𝜔𝑧1

1 + 𝑠
𝜔𝑝1

� 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1

1 + 𝑠

� 𝜋𝑇𝑠𝑤
�� 1

𝜋 ��1 + 𝑆𝑎
𝑆1
� (1 − 𝐷) − 1

2�
�

+ 𝑠2

� 𝜋𝑇𝑠𝑤
�
2

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

( 40 ) 

 𝜔𝑧1 =
1
𝑅𝐶𝐶

 ( 41 ) 

 𝜔𝑝1 =
1
𝑅𝐶

+
𝑇𝑠𝑤
𝐿𝐶

��1 +
𝑆𝑎
𝑆1
� (1 − 𝐷) −

1
2
� ( 42 ) 

 
𝜔𝑝2,3 = −

𝜋2 ��1 + 𝑆𝑎
𝑆1
� (1 − 𝐷) − 1

2�

2𝑇𝑠𝑤

±
𝜋 ��1 + 𝑆𝑎

𝑆1
� (1 − 𝐷) − 1

2�

2
�1 − �

2

𝜋 ��1 + 𝑆𝑎
𝑆1
� (1 − 𝐷) − 1

2�
�

2

 

( 43 ) 
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Ora daqui rapidamente se infere que o nosso sistema tem um zero real (Eq. 41), 

que é determinado pelas características do condensador de saída, um polo real (Eq. 42) 

e um par de polos imaginários (Eq. 43). 

4.1.1.2.5 Compensador 
O modelo do compensador tem como objectivo primário estabilizar o circuito em 

malha fechada. Os segundos objectivos não são menos importantes e derivam do 

primeiro: consistem em definir a frequência de corte bem como a margem de fase do 

sistema. 

A margem de fase está associada aos picos de sobrelevação da tensão de saída e a 

largura de banda está associada com a velocidade de resposta do sistema. Tipicamente 

pretende-se um sistema com uma margem de fase superior a 45º e com uma frequência 

de corte inferior a 10% da frequência do interruptor do conversor, para que o ruído deste 

seja atenuado o suficiente na saída. 

A ESA, nas suas especificações, determina que a margem de fase seja maior que 

50º, contudo se a margem de fase for muito maior o tempo de reacção do sistema a 

transientes pode ser um problema, por ser muito grande. 

Pretende-se então um compensador que tenha elevado ganho para baixas 

frequências, para que o erro estático seja mínimo, que cancele o ganho do zero do 

condensador e coloque a margem de fase pretendida para a frequência de corte que 

também pretendemos. 

Assim sendo, o que pretendemos é um sistema que tenha o andamento do 

diagrama de bode da Figura 21. 

 
Figura 20 - Diagrama de bode aproximado por rectas do sistema de compensação 

pretendido [9]. 
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O patamar de ganho à frequência de corte tem de ser inverso ao ganho do sistema 

de potência P(s) para essa mesma frequência. 

O factor k tem de ser dimensionado de forma que o aumento de margem de fase 

seja o pretendido. 

Com base nos estudos de Basso, uma forma simples de colocar o zero e o pole é 

dado pelas seguintes equações: 

 𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = 𝜑𝑃𝑀 − 𝜑𝑃(𝑠)�𝑓=𝑓𝑐 − 90° ( 44 ) 

 𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = tan−1(𝑘) − tan−1 �
1
𝑘
� ( 45 ) 

 𝑘 = tan �
𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡

2
+ 45°� ( 46 ) 

 
𝐺𝑓𝑐 = 10

�𝐺𝑃(𝑠)�𝑓=𝑓𝑐
�

20  ( 47 ) 

 𝐶2 =
1

2𝜋𝑓𝑐𝐺𝑓𝑐𝑘𝑅1
 ( 48 ) 

 𝐶1 = 𝐶2(𝑘 − 1) ( 49 ) 

 𝑅3 =
𝑘

2𝜋𝑓𝑐𝐶1
 ( 50 ) 

Esta tarefa pode ser feita de forma mais optimizada utilizando ferramentas como o 

Sisotool do Matlab. 

O circuito da Figura 22 é o circuito necessário para a implementação do 

compensador. 

 
Figura 21 - Montagem do amplificador de erro com malha de compensação. 

 𝐶(𝑠) =
𝑉𝑐(𝑠)
𝑉𝑒𝑟𝑟(𝑠) =

1
𝑅1(𝐶1 + 𝐶2)

1 + 𝑠𝐶1𝑅3

𝑠 �1 + 𝑠 𝐶1𝐶2𝑅3𝐶1 + 𝐶2
�
 ( 51 ) 

De acordo com a anterior expressão, conclui-se que os polos e os zeros são dados 

pelas seguintes equações: 

 𝑤𝑧 =
1

𝐶1𝑅3
 ( 52 ) 
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 𝑤𝑝 =
𝐶1 + 𝐶2
𝐶1𝐶2𝑅3

 𝑠𝑒 𝐶2 ≫ 𝐶1 𝑤𝑝 ≅
1

𝐶2𝑅3
 ( 53 ) 

 𝑤𝑖 = 0 ( 54 ) 

 
Figura 22 - Diagrama de bode comparativo entre o andar de potência, o 

compensador e o andar de potência com o compensador. 

 

4.1.2 PFM – Modulação por frequência de Pulso 
Esta modulação do sinal de controlo do interruptor é obtida a partir de um 

comparador histerético da tensão de saída. A frequência de comutação é proporcional à 

carga, ao invés do que sucede na modulação anterior. É desta característica que se 

consegue uma maior eficiência para cargas diminutas. Há uma quantidade de ciclos de 

comutação em que economiza as perdas por comutação. 

Na Figura 25 temos a topologia que implementa este tipo de controlo. Trata-se de 

um sistema de controlo muito simples de implementar, comparativamente com os 

anteriores. 
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Figura 23 - Controlo por modelação de frequência de pulso. Topologia do conversor. 

 

 
Figura 24 - Controlo por modelação de frequência de pulso. Sinais gerados. 

Este modelo de controlo tem uma grande desvantagem que é o ruído que gera no 

sinal de saída. 
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Figura 25 - Comparação das perdas nos vários componentes do conversor para o 

modo PFM e PWM [11]. 

4.2  Circuito de Controlo 

O circuito de controlo a implementar tem como base o diagrama da Figura 27. Este 

diagrama já tem alguns estudos documentados (Teses de Mestrado e Artigos Científicos) 

[12] [13] [14], em que se fizeram testes em Verilog-AMS e em Matlab-Simulink. Nesta 

etapa procede-se à implementação em silício e aos testes do circuito integrado. 

O circuito de controlo teve de ser reduzido nas suas funcionalidades, por falta de 

tempo face às datas em que se podia enviar o circuito para produção e pelo tempo em 

que o financiamento estaria disponível para a implementação do mesmo. Sendo assim o 

regulador de tensão LDO, o gerador de sinal rampa (contador de quatro bits e o 

conversor digital analógico) e os comparadores histeréticos do modo PFM não foram 

implementados. 
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Figura 26 - Circuito de Controlo Implementado. 
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5 Implementação 

A implementação dos vários blocos / células deste projecto seguiram o fluxo da 

Figura 29. 

De forma simplificada este fluxo tem três níveis de validação: a validação a nível 

das especificações determinadas pela ESA, a validação a nível de esquemático e por fim 

a validação a nível de layout. As validações estão ordenadas por ordem inversa de 

importância e ordem custo da correcção de erros. 

Ao fluxo principal poderíamos ainda acrescentar a validação das especificações do 

circuito integrado, validação que também foi feita neste projecto como veremos mais à 

frente no capítulo 6. 

 
Figura 27 - Fluxo de implementação de todo o circuito. 
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Figura 28 - Fluxo de implementação em Cadence. Fluxo que corresponde à acção 

Implementação Cadence da Figura 28. 

Seguidamente passaremos a apresentar todas as células implementadas em 

Cadence e que compõem o Circuito de controlo descrito na secção 4.2 . Para todas as 

células existe um tópico no Apêndice C - Esquemáticos e Condições de Simulação em que 

é possível consultar o esquemático de testes, as condições de carga, as condições de 

entrada e os corners em que o teste foi efectuado. 
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5.1  Oscilador 

5.1.1 Descrição Funcional 

 
Figura 29 - Topologia do oscilador implementado. 

Um número impar de inversores em anel fechado com realimentação positiva forma 

um oscilador em anel. A frequência de oscilação para um oscilador com todos os 

inversores do anel iguais é dada pela Eq. 12 [15]. Em que n é o número impar de 

inversores, 𝑡𝑃𝐻𝐿 é o tempo de comutação de nível lógico um para o nível lógico zero e 𝑡𝑃𝐿𝐻 

é o tempo inverso do anterior tempo. 

 𝑓𝑂𝑆𝐶 =
1

𝑛(𝑡𝑃𝐻𝐿 + 𝑡𝑃𝐿𝐻) ( 55 ) 

O tempo de comutação de “high” para “low” e vice-versa é dado pelas duas 

seguintes equações: 

 𝑡𝑃𝐻𝐿 = 0.7𝑅𝑛𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑 ( 56 ) 

 𝑡𝑃𝐿𝐻 = 0.7
𝑉𝑑𝑑
𝐼𝑠

𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑 ( 57 ) 

A resistência é dada pelas seguintes equações: 

 𝑅𝑛 =
𝐿
𝑊

1
𝐾𝑛′�𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑡ℎ𝑛�

 ( 58 ) 

 𝐼𝑠 = 𝐼1
2
𝑛
 ( 59 ) 

A capacidade da carga: 

 𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝐶𝑖𝑛𝑣 + 𝐶𝑒𝑥𝑡 ( 60 ) 

 𝐶𝑖𝑛𝑣 = 𝐶𝑖𝑛 + 𝐶𝑜𝑢𝑡 ( 61 ) 

 𝐶𝑖𝑛𝑣 =
3
2
�𝐶𝑜𝑥𝑝 + 𝐶𝑜𝑥𝑛� + �𝐶𝑜𝑥𝑝 + 𝐶𝑜𝑥𝑛� ( 62 ) 

 𝐶 = 𝑊𝐿
𝜖0𝜖𝑟𝜇0
𝑡𝑜𝑥

 ( 63 ) 

Para controlar a frequência utilizaram-se três técnicas: 

1. Número de inversores. Quanto maior for este numero menor será a 

frequência de oscilação. 
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2. Capacidade das portas. Ao aumentar as capacidades das portas está-se a 

aumentar os tempos de comutação. 

3. Inversores “Starved”. Estes inversores têm as correntes de comutação 

limitadas, neste caso apenas as de “pullup” o que constitui uma forma de 

controlar 𝑡𝑃𝐿𝐻 e por consequência a frequência de oscilação. Estas correntes 

são controladas externamente permitindo assim fazer ajustes externos de 

frequência. 

O oscilador é composto também três andares de saída que rectificam a forma de 

onda. Sendo o primeiro andar um amplificador de fonte comum e os dois últimos andares 

são dois inversores.  

O oscilador contempla também a um circuito de “power down” e outro de protecção 

para descargas electroestáticas. 

5.1.2 Especificações Iniciais 
Tabela 2 - Especificações iniciais para o oscilador. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente Quiescente   100 nA 

I_m Corrente média   100 µA 

F Frequência  16  MHz 

5.1.3 Especificações Obtidas 
Tabela 3 - Especificações obtidas para o oscilador. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_q Corrente Quiescente 443.7 1536 3413 pA 

I_m Corrente média 30.13 57.48 100.9 µA 

F Frequência 9.704 17.66 29.02 MHz 

DT Duty Cycle 48.53 52.17 57.07 % 

T_s Tempo de arranque 10.93 25.62 44.35 ns 

I_bias Corrente de polarização 7.57 9.849 12.14 µA 

Jcc RMS Cycle-to-Cycle Jitter  1.321  ps 

Jc RMS Cycle Jitter  5.802  ps 
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5.1.4 Dimensionamento 
Na seguinte tabela apresenta-se as dimensões obtidas para os diversos 

transístores: 

Tabela 4 - Dimensões dos transístores do oscilador. 

 W(µm) L(µm) 

Inversores do Anel 
PMOS 6.37 0.35 

NMOS 6.37 0.35 

Condensador Extra 10 1.2 

Espelho de Corrente 17.22 3.5 

Inversores de Saída 
PMOS 4.5 0.5 

NMOS 1.5 0.5 

5.1.5 Resultados 

 
Figura 30 - Forma de onda do oscilador no corner nominal. 
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Figura 31 - Frequência do oscilador em função da resistência externa da 

polarização. 

5.2  Gerador de Pulsos 

 
Figura 32 - Topologia do gerador de impulsos implementado. 

5.2.1 Descrição Funcional 
Esta célula tem como objectivo gerar pulsos a partir de um sinal de relógio. O 

tamanho dos pulsos é determinado pelo desvio de tempos de propagação do sinal, até 

chegar às portas do NOR e é independente da frequência do sinal de relógio. Os pulsos 

são necessários para fazer o set do latch que controla o PWM. 

A diferença de tempo de propagação do sinal pelos dois caminhos é igual ao tempo 

de duração do pulso de saída. Há um pulso a cada flanco descendente do sinal de relógio 

de entrada. 
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A malha que tem atraso é composta por um inversor e por um buffer de atraso. 
          

 IN         

          

 A               

          

 B         

          

 OUT            

Figura 33 - Esquema temporal dos sinais da célula. 

O tempo de atraso da malha inversora que define a duração do pulso é definido 

pelas seguintes equações: 

 𝑡𝑃 = 𝑡𝑝𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 + 𝑡𝑝𝑖𝑛𝑣 ( 64 ) 

Sendo esta uma célula digital foram utilizados células mais simples da foundry 

(INV0 e DLY42). 

Tabela 5 - Especificações técnicas da foundry INV0 [16] 

 Rise Fall 

Load [pF] 0.05 2 0.05 2 

Slope [ns] 0.0005 0.16 0.0005 0.16 0.0005 0.16 0.0005 0.16 

Delay A=>Q 0.06 1.89 0.35 2.27 0.04 1.12 -0.01 1.40 

Slew A=>Q 0.13 4.66 0.40 4.70 0.07 2.51 0.40 2.59 

Tabela 6 - Especificações técnicas da foundry DLY42 [16] 

 Rise Fall 

Slope [ns] 0.05 2 0.05 2 

Load [pF] 0.002 0.64 0.002 0.64 0.002 0.64 0.002 0.64 

Delay A=>Q 6.20 7.52 6.41 7.73 6.14 7.35 6.53 7.73 

Slew A=>Q 0.17 3.30 0.17 3.30 0.18 2.42 0.18 2.42 

5.2.2 Especificações Iniciais 
Tabela 7 - Especificações iniciais para o gerador de pulsos. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

tw Duração do Pulso 3  10 ns 

I_q Corrente Quiescente   100 nA 
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5.2.3 Especificações Obtidas 
Tabela 8 - Especificações obtidas para o gerador de pulsos 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_m Corrente média 0.893 1.176 1.641 uA 

tr Tempo de subida 211.5 308.2 473.4 ps 

tf Tempo de descida 92.82 197.2 393.2 ps 

tw Duração do pulso 3.01 6.364 11.09 ns 

I_q Corrente Quiescente 0.063 0.248 17.47 nA 

5.2.4 Resultados 

 
Figura 34 - Gráfico dos pulsos do gerador de pulsos para todos os corners. 



37 
 

5.3  Divisor Frequência 

s  

Figura 35 - Topologia do divisor de frequência implementado. 

5.3.1 Descrição Funcional 
Os divisores de frequência têm como objectivo a obtenção de um sinal com 

frequência inferior a partir de outro com frequência maior. 

Para esse efeito implementou-se um divisor de frequência baseado em flip-flops do 

tipo D. Este tipo de divisores de frequência tem as seguintes características: 

1. Divisão inteira de frequência. 

2. Fase e frequência coerente com o sinal fonte sobre as variações de 

ambiente. 

O divisor mais simples deste tipo divide a frequência por dois e constitui um bloco 

simples de divisão, encadeando n blocos pode-se obter maiores factores de divisão. Para 

o caso pretende-se um divisor por 16. Tal com é ilustrado na Figura 36 utilizaram-se 

quatro blocos. 

Cada bloco é constituído por um realimentação negativa que faz com que, a cada 

flanco ascendente de relógio, haja uma comutação de sinal, esse sinal irá por sua vez 

conduzir ao bloco seguinte. 

Cada bloco implementa um divisor binário: 

 𝑓𝑜𝑢𝑡 =
𝑓𝑖𝑛
2

 ( 65 ) 

Encadeando n flip-flops obtém-se: 

 𝑓𝑜𝑢𝑡 =
𝑓𝑖𝑛
2𝑛

 ( 66 ) 

5.3.2 Especificações Iniciais 
Tabela 9 - Especificações iniciais para o divisor de frequência. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

fout Frequência de saída  1  MHz 

fin Frequência de entrada  16  MHz 
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5.3.3 Especificações Obtidas 
Tabela 10 - Especificações obtidas para o divisor de frequência. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_m Corrente média 7.366 9.131 12.8 uA 

tr Tempo de subida 51.38 102.3 186.2 ps 

tf Tempo de descida 47.66 89.54 157.5 ps 

fout Frequência de saída 1 1 1.092 MHz 

5.3.4 Resultados 

 
Figura 36 - Tensão de entrada e de saída do divisor de frequência para o corner 

nominal. 
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5.4  Level Shifter 

 

Figura 37 - Topologia do conversor de nível de tensão. 

5.4.1 Descrição Funcional 
Este circuito tem como objectivo alterar o valor da tensão do nível lógico “high” do 

valor de 3.3V para 5V. E servirá para alimentar o bloco de não sobreposição que por sua 

vez alimenta o driver de saída. 

Se na entrada tivermos o valor lógico “high” T6 estará a conduzir, fazendo com que 

o nó Y passe para a massa, que por sua vez faz T3 conduzir também, desta forma X fica 

a Vdd5. Entretanto o sinal “high” invertido ataca T4 fazendo com que este passe ao corte 

e T5 está também ao corte. Neste processo não existe, portanto, a possibilidade de 

ocorrer um curto-circuito. 

Para o cenário complementar ao anterior, isto é, quando o sinal de entrada é “low”, 

T6 estará ao corte. Depois da inversão de sinal T4 passará a conduzir, fazendo com que 

X passe à massa e por sua vez que T5 conduza, o valor de Y passa a Vdd5 e T3 corta, 

não havendo novamente a possibilidade de ocorrência de curto-circuito [17]. 

5.4.2 Especificações Iniciais 
Tabela 11 - Especificações iniciais para o conversor de nível de tensão. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.3V 3.0 3.3 3.6 V 

VDD5 Tensão de Alimentação 5V 4.5 5 5.5 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente Quiescente   100 nA 
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5.4.3 Especificações Obtidas 
Tabela 12 - Especificações obtidas para o conversor de nível de tensão. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_m3.3 Corrente média fonte 3.3V 82.74 101.1 121.7 nA 

I_m5 Corrente média fonte 5V 5.752 6.609 10.82 µA 

trise Tempo de subida 104.5 180.8 333.2 ps 

tfall Tempo de descida 80.68 129.1 222.8 ps 

Δtrise Atraso flanco ascendente 140.5 286.3 982 ps 

Δtfall Atraso flanco descendente 290 587.6 1809 ps 

I_q3.3 Corrente quiescente fonte 3.3V 0.009 0.023 2.255 nA 

I_q5 Corrente quiescente fonte 5V 0.057 0.144 19.52 nA 

5.4.4 Resultados 

 
Figura 38 - Resultados dos testes do conversor de nível de tensão, tempos de 

descida para todos os corners. 

 
Figura 39 - Resultados dos testes do conversor de nível de tensão, tempos de 

subida para todos os corners. 
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5.5  Non-Overlaping 

 
Figura 40 - Topologia do bloco de não sobreposição. 

5.5.1 Descrição Funcional 
Esta célula tem como objectivo prevenir correntes “shoot-through” que aparecem a 

quando há condução dos dois MOSFET do andar de saída. Com esta técnica previne-se a 

dissipação excessiva de potência. 

Esta célula está dividida em duas partes distintas: 

1. Parte da lógica da geração da não sobreposição; 

2. Parte dos buffers que fazem “drive” do andar de saída. 

A parte lógica garante que, a cada flanco do sinal S, o par de saídas P/N passa 

sempre por 1/0, respectivamente. Garante-se, desta forma, que entre comutação da 

condução de um dos MOSFET para a condução do outro MOSFET haja uma região morta 

(Região sombreada na Figura 42). 

 
          

P  0 1 1 1 1 0 0 … 

          

N  0 0 1 1 0 0 0 … 

          

Figura 41 - Forma de onda das saídas da célula de Non-Overlaping. 

𝑃 = 𝐸� + 𝑁𝑛−1 + 𝑆 

𝑃 = 𝐸. (𝑆 + 𝑁𝑛−1)������������������������������� 

𝑁 = 𝐸� + 𝑆.𝑃𝑛−1 

𝑁 = 𝐸. (𝑆.𝑃𝑛−1)������������������������� 

Tabela 13 - Resultado da minimização das funções lógicas. 

A parte dos buffers tem duas funções principais: 

1. Ter a capacidade de lidar com o driver de saída; 

2. Determinar a duração da banda morta. 

Os buffers por sua vez estão divididos em duas partes. A primeira parte tem dois 

andares com um canal (L) suficiente largo para produzirem o atraso pretendido e a 
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segunda parte tem quatro andares, dimensionados de forma a terem a capacidade de 

lidar com a carga capacitiva do driver de saída, com o atraso mínimo. 

A razão das razões de aspecto (W/L), teoricamente, deveria de ser igual a e [15] 

(2.718), contudo por simplicidade dos cálculos, para que o numero de andares não fosse 

superior às dezenas, e porque o atraso não é um factor indesejável de todo, utilizou-se 

um factor de 4. 

 

5.5.2 Especificações Iniciais 
Tabela 14 - Especificações iniciais para o bloco de não sobreposição. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

Δtr Tempo de Banda Morta Flanco 

Ascendente 

1 5 10 ns 

Δtf Tempo de Banda Morta Flanco 

Descendente 

1 5 10 ns 

I_q Corrente Quiescente   100 nA 

 

5.5.3 Especificações Obtidas 
Tabela 15 - Especificações obtidas para o bloco de não sobreposição. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_q Corrente Quiescente 0.183 0.430 5.54 nA 

I_m Corrente média 105.6 124.2 145.7 µA 

Δtr Tempo de Banda Morta Flanco 

Ascendente 

2.543 5.036 9.193 ns 

Δtf Tempo de Banda Morta Flanco 

Descendente 

3.033 5.91 10.49 ns 
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5.5.4 Resultados 

 
Figura 42 - Formas de onda dos sinais que vão atacar a porta do P (vermelho) e a 

porta N (verde) do Driver de Saída (Figura 44). 

 

5.6  Driver de Saída 

 
Figura 43 - Topologia do driver de saída. 

5.6.1 Descrição Funcional 
O driver de saída é um inversor típico dimensionado para ter capacidade de lidar 

com o NMOS, que irá servir de interruptor no conversor DC/DC. O interruptor é um 

NMOS que pode ser equiparado a uma carga capacitiva de 577pF [18]. 

 
 

Os tempos de comutação virão assim pelas seguintes expressões [15]: 
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 𝑡𝑃𝐻𝐿 = 0.7𝑅𝑛𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑 ( 67 ) 

 𝑡𝑃𝐿𝐻 = 0.7𝑅𝑝𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑 ( 68 ) 

Resistência: 

 𝑅𝑛,𝑝 =
𝐿
𝑊

1

𝐾𝑛,𝑝
′ �𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑡ℎ𝑛,𝑝�

 ( 69 ) 

 

5.6.2 Especificações Iniciais 
Tabela 16 - Especificações iniciais para o driver de saída. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente Quiescente   100 nA 

t Tempo de comutação   10 ns 

 

5.6.3 Especificações Obtidas 
Tabela 17 - Especificações obtidas para o driver de saída. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_q Corrente Quiescente 1.523 1.628 2.032 nA 

I_m Corrente média 2.76 3.073 3.388 mA 

tr Tempo de subida 1.77 2.727 4.385 ns 

tf Tempo de descida 2.412 4.406 7.62 ns 

 

5.6.4 Dimensionamento 
Tabela 18 - Dimensionamento dos transístores do driver de saída. 

 W(mm) L(µm) 

Inversor 
PMOS 6 0.8 

NMOS 3 0.8 
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5.6.5 Resultados 

 
Figura 44 - Formas de onda do sinal de saída do Driver de Saída. 

5.7  Gerador de Tensão de Referência 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 45 – Topologia do bloco gerador de tensão de referência. (a) Circuito de 
“Start-up”. (b) Circuito gerador de tensão de referência. 
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5.7.1 Descrição Funcional 
Muitos blocos implementados precisam de tensões de referência para poderem 

funcionar. Nesta implementação, é o amplificador de erro e para a geração da corrente 

de referência. 

Um gerador de tensão de referência, por natureza, deve ser imune às variações de 

temperatura, de tensão de alimentação e de carga. Este gerador é um gerador de 

“bandgap”, em que o transístor de junção bipolar (BJT) é o cerne deste bloco. A tensão 

de referência é resultado da soma de uma tensão complementar à temperatura absoluta 

(do inglês CTAT) com uma outra proporcional à temperatura absoluta (PTAT), esta soma 

resulta numa tensão quase independente da temperatura. A tensão CTAT é a tensão 

base emissor na região activa. A tensão PTAT é a tensão de diferença entre duas tensões 

base emissor de dois transístores BJT a funcionar a diferentes densidades de corrente. 

Na Figura 46 (b), as resistências R1 a R3 e os transístores Q1 e Q2 formam a parte 

central deste do gerador, M1 é uma fonte de corrente e M2 e M3 são os respectivos 

espelhos de corrente, por seu lado M4 a M9 implementam o amplificador, o M9 é 

transístor que efectua a realimentação. 

A variação da tensão emissor base é dada pelas seguintes equações (componente 

CTAT) [19]. 

 𝐼𝐶 = 𝐼𝑆𝑒
𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑇  ( 70 ) 

 𝑉𝑇 =
𝑘𝑇
𝑞

 ( 71 ) 

 𝐼𝑠 = 𝑏𝑇4+𝑚𝑒
−𝐸𝑔
𝑘𝑇  ( 72 ) 

 𝐸𝑔 ≈ 1.12 𝑒𝑉 ( 73 ) 

 𝑚 ≈ −
3
2
 ( 74 ) 

 𝜕𝑉𝐵𝐸
𝜕𝑇

=
𝑉𝑇
𝑇

ln
𝐼𝐶
𝐼𝑆
− (4 + 𝑚)

𝑉𝑇
𝑇
−

𝐸𝑔
𝑘𝑇2

𝑉𝑇 ( 75 ) 

 
𝜕𝑉𝐵𝐸
𝜕𝑇

=
𝑉𝐵𝐸 − (4 + 𝑚)𝑉𝑇 −

𝐸𝑔
𝑞

𝑇
 ( 76 ) 

 𝜕𝑉𝐵𝐸
𝜕𝑇

� 𝑇=27 ℃
 𝑉𝐵𝐸=0.75𝑉

≈ −1.6
 𝑚𝑉
℃

 ( 77 ) 

A variação da tensão emissor base para dois transístores a funcionar com 

diferentes densidades de corrente é dada pelas seguintes equações (componente PTAT) 

[19]: 

 ∆𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝐵𝐸1 − 𝑉𝐵𝐸2 ( 78 ) 

 ∆𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝑇 ln
𝐼1
𝐼𝑆
− 𝑉𝑇 ln

𝐼2
𝐼𝑆

 ( 79 ) 
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 ∆𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝑇 ln
𝐼1
𝐼2

 ( 80 ) 

 𝐼2 = 𝑛𝐼1 ( 81 ) 

 𝜕∆𝑉𝐵𝐸
𝜕𝑇

=
𝜕𝑉𝑇
𝜕𝑇

ln𝑛 ( 82 ) 

 𝜕𝑉𝑇
𝜕𝑇

�
𝑇=27℃

≈ 0.085 
𝑚𝑉
℃

 ( 83 ) 

As equações que se seguem mostram a forma como se procede ao 

dimensionamento dos vários elementos do circuito. Dado que existe um curto-circuito 

virtual aos terminais do amplificador: 

 𝑉+ = 𝑉− = 𝑉𝐸𝐵𝑄1 ( 84 ) 

Podemos então assim definir a corrente no ramo do transístor Q2 pela seguinte 

equação: 

 
𝐼2 =

𝑉𝐸𝐵𝑄1 − 𝑉𝐸𝐵𝑄2
𝑅3

 ( 85 ) 

Por sua vez a tensão de referência vem: 

 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝐸𝐵𝑄2 + 𝐼2(𝑅2 + 𝑅3) ( 86 ) 

 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝐸𝐵𝑄2 + �1 +
𝑅2
𝑅3
� ∆𝑉𝐸𝐵 ( 87 ) 

Para que a variação com temperatura será então: 

 𝜕𝑉𝑟𝑒𝑓
𝜕𝑇

=
𝜕𝑉𝐸𝐵𝑄2
𝜕𝑇

+ �1 +
𝑅2
𝑅3
�
𝜕∆𝑉𝐸𝐵
𝜕𝑇

 ( 88 ) 

 𝜕𝑉𝑟𝑒𝑓
𝜕𝑇

= 0 ( 89 ) 

 
−
𝜕𝑉𝐸𝐵𝑄2
𝜕𝑇

= �1 +
𝑅2
𝑅3
�
𝜕∆𝑉𝐸𝐵
𝜕𝑇

 ( 90 ) 

 
−

𝜕𝑉𝐸𝐵𝑄2
𝜕𝑇

𝜕𝑉𝑇
𝜕𝑇 ln𝑛

− 1 =
𝑅2
𝑅3

 ( 91 ) 

Conclui-se então que a relação entre R2 e R3 é: 

 𝑅2
𝑅3

=
1.6

0.085 ln𝑛
− 1 ( 92 ) 

O amplificador deste circuito tem como objectivo forçar a que a tensão aos 

terminais de Q1 seja a mesma que a tensão que existe aos terminais de R3 mais Q2 e 

diminuir a dependência da tensão de referência da tensão de alimentação. Usando um 

amplificador com elevado ganho e largura de banda em malha aberta mitiga a 

dependência da tensão de alimentação. Este amplificador deve ter tendencialmente uma 

tensão de desvio nula, esta tensão aparecerá amplificada na tensão de referência.  

 𝑉𝐵𝐸𝑄1 − 𝑉𝑂𝑆 ≈ 𝑉𝐵𝐸𝑄2 + 𝑅3𝐼2 ( 93 ) 

 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝐸𝐵𝑄2 + �1 +
𝑅2
𝑅3
� (∆𝑉𝐸𝐵 − 𝑉𝑂𝑆) ( 94 ) 
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O gerador de tensão implementado tem também a funcionalidade de gerar a 

corrente de referência para todos os blocos implementados. Esta corrente de referência é 

gerada num espelho de corrente em que a tensão de polarização é a tensão de 

referência. 

5.7.2 Especificações Iniciais 
Tabela 19 - Especificações iniciais para o gerado de tensão de referência. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

Vref Tensão de Referência  1.225  V 

Cref Corrente de Referência  10  µA 

5.7.3 Especificações Obtidas 
Tabela 20 - Especificações obtidas para o gerador de tensão de referência. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_m Corrente Média 124 141.7 749.8 µA 

PSRR Rejeição à Tensão de Alimentação 39.75 39.75 110 dB 

Vref Tensão de Referência 1.195 1.227 1.280 V 

Cref Corrente de Referência 9.956 10.230 10.670 µA 

GBW GBW do Amplificador 6.2 280.6 662.8 MHz 

T_on Tempo de arranque 6  10.5 µs 

5.7.4 Resultados 

 
Figura 46 - Ganho em malha aberta para o amplificador do gerador de tensão de 

referência. 
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Figura 47 - Tensão e corrente de referência. 

  
Figura 48 - Variação da tensão e corrente de referência com a temperatura. 

5.8  Comparador 

 
Figura 49 - Topologia do comparador. 

5.8.1 Descrição Funcional 
O comparador é um circuito não linear que compara dois valores de tensão, não é 

mais que um amplificador com realimentação positiva. A realimentação positiva serve 

para que este tenha uma maior largura de banda. 
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O bloco implementado pode-se dividir em três blocos principais: 

1. Um primeiro andar de pré amplificação. Formado pelo par diferencial (T1, T2 

e I1 da Figura 50); 

2. Realimentação positiva 

a. Circuito de Decisão (T3 a T6) 

b. Conversão de tensão diferencial para tensão referenciada à massa 

(T7 a T10); 

3. O andar de saída é constituído pelo inversor de saída; 

O ganho do primeiro andar é dado pela seguinte equação: 

 𝑖𝑝 =
𝑔𝑚𝑇1

2
(𝑣+ − 𝑣−) +

𝐼1
2

= 𝐼1 − 𝑖𝑛 ( 95 ) 

A realimentação positiva foi dimensionada para que a histerese do comparador seja 

a menor possível. Para tal a relação dos transístores é dada pela seguinte relação: 

 𝛽𝑇3 = 𝛽𝑇4 = 𝛽𝐴 ( 96 ) 

 𝛽𝑇5 = 𝛽𝑇6 = 𝛽𝐵 ( 97 ) 

 𝛽𝐵 = 𝛽𝐴 = 𝛽 ( 98 ) 

Sendo que o valor da tensão de histerese é dado pelas seguintes equações [15]: 

 
𝑉𝐻𝐿→𝐻�𝛽𝐵≥𝛽𝐴 =

𝐼1
𝑔𝑚

𝛽𝐵
𝛽𝐴

− 1

𝛽𝐵
𝛽𝐴

+ 1
= −𝑉𝐻𝐻→𝐿 ( 99 ) 

 𝑉𝐻|𝛽𝐵=𝛽𝐴 = 0 ( 100 ) 

A realimentação positiva no andar que converte a tensão diferencial para a tensão 

referenciada à massa aumenta o ganho dinâmico do andar. 

5.8.2 Especificações Iniciais 
Tabela 21 - Especificações iniciais para o comparador. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente quiescente   100 nA 

I_m Corrente média  100  µA 

t_d Atraso  15  ns 

Vos Tensão de desvio  0  mV 

I_bias Corrente de polarização  15  µA 
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5.8.3 Especificações Obtidas 
Tabela 22 - Especificações obtidas para o comparador. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

ΔV_in Variação de tensão de entrada 0  2.55 V 

I_m Corrente média 216 269 352 µA 

t_d Atraso 0.712 6.72 16.61 ns 

Vos Tensão de desvio -9.75 0.5 9.75 mV 

SR Slew Rate 0.67 1.42 2.38 V/ns 

5.8.4 Dimensionamento 
Tabela 23 - Dimensionamento dos transístores do comparador. 

 Multiplicidade W (µm) L (µm) 

Par diferencial T1,T2 2 6.74 0.35 

Andar de decisão T3,T4,T5,T6 1 6.74 0.35 

Realimentação positiva T7,T8,T9,T10 1 6.74 0.35 

Espelhos de corrente I1 4 15.56 3 

Inversor  1 6.74 0.35 

5.8.5 Resultados 

 
Figura 50 - Simulação de Monte Carlo para a tensão de desvio. 
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Figura 51 - Varrimento em tensão comum para determinação do intervalo de 

tensão aceitável. 

5.9  UVLO 

 
Figura 52 - Topologia do detector de subtensão histerético. 

5.9.1 Descrição Funcional 
O bloco de bloqueio de tensão baixa ou UVLO (“Undervoltage-lockout”) tem como 

função básica desligar o conversor, quando detecta que o nível de tensão na bateria é 

insuficiente. 

Este é um dispositivo histerético. A histerese é criada pela resistência R1 e pelos 

dois comparadores. A histerese tem como objectivo evitar que picos instantâneos de 

tensão, provenientes da bateria, façam activar ou desactivar todo o conversor. Quando a 

bateria atinge uma tensão inferior a 19V o conversor desactiva-se, por outro lado quando 

o valor de tensão da bateria ultrapassa os 20V, o conversor activa-se novamente.  

Sendo 𝑉𝑀𝐼𝑁 a tensão mínima da histerese, 𝑉𝑀𝐴𝑋 a tensão máxima da histerese e 𝑖 a 

corrente na malha do divisor resistivo vem que: 
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 𝑅2 =
𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑖𝑀𝐼𝑁

 ( 101 ) 

Sendo que a corrente para sistemas que estão expostos a radiação não deve ser 

inferior a 10 µA. 
 𝑉𝑀𝐼𝑁

𝑖𝑀𝐼𝑁
=
𝑉𝑀𝐴𝑋
𝑖𝑀𝐴𝑋

 ( 102 ) 

 𝑅1 =
𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑖𝑀𝐴𝑋

− 𝑅2 ( 103 ) 

 𝑅 =
𝑉𝑀𝐼𝑁
𝑖𝑀𝐼𝑁

− 𝑅2 − 𝑅1 ( 104 ) 

5.9.2 Especificações Iniciais 
Tabela 24 - Especificações iniciais para o circuito de detecção de subtensão 

histerético. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente Quiescente   100 nA 

I_m Corrente média   100 uA 

V_Min Tensão Mínima  19  V 

V_Max Tensão Máxima  20  V 

 

5.9.3 Especificações Obtidas 
Tabela 25 - Especificações obtidas para o circuito de detecção de subtensão 

histerético. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_q Corrente Quiescente 0.34 1.52 74.65 nA 

I_m Corrente média 96.11 102.2 112.7 uA 

V_Min Tensão Mínima 17.35 18.9 19.29 V 

V_Max Tensão Máxima 18.27 19.95 20.35 V 
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5.9.4 Resultados 

 
Figura 53 - Histerese apresentada pelo circuito de detecção de subtensão 

histerético. 

 

5.10  Amplificador de Erro 

 
Figura 54 - Topologia do amplificador. 



55 
 

5.10.1 Descrição Funcional 
O amplificador é um componente fulcral na realização do conversor, sendo 

responsável por regular a tensão de saída. Este foi implementado com o objectivo de 

alcançar um GBW superior a 3MHz, uma margem de fase sempre superior a 50º e sem 

comprometer os consumos nem a complexidade do mesmo. 

A malha de realimentação do mesmo foi deixada no exterior do circuito integrado, 

primeiro, porque serão componentes capacitivos e resistivos de alguma dimensão, e 

porque se torna muito mais simples a afinação da malha de realimentação se os seus 

componentes estiverem no exterior. Contudo, esta implementação introduz na equação 

os “bonding wires” o que é uma desvantagem. 

 

 
Figura 55 - Modelo para sinais pequenos do amplificador. 

 

Para efectuar o dimensionamento do amplificador começou-se por definir a 

capacidade de compensação em função da capacidade da carga: 

 𝐶𝑐 =
𝐶𝐿
2

 ( 105 ) 

Para um dado GBW pretendido facilmente se chega ao valor das transcondutâncias 

de T1 e T2: 

 𝑔𝑚1 = 2𝜋𝐶𝑐𝐺𝐵𝑊 ( 106 ) 

Fixando a tensão de “overdrive” em 0.2 V para garantir que os transístores não 

saem da região da saturação, podemos então calcular a razão de aspecto. 

  ( 107 ) 

 𝐼𝐷𝑆 =
𝑔𝑚𝑉𝑜𝑣

2
 ( 108 ) 

 
𝛽1,2 =

𝑔𝑚2

2𝑘𝑝𝐼𝐷𝑆
 ( 109 ) 

Para que a margem de fase obtida seja de 70º, o segundo polo deve ser colocado a 

uma frequência de aproximadamente três vezes GBW. 
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 𝑓𝑝2 = 3𝐺𝐵𝑊 =
𝑔𝑚5
2𝜋𝐶𝐿

1

1 +
𝐶𝑔𝑠6
𝐶𝑐�
≈0,3

 
( 110 ) 

 𝑔𝑚5 ≈ 8𝜋𝐶𝐿𝐺𝐵𝑊 ( 111 ) 

Repetindo o método usado para obter a razão de aspecto anterior vem que: 

 
𝛽5 =

𝑔𝑚5
2

2𝑘𝑝𝐼𝐷𝑆5
 ( 112 ) 

A introdução da capacidade de compensação introduz também um zero real e 

positivo que arruína a margem de fase do sistema, sendo a frequência do zero: 

 𝑓𝑧 =
𝑔𝑚5
2𝜋𝐶𝑐

 ( 113 ) 

Uma técnica possível é deslocar o zero por colocação de uma resistência em série 

com a capacidade de compensação. Sendo que agora a frequência do zero é: 

 𝑓𝑧 =
1

2𝜋𝐶𝑐 �
1
𝑔𝑚5

− 𝑅𝑐�
 ( 114 ) 

Colocar uma resistência que colocasse o zero em infinito seria uma hipótese, mas 

teria a desvantagem de ser difícil de fazer match da resistência e da transcondutância do 

T5. Outra hipótese será colocar o zero entre os polos de forma que: 

 1
𝑔𝑚5

< 𝑅𝑐 <
1

3𝑔𝑚1
 ( 115 ) 

 
𝑅𝑐 = �

1
𝑔𝑚5

1
3𝑔𝑚1

=
1

2√6𝑔𝑚1

 ( 116 ) 

 

5.10.2 Especificações Iniciais 
Tabela 26 - Especificações iniciais para o amplificador. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente quiescente   100 nA 

I_m Corrente média  100  µA 

I_bias Corrente de polarização  15  µA 

PM Margem de fase    º 

GBW Produto ganho largura de banda     
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5.10.3 Especificações Obtidas 
 
Tabela 27 - Especificações obtidas para o amplificador. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_q Corrente quiescente 0.103 0.232 4.45 nA 

I_m Corrente média 126 137 143 µA 

A0 Ganho em malha aberta 79.24 82.36 84.74 dB 

GBW Produto ganho largura de banda 4.79 17.68 27.68 MHz 

Vos Tensão de desvio sistemática 102 242 601 µV 

SR Slew Rate 6.68 7.129 7.607 V/µs 

GM Margem de Ganho -57 -53 -45 dB 

PM Margem de fase 54 73 104 ºdeg 

 

5.10.4 Dimensionamento 
 
Tabela 28 - Dimensionamento dos transístores do amplificador. 

 Multiplicidade W (µm) L (µm) 

Par diferencial T1,T2 2 8.93 1 

Carga activa T3,T4 1 25.50 6 

Segundo andar T5 2 7.44 0.35 

Espelhos de corrente 
I1 2 15.56 3 

I2 10 15.56 3 

 

Tabela 29 - Dimensões dos componentes da malha de compensação do 
amplificador. 

 Componente Valor Unidades 

Malha de 

compensação 

C 1 pF 

R 15 kΩ 
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5.10.5 Resultados 

 
Figura 56 - Resposta em frequência do amplificador, magnitude. 

 

 
Figura 57 - Resposta em frequência do amplificador, fase. 
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5.11  Amplificador X8 

 
Figura 58 - Topologia do amplificador em montagem não inversora. 

5.11.1 Descrição Funcional 
Este amplificador tem como função amplificar o sinal do sensor de corrente. O valor 

da tensão de entrada é elevado em 100 mV para que o sinal de saída não saia fora da 

gama de tensão de entrada do comparador. 

 𝑉+ = 𝑉𝑖𝑛 + 𝐼1𝑅1 ( 117 ) 

A tensão de saída vem dada pelas seguintes equações: 

 𝑉𝑜 = (𝑉𝑖𝑛 + 𝐼1𝑅1) �1 +
𝑅2
𝑅3
�

�������
8

 ( 118 ) 

O amplificador utilizado nesta montagem é em tudo idêntico ao utilizado na 

montagem do amplificador de erro, com excepção do condensador de compensação que 

tem menores dimensões. A carga capacitiva que este amplificador vê é menor assim 

também é menor a capacidade necessária para o estabilizar. 

5.11.2 Especificações Iniciais 
Tabela 30 - Especificações iniciais para o amplificador em montagem não inversora. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_q Corrente quiescente   100 nA 

I_m Corrente média  100  µA 

I_bias Corrente de polarização  15  µA 

BW Largura de banda 2   MHz 
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5.11.3 Especificações Obtidas 
Tabela 31 - Especificações obtidas para o amplificador em montagem não 

inversora. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_q Corrente quiescente 0.103 0.232 4.45 nA 

I_m Corrente média 126 137 143 µA 

G0 Ganho 15.13 18.4 18.05 dB 

BW Largura de banda 3.81 4.58 6.26 MHz 

PM Margem de Fase 79.5 110.6 111.4 º 

5.11.4 Dimensionamento 
Tabela 32 - Dimensionamento dos transístores do amplificador. 

 Multiplicidade W (µm) L (µm) 

Par diferencial T1,T2 2 8.93871 1 

Carga activa T3,T4 1 25.5072 6 

Segundo andar T5 2 7.44234 0.35 

Espelhos de corrente 
I1 2 15.5661 3 

I2 10 15.5661 3 

Tabela 33 - Dimensões dos componentes da malha de compensação do 
amplificador. 

 Componente Valor Unidades 

Malha de 

compensação 

C 1 pF 

R 15 kΩ 

Tabela 34 - Dimensões dos componentes da malha de realimentação do 
amplificador. 

 Componente Valor Unidades 

Malha de 

realimentação 

R1 10 kΩ 

R2 15 kΩ 

R3 105 kΩ 
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5.11.5 Resultados 

 
Figura 59 - Resposta em frequência do amplificador em montagem não inversora, 

magnitude. 

 
Figura 60 - Resposta em frequência do amplificador em montagem não inversora, 

fase. 
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Figura 61 - Resposta DC do amplificador à variação da tensão de entrada. 

 
Figura 62 - Resposta transiente a impulsos de 100 mV. 
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5.12  Fontes de Corrente 

 
Figura 63 - Topologia dos espelhos de corrente. 

5.12.1 Descrição Funcional 
Os espelhos de corrente estão encarregues de gerar todas as correntes de 

referência necessárias para todas as células do controlador. Trata-se portanto de um 

circuito primordial para todo o controlador pois este é responsável pela geração de todas 

as polarizações. 

Um aspecto relevante nos espelhos de corrente é a sua resistência de saída, 

idealmente deve ser infinita para que tenha o comportamento de uma fonte ideal. A 

escolha da topologia cascode modificada tem por base os seguintes pressupostos: 

1. Elevada resistência de saída. 

2. Maior gama de tensão de saída comparativamente com a topologia cascode 

simples. 

3. Topologia simples e sem a necessidade de amplificadores. 

O dimensionamento dos transístores vem dado pelas seguintes equações: 

 𝑘𝑝
𝑊
𝐿

= 2 𝐼𝑟𝑒𝑓
𝑉𝑠𝑎𝑡
2   𝑊

𝐿
= 2 𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑘𝑝𝑉𝑠𝑎𝑡
2  ( 119 ) 

A resistência vem dada pela equação: 

 𝑅 =
𝑉𝑠𝑎𝑡
𝐼𝑟𝑒𝑓

 ( 120 ) 

5.12.2 Especificações Iniciais 
Tabela 35 - Especificações iniciais para os espelhos de corrente. 
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Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

VDD Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_ref Corrente referência  10  µA 

I_out Corrente de saída  10  µA 

5.12.3 Especificações Obtidas 
Tabela 36 - Especificações obtidas para os espelhos de corrente. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

I_out Corrente de saída 10.16 10.27 10.54 µA 

ro Resistência de saída 1.24 59.44 501 MΩ 

 

5.12.4 Dimensionamento 
Tabela 37 - Dimensionamento dos vários componentes para os espelhos de 

corrente. 

 Componente Valor Unidades 

Resistência R 20 KΩ 

 W (µm) L (µm) 

Transístores T1,T2,T3,T4 21.9 X 2 3.5 

5.12.5 Resultados 

 
Figura 64 - Corrente de saída em função da tensão de saída. 



65 
 

5.13  Outras Células 

5.13.1 Protecção ESD 

 

Figura 65 - Topologia da célula de protecção ESD. 

Todas as portas do circuito integrado têm protecção contra descargas 

electroestáticas. Contudo, algumas células que estão ligadas às portas não foram 

pensadas de raiz para que tivessem esta protecção, por consequência surgiu esta 

pequena célula que é colocada entre a porta de saída e a célula sem protecção ESD 

pensada de raiz. 

5.13.2 Condensadores de desacoplamento 

 

Figura 66 - Topologia dos condensadores de desacoplamento. 

Com vista a ter um sinal de alimentação estável e a aproveitar o espaço livre 

existente, criaram-se duas células simples que são equivalentes a condensadores. Não 

são mais que transístores PMOS ligados de forma a tirar partido das capacidades 

existentes. Como se pode ver na Figura 67 o dreno, o substrato e a fonte está em curto-

circuito e correspondem a um dos terminais do condensador, o outro terminal é a gate. 
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5.13.3 Transístor de “Power Down” 

 

Figura 67 – Topologia do transístor de “Power Down”. 

Este transístor tem como missão fazer com que o comparador de corrente desligue 

o modulador PWM caso o sinal de “Power Down” esteja activo. 

5.13.4 Divisor de tensão resistivo 

 

Figura 68 - Topologia do divisor de tensão. 

Está é uma célula pequena e muito simples, que poderia ser implementada com 

recurso a um amplificador com uma montagem de somador, mas por simplicidade e 

facilidade de implementação foi efectuada com base num divisor resistivo. 

A tensão de saída é dada pela equação: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉1
𝑅

=
𝑉2 − 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅
�
𝑖𝑜𝑢𝑡=0

 ( 121 ) 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 =
1
2

(𝑉1 + 𝑉2) ( 122 ) 

Nas equações anteriores partiu-se do principio que a corrente 𝑖𝑜𝑢𝑡 é desprezável, na 

realidade a carga é capacitiva e da ordem das centenas de fF. 
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6 Resultados 

6.1  Simulações de Topo 

Com base no dimensionamento obtido para o conversor no Apêndice A foi 

implementado um circuito de testes (Apêndice C). Este conversor foi dimensionado por 

forma a ter uma margem de fase de 80º e uma frequência de corte de 100 kHz. 

6.1.1 PWM – Funcionamento em Modo Contínuo 
O modo de funcionamento contínuo é o modo para o qual este conversor foi 

nativamente dimensionado. Pretende-se observar o tempo de resposta, a ondulação de 

sinal e a sobrelevação do sinal em resposta a um escalão. 

Os gráficos a seguir apresentados nesta secção podem ser consultados de forma 

mais detalhada na secção D.2 do Apêndice D – Testes de topo e Resultados. 

6.1.1.1 Escalão na carga 

 
Figura 69 - Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em 

modo de corrente continua para um escalão na carga. 

Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, têm-se:  

• Tensão de saída para do conversor para um escalão de 1 A; 

• Tensão de controlo à saída do amplificador de erro; 

• Corrente na carga; 

• Corrente na bobina do filtro de saída; 

• Zoom da tensão de saída para o flanco descendente do escalão; 
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• Zoom das correntes para o flanco descendente do escalão na carga. 

• Zoom da tensão de saída para o flanco ascendente do escalão; 

• Zoom das correntes para o flanco ascendente do escalão na carga. 

Todos os gráficos são em função das três tensões de entrada (Máxima, Nominal e 

Mínima). 

Na Figura 70 podemos validar que a tensão de ripple é inferior a 2% da tensão 

nominal. Que o tempo de estabilização a um escalão de 1 A em 1 µs na carga é de 

aproximadamente 60 µs e que a variação da tensão provocada pelo escalão 

(sobrelevação) é inferior a 0.3 V. 

6.1.1.2 Escalão na entrada 

 

Figura 70 – Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em 
modo de corrente continua para um escalão na entrada. 

Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, temos:  

• Tensão de entrada para do conversor com um escalão de 18 V; 

• Tensão de saída do controlador em resposta ao escalão na entrada; 

• Tensão de controlo à saída do amplificador de erro; 

• Corrente na bobina do filtro de saída; 

• Corrente na carga; 

• Zoom da tensão de saída no flanco ascendente do escalão na entrada; 

• Zoom da corrente na bobina no flanco ascendente do escalão na entrada;  

• Zoom da tensão de saída no flanco descendente do escalão na entrada; 

• Zoom da corrente na bobina no flanco descendente do escalão na entrada; 
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Deste conjunto de gráficos da Figura 71 podemos observar que o valor da tensão 

de ripple, o tempo de estabilização ao escalão de entrada de 18V em 1µs e a 

sobrelevação continuam iguais aos do cenário anterior. 

6.1.2 PWM – Funcionamento em Modo Descontínuo 
Embora seja um modo para o qual este conversor não foi dimensionado para 

funcionar nativamente, este tem de ter a capacidade de mesmo assim conseguir 

funcionar adequadamente nestas condições. Tipicamente para estas condições o 

conversor estará a funcionar em modo PFM e não em PWM, como é caso aqui exposto. 

O valor da bobina de saída foi dimensionado para que o conversor entre em modo 

descontínuo para valores de corrente inferior a 200mA. A carga é dimensionada para que 

a corrente seja inferior ao anterior valor. 

Os gráficos a seguir apresentados nesta secção podem ser consultados de forma 

mais detalhada na secção D.3 do Apêndice D – Testes de topo e Resultados. 

6.1.2.1 Escalão na carga 

 
Figura 71 – Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em 

modo de corrente descontinua para um escalão na carga. 

Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, têm-se: 

• Tensão de saída; 

• Tensão de controlo à saída do amplificador de erro; 

• Corrente na carga; 

• Corrente na bobina do filtro de saída; 

• Zoom da tensão de saída para o flanco descendente; 

• Zoom das correntes para o flanco descendente; 
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• Zoom da tensão de saída para o flanco ascendente; 

• Zoom das correntes para o flanco ascendente; 

Todos os gráficos são em função das três tensões de entrada (Máxima, Nominal e 

Mínima).  

Da Figura 72 podemos validar, mais uma vez, que a tensão de ripple é inferior a 

2% da tensão nominal. Que o tempo de estabilização a um escalão de 50 mA a 100 mA e 

vice-versa em 1 µs na carga é de aproximadamente 50 µs para o flanco descendente e 

de 100 µs para o flanco ascendente, a sobrelevação é inferior a 0.3 V. É também patente 

que a margem de fase diminuiu consideravelmente, estando agora algures no intervalo 

de 36 a 45 graus.  

6.1.2.2 Escalão na entrada 

 

Figura 72 - Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em 
modo de corrente descontinua para um escalão na entrada. 

Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, têm-se: 

• Tensão de entrada; 

• Tensão de saída; 

• Tensão de controlo à saída do amplificador de erro; 

• Corrente na bobina do filtro de saída; 

• Corrente na carga; 

• Zoom da tensão de saída para o flanco ascendente; 

• Zoom da corrente na bobina para o flanco ascendente; 

• Zoom da tensão de saída para o flanco descendente; 

• Zoom da corrente na bobina para o flanco descendente; 
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Para o modo descontinuo aplicando um escalão na entrada do conversor este 

apresenta um comportamento também em tudo idêntico aos dos cenários anteriores. 

Da Figura 73 podemos validar mais uma vez que a tensão de ripple é inferior a 2% 

da tensão nominal. Que o tempo de estabilização a um escalão de 18V a 37V e vice-

versa em 1 µs na carga é de aproximadamente 75 µs, a sobrelevação é inferior a 0.3 V. 

Tal como no cenário anterior a margem de fase encontra-se entre os 36 e os 45 graus. 

6.2  Test On A Chip 

A realização de testes ao circuito integrado foi efectuada utilizando um placa de 

testes (Anexo F). A placa foi efectuada tendo como objectivo testar as várias funções 

básicas do circuito integrado e ter um baixo custo. 

Os testes foram efectuados com equipamento do laboratório do Instituto Politécnico 

de Tomar. 

6.2.1 Oscilador 
O teste ao sinal de relógio do controlador foi efectuado utilizando as portas OSC e 

PULSES da placa de testes. Depois de ajustado o valor da resistência do potenciómetro 

para o valor de 84kΩ obtiveram-se os seguintes resultados: 

 
Figura 73 - Transiente do sinal de relógio e dos pulsos. 
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Figura 74 - Espectrograma de densidade de potência do sinal de relógio. 

Os resultados encontram-se dentro do esperado, apenas o factor de ciclo que foi 

projectado para ser de 50% e depois de implementado no circuito se encontra por volta 

do valor de 70%. 

6.2.2 UVLO 
Para a validação do circuito de detecção de subtensão foi injectado um sinal que 

variasse entre 0 e 3.3 à entrada da porta que dá acesso directo ao UVLO e desprezou-se 

a resistência externa, que faz de sensor para a tensão da bateria. Com isto mudou-se de 

uma forma linear a localização da histerese, esta agora encontrasse localizada em torno 

da tensão de referência do circuito (1.25 V). 

Os valores obtidos são: 

 𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂𝑚𝑎𝑥 = 1.34 𝑉 ( 123 ) 

 𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂𝑚𝑖𝑛 = 1.13 𝑉 ( 124 ) 

Com base nestes valores podemos assim recalcular o valor de R para que a 

histerese seja aproximadamente entre 19V e 20V. 

 𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇 = 𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂 + 𝑅𝐼 ( 125 ) 

 𝐼 =
𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇

𝑅 + 𝑅1 + 𝑅2
 ( 126 ) 

 𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇 =
𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂

1 − � 𝑅
𝑅 + 𝑅1 + 𝑅2

�
 ( 127 ) 
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Tabela 38 - Valores obtidos para a histerese do UVLO. 

𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂  𝑅  𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇 

1.34 
1.41MΩ 

22.6 

1.13 19.0 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 75 - Transientes do UVLO. (a) Sinal de entrada a verde, sinal de saída a azul. 
(b) Gráfico XY. 

6.2.3 Comparador 
O teste ao comparador é um teste ao tempo de resposta. O tempo de resposta 

observado não é unicamente o tempo de resposta do comparador, mas sim o tempo de 

resposta do comparador somado ao tempo de resposta da porta lógica OR de 4 entradas. 

Os valores observados estão dentro do que seria esperado. Os tempos obtidos 

encontram-se algumas unidades acima do valor esperado de 6 ns, mas inferiores ao pior 

cenário de 17ns e ainda temos de ter em conta que o valor obtido vem acrescido do 

atraso da porta lógica OR. 

 
Figura 76 - Esquema do teste realizado para comprovar o funcionamento do 

comparador. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 77 - Tempos de resposta para o comparador. (a) Flanco descendente. (b) 
Flanco ascendente. 

Este teste foi realizado injectando um sinal constante na porta da RAMPA (sinal 

vermelho) e um sinal triangular na porta COMP (sinal cor de rosa). O sinal observado 

(sinal azul) foi observado na porta OR4. 

6.2.4 Driver de Saída 
O teste ao driver de saída tem como objectivos: 

• Verificar o sistema de não sobreposição (bloco “Non-Overlaping”); 

• Verificar o tempo de atraso; 

• Verificar o funcionamento da lógica de comutação entre PWM e PFM. 

O sistema de não sobreposição, notoriamente, funciona como esperado e o tempo 

de atraso tem um valor acima do valor esperado que, aproximadamente, duplicou 

(Figura 79 (a)). O tempo de atraso medido é soma de um conjunto de tempos de atraso, 

neste caso é a soma do tempo de atraso da lógica de comutação entre PFM e PWM, do 

tempo de atraso do bloco de não sobreposição e por fim o tempo do driver de saída. O 

valor da soma dos valores esperados seria de 9ns (nesta soma desprezou-se o tempo da 

lógica de comutação entre PWM e PFM dado que o seu valor será muito inferior que 1ns). 

Notório foi também que o sistema de comutação, que funciona de acordo com o 

que foi implementado (Figura 79 (b)). O sinal verde é o sinal de controlo (0 – PFM, 1 – 

PWM), a azul temos um sinal que simula o sinal PFM e por fim a vermelho temos o sinal 

de saída. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 78 - Resultados para o driver de saída. (a) Verificação do sistema de não 
sobreposição e tempo de atraso. (b) Sistema de comutação entre PWM e PFM. 

 

6.2.5 Amplificador de Erro 
O amplificador de erro é um elemento fulcral do sistema, o seu produto de largura 

de banda pelo ganho e a sua estabilidade são vitais para o controlador. Para validar o 

amplificador de erro montou-se um circuito de teste como o da Figura 80. A montagem 

foi feita do modo a que fosse equivalente a uma montagem em malha aberta, para tal, R 

é suficientemente grande para que o valor da corrente de realimentação seja 

desprezável, o condensador funciona como um filtro para a componente DC. O valor de R 

utilizado é de 1MΩ e do condensador é de 220µF. 

 
Figura 79 - Montagem efectuada para testar o amplificador de erro. 

Com ajuda de um analisador de redes obtiveram-se os seguintes resultados: 
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Figura 80 - Ganho do amplificador de erro em malha aberta sobreposto sobre o 

valor esperado. 

 
Figura 81 - Fase do amplificador de erro em malha aberta sobreposto sobre o valor 

esperado. 

Assim sendo podemos concluir que a largura de banda do amplificador é de 7.8Mhz 

e que a margem de fase é de 45º  

6.2.6 Gerador de Tensão de Referência 
O gerador de tensão de referência é responsável pela geração das tensões de 

referência bem como pela corrente de referência. Assim sendo, este teste está dividido 

em duas partes. 

Tensões de Referência: 

As tensões de referência são duas, a de 1.25V e a de 1.65V. A tensão de 1.65V é 

gerada à custa da primeira, com base num regulador de tensão simples, esta tensão não 
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é utilizada em nenhum bloco do circuito, contudo existe porque fazia sentido numa 

versão inicial do projecto. 

Os parâmetros analisados neste teste são: 

• Tempo de arranque 

• Valor DC da tensão 

 
Figura 82 - Tensões de referência. Transiente de arranque. Gráfico com o pormenor 

temporal da escala. 

 
Figura 83 - Tensões de referência. Transiente de arranque. Gráfico com indicação 

do valor de tensão de referência. 
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Os valores obtidos encontram-se abaixo do valor esperado, no entanto acima do 

valor mínimo obtido nas simulações Tabela 20. 

Corrente de Referência 10µA: 

Para a corrente de referência apenas foi medida o seu valor DC com ajuda de um 

multímetro. 

Depois de ajustada o valor da resistência externa que faz o ajuste da tensão de 

referência obtiveram-se os seguintes resultados num intervalo de 5 minutos. 

DC: 

• Max: 10.2µA 

• Min:9.8µA 

• Avg:10µA 

Os valores obtidos são bons por causa da capacidade de ajuste do valor da 

resistência de ajuste externa. O valor inicialmente esperado para a resistência externa 

era de 120KΩ mas neste teste o valor fixou-se em 115.4KΩ. 

 

6.2.7 Consumos 
Para o cálculo do consumo de energia instantânea do controlador mediu-se a 

corrente que alimenta os dois reguladores de tensão (5V e 3V) e a tensão. 

A corrente apresentou os seguintes valores: 

• DC: 17mA  

• AC 0.1mA  

A tensão de alimentação: 

• DC 9V 

 𝑃 = 𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠 ( 128 ) 

𝑃 = 9 × �17 × 10−32 + 1 × 10−42 

𝑃 = 153𝑚𝑊 
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7 Conclusões 

Nesta dissertação analisou-se e desenvolveu-se um conversor DC/DC para a 

indústria aeroespacial. Os objectivos mais críticos foram atingidos, contudo, por 

restrições temporais, algumas funcionalidades não puderam ser aperfeiçoadas ou feitas. 

Desde bem cedo que tivemos de fazer escolhas. Algumas, embora que tenham sido 

redesenhadas, já vinham de trás, como por exemplo a topologia do circuito de controlo e 

a topologia do conversor. A escolha da topologia das células a implementar baseou-se 

sempre na ideia de obter algo simples, eficiente e rápido. Simples, pois não queríamos 

complicar sem necessidade, eficiente, por forma a chegar ao final e obter os menores 

consumos possíveis e por fim, rápidos, de forma a não comprometer o tempo de atraso 

que estipulámos como máximo. 

A dada altura tivemos de parar o desenvolvimento de novas células e avaliar o que 

estava feito, pois estávamos a atingir o tempo limite para fechar o desenvolvimento e 

passar à possível implementação em silício. Desta análise, pudemos verificar que 

tínhamos condições para produzir um controlador, mas com algumas restrições: 

• A geração do sinal de rampa para compensação teria de ser implementado 

externamente ao circuito 

• O controlo por PFM e a lógica de comutação entre modos de controlo 

também teriam de ser implementados externamente. 

• A existência de um circuito de “soft start” por forma a eliminar os factores 

de ciclo superiores a 0,5 no arranque do conversor. 

Já depois de estar o circuito pronto para testes “test on a chip” foram ainda assim 

encontradas mais algumas questões:  

• O oscilador que tem uma variação da frequência superior a 10% em corners.  

• O comparador que compara a tensão de controlo com a soma da rampa de 

compensação com o sinal de corrente deveria ser do tipo N e não do tipo P, 

para que a banda de tensão de entrada fosse para valores de tensão alta. 

Este último erro, em particular, foi crítico, pois colocou em causa todo o sistema de 

controlo, o qual foi atingido por tempos de atraso enormes, quando a rapidez era o mais 

necessário (isto é, quanto maior for a tensão de controlo maior é o tempo de atraso). 

Uma solução que permitiu de alguma forma contornar a questão, foi colocar um circuito 

limitador do valor de tensão de controlo à saída do amplificador de erro. Assim, limitou-

se a tensão de controlo por forma a esta não passar os 2V. 
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Da fase de testes “test on a chip” podemos validar uma coisa, que não é de menor 

importância que tudo o mais, e que foi a validação dos transístores ELT em silício. 

Validou-se também o funcionamento do oscilador, do divisor por 16, do gerador de 

pulsos, do gerador de tensão de referência, dos comparadores, do OR de quatro 

entradas, das fontes de corrente, do driver de saída, do circuito de Non-Overlaping, do 

UVLO, do amplificador X8 e por fim do amplificador de erro. Todos os subsistemas 

implementados do circuito de controlo estão operacionais.  

Neste cenário de testes, ficou por validar todo o sistema de conversão como um 

todo, pois a placa de teste é muito básica e não permitiu efectuar esses testes, sendo 

que a restrição surge pela falta de implementação do transformador. 

O circuito de controlo do conversor, da forma que está desenhado e implementado, 

não se restringe apenas a dar resposta ao pedido efectuado pela ESA. Ele pode funcionar 

para outras tensões de entrada, outras tensões de saída e com outro número de saídas, 

bastando para isso apenas redimensionar o transformador, o filtro de saída, a resistência 

de sensor de corrente e redimensionar a malha de realimentação do amplificador de erro. 

Ainda que tenham ficado por fazer partes do circuito de controlo e tenham sido 

encontrados erros de implementação já numa fase avançada, o que impossibilitou a sua 

correcção, ainda no âmbito desta tese de mestrado, destacaríamos ainda assim as 

validações atingidas “on a chip”, quer da tecnologia dos transístores, quer das células 

implementadas, que apresentaram o comportamento esperado. Um outro ponto que 

também é muito importante nesta tese é a cobertura que ela apresenta sobre o life-cycle 

de um circuito integrado. 
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 Apêndices 

Apêndice A -  Dimensionamento do conversor 

Dadas as condições e especificações e as condicionantes criadas pela 

implementação do conversor, optou-se por fazer testar o conversor só num conjunto 

restrito de condições: 

1. O conversor apenas terá uma saída e não múltiplas. 

2. A potência de saída seleccionada é a de 10W 

Tabela 39 - Especificações para o conversor. 

Símbolo Parâmetro MIN TYP MAX Unid. 

V Tensão de Alimentação 20  28 V 

T Temperatura -50 50 125 °C 

I_load Corrente na carga 20  2000 mA 

V_out Tensão de saída  5  V 

ΔV_step Tensão máxima para um escalão  300  mV 

ΔV_ripple Ruído na tensão de saída  100  mV 

A.1 Transformador 

A.1.1 Material do Núcleo 

 

Figura 84 - Frequência versus perdas no núcleo [20]. 
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Para a selecção do transformador começou-se por escolher um material que 

permitisse frequências de comutação em torno de 1 MHz. 

Com base na Figura 85 seleccionou-se o material da curva E (3F4). Este material é 

o único que apresenta uma banda de frequências disponível em torno de 1 MHz. 

A.1.2 Dimensionamento Core 
Já tendo o material seleccionado vamos agora determinar os parâmetros 

geométricos do core. 

Um critério possível para a selecção de um transformador é o método do produto 

das áreas. A expressão a seguir traduz o critério (P potencia): 

 𝐴𝑝 =
𝑃

2𝐵𝑚𝑎𝑥𝐾𝑢𝐽𝐹
= 𝐴𝑤𝐴𝑐 ( 129 ) 

Temos portanto uma equação que relaciona os parâmetros eléctricos do 

transformador com os parâmetros geométricos. 

 𝐴𝑝 =
10

2 × 0.2 × 0.25 × 4 × 106 × 1 × 106
= 50 𝑚𝑚2 ( 130 ) 

O core a seleccionar terá de ter um produto de áreas superior ao valor anterior. 

Com base neste parâmetro seleccionou-se o Core toroidal E8.8/4.1/2 da Ferroxcube 

[21]. 

Dados do core E8.8/4.1/2 

Área do Enrolamento: 12 mm2 

Área Efectiva: 5 mm2 

Produto das Áreas: 60 mm4 

 

A.1.3 Número de Espiras 
 𝑁 =

𝑉𝑚𝑎𝑥
4𝐹𝐴𝑐𝐵

 ( 131 ) 

 𝑁 =
37

4 × 1 × 106 × 5 × 10−6 × 0,2
≈ 10 ( 132 ) 

A.1.4 Dimensionamento do fio de enrolamento 
 

𝐷 = �4 𝐼𝐽
𝜋

 ( 133 ) 

 

𝐷 = �4 2
4 × 106
𝜋

≈ 0,8 𝑚𝑚 ( 134 ) 

A.1.5 Relação de Espiras 
 �

𝑉0 = 𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥𝑛
𝑉0 = 𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥𝐷𝑚𝑖𝑛𝑛

 ( 135 ) 
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 𝐷 ≤
1
2
 ( 136 ) 

 𝑛 ≥
𝑉0

𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥
 ( 137 ) 

 𝑛 ≥
5

20 × 0.45
 ( 138 ) 

 𝑛 ≥ 0.56 ( 139 ) 

 𝑛 = 1 ( 140 ) 

A.1.6 Factor de Ciclo Mínimo 
 𝑉0 = 𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥𝐷𝑚𝑖𝑛𝑛 ( 141 ) 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥𝑛
 ( 142 ) 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 =
5

37 × 1
 ( 143 ) 

 𝐷𝑚𝑖𝑛 ≅ 0.14 ( 144 ) 

A.1.7 Factor de Ciclo Máximo 
 𝑉0 = 𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥𝑛 ( 145 ) 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛
 ( 146 ) 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 =
5

19 × 1
 ( 147 ) 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 ≅ 0.26 ( 148 ) 

A.2 Filtro 
O filtro é composto por o conjunto da bobine, do condensador e da resistência de 

carga. 

A.2.1 Resistência de Carga 
A resistência de carga é dada pelas especificações para o conversor. Para a 

potencia de nominal de 10W temos uma resistência de: 

 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2.5 Ω ( 149 ) 

A.2.2 Condensador 
O condensador é responsável pela posição do zero real e pelo valor da ondulação 

da tensão de saída. 

Sabendo que para uma variação da corrente na carga que é o condensador que 

fornece toda a corrente adicional, temos então a seguinte equação: 

 
∆𝑉𝑜 = 𝐼𝑐(𝑡)𝑅𝐶 +

1
𝐶
� 𝐼𝑐(𝑡)𝑑𝑡
∆𝑡

0
 ( 150 ) 
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Negligenciado o valor da resistência interna do condensador. 

 𝐶 ≥
∆𝐼𝑐∆𝑡
2∆𝑉𝑜

 ( 151 ) 

O tempo de resposta ∆𝑡 é uma função da frequência de corte do conversor. E é 

dado pela equação: 

 ∆𝑡 =
1
𝜋𝑓𝑐

 ( 152 ) 

Assim temos que o condensador tem que ser maior ou igual a: 

 𝐶 ≥
∆𝐼𝑐

2𝜋𝑓𝑐∆𝑉𝑜
 ( 153 ) 

 𝐶 ≥
1

2 × 𝜋 × 1 × 105 × 0.1
) ( 154 ) 

 𝐶 ≥ 16𝜇𝐹 ( 155 ) 

Partindo do principio que 𝑅𝐶 é muito menor que a impedância do condensador à 

frequência de corte: 

 𝑅𝐶 ≤
1

2𝜋𝑓𝑐𝐶
 ( 156 ) 

 𝑅𝐶 ≤
1

2 × 𝜋 × 1 × 105 × 16 × 10−6
 ( 157 ) 

 𝑅𝐶 ≤ 0.1Ω ( 158 ) 

A.2.3 Bobina 
 ∆𝐼𝐿 ≤

∆𝑉𝑜
𝑅𝐶

≤ 2 ( 159 ) 

 𝐿 ≥
𝑉0
∆𝐼𝐿

(1 − 𝐷𝑚𝑖𝑛)𝑇𝑠𝑤 ( 160 ) 

 𝐿 ≥
5
2

(1 − 0.14)1 × 10−6 ( 161 ) 

 𝐿 ≥ 2.15𝜇𝐻 ( 162 ) 

A.3 Rampa de Compensação Externa 
Sendo que o declive do sinal da corrente para o intervalo de tempo em que o 

interruptor está desligado é: 

 𝑆2 =
𝑉𝑜
𝐿

 ( 163 ) 

Tendo já na análise efectuado chegado à conclusão que o declive da rampa de 

compensação deveria ser superior ou igual a 0,25 o valor de 𝑆2. Assim sendo: 

 𝑆𝑎 = 0.25 ∗
5

1 × 10−6
 ( 164 ) 

 𝑆𝑎 = 1250
𝑘𝑉
𝑠

 ( 165 ) 
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A.4 Resistência do Sensor de Corrente 
A resistência do sensor de corrente deve ser definida de forma a corrente máxima 

na saída não exceda um determinado valor. É com base neste mecanismo que se pode 

impedir a existência de um curto-circuito. A corrente de saída é assim limitada pelo valor 

da resistência do sensor de corrente. Sempre que o valor da tensão do sinal de corrente 

ultrapassa o valor de 1.4V o conversor o interruptor é aberto. 

 8�𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛−1𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓� + 𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎
2

= 𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 ( 166 ) 

 𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒 =
2𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎 − 8𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓

8𝑛−1𝐼𝑚𝑎𝑥
 ( 167 ) 

𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎 é a tensão da rampa de compensação, 𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓 é a tensão de offset para o 

sinal da corrente e 𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 é o valor máximo que a tensão de controlo. 

 𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 + 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇𝑠𝑤𝑆𝑎 ( 168 ) 

 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = −8𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓 ( 169 ) 

Esta condição que define a tensão de offset da rampa de compensação foi assim 

definida para anular o offset adicionado erradamente ao amplificador de corrente. 

 𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒 =
2𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇𝑠𝑤𝑆𝑎

8𝑛−1𝐼𝑚𝑎𝑥
 ( 170 ) 

Sendo 𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 1.4V e o valor máximo admitido de corrente no sensor de 4A temos 

então que o valor da resistência do sensor de corrente é: 

 
𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒 =

2 × 1.4 − 0.45 × 1 × 10−6 × 1250 × 103

8 × 1 × 4
 ( 171 ) 

 𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒 = 0.0492Ω ( 172 ) 

A.5 Compensador 
Tabela 40 - Valores efectivos para o dimensionamento do compensador. 

Variável: Condição: Valor: 

𝐶 𝐶 ≥ 16𝜇𝐹 22𝜇𝐹 

𝑅𝐶 𝑅𝐶 ≤ 0.1Ω 0.01Ω 

𝐿 𝐿 ≥ 2.15𝜇𝐻 10𝜇𝐻 

𝑆𝑎  1250
𝑘𝑉
𝑠

 

𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒  0.05Ω 

Com base nos valores da Tabela 40 e substituindo na equação do bloco de 

potência, temos que: 

 
𝑃(𝑠) =

2.675 × 1025 𝑠 +  1.216 × 1032

1.355 × 1013 𝑠3  +  4.924 × 1019 𝑠2  +  1.347 × 1026 𝑠 +  2.655 × 1030
 ( 173 ) 

 𝑓𝑐 = 1 × 105 𝐻𝑧 ( 174 ) 

 𝑅1 = 2.5 𝑀Ω ( 175 ) 
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Figura 85 - Diagrama de bode do sistema em malha aberta. 

 𝜑𝑃(𝑠)�𝑓=𝑓𝑐 = −94.9° ( 176 ) 

 𝜑𝑃𝑀 = 80° ( 177 ) 

 𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = 𝜑𝑃𝑀 − 𝜑𝑃(𝑠)�𝑓=𝑓𝑐 − 90° ( 178 ) 

 𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = 84.9° ( 179 ) 

 𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 = tan−1(𝑘) − tan−1 �
1
𝑘
� ( 180 ) 

 𝑘 = tan �
𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡

2
+ 45°� ( 181 ) 

 𝑘 = 18 ( 182 ) 

 
𝐺𝑓𝑐 = 10

�𝐺𝑃(𝑠)�𝑓=𝑓𝑐
�

20  ( 183 ) 

 𝐺𝑓𝑐 = 0.639 ( 184 ) 

 𝐶2 =
1

2𝜋𝑓𝑐𝐺𝑓𝑐𝑘𝑅1
 ( 185 ) 

 𝐶2 = 51 𝑓𝐹 ( 186 ) 

 𝐶1 = 𝐶2(𝑘 − 1) ( 187 ) 

 𝐶1 = 17 𝑝𝐹 ( 188 ) 

 𝑅3 =
𝑘

2𝜋𝑓𝑐𝐶1
 ( 189 ) 

 𝑅3 = 1.7 𝑀Ω ( 190 ) 

 
𝐶(𝑠) =

 5.099 × 10−16 𝑠 +  1.737 × 10−11

 6.506 × 10−23 𝑠2  +  7.541 × 10−16 𝑠 
 ( 191 ) 
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Figura 86 - Diagrama de bode do sistema em malha aberta (P), do compensador 

(C) e por fim do sistema em malha fechada (PC). 
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Apêndice B -  Esquemáticos e Layouts 

B.1 Transístor de Power Down 

 

 
Figura 87 - Esquema eléctrico e layout do transístor de power down. 

B.2 Condensadores de Desacoplamento 
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Figura 88 - Esquemas eléctricos e layouts de condensadores de desacoplamento. 

B.3 Oscilador 

  
Figura 89 - Esquema eléctrico do oscilador. 

 
Figura 90 - Layout do oscilador. 
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B.4 Gerador de Pulsos 

 
Figura 91 - Esquema eléctrico do gerador de pulsos. 

 
Figura 92 - Layout do gerador de pulsos. 

B.5 Divisor de Frequência 

 
Figura 93 - Esquema eléctrico do divisor de frequência. 

 
Figura 94 - Layout do divisor de frequência. 
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B.6 Shifter 

 
Figura 95 - Esquema eléctrico do Shifter. 

 
Figura 96 - Layout do Shifter. 
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B.7 Non-Overlaping 

 
Figura 97 - Esquema eléctrico do circuito do circuito Non-Overlaping. 

 
Figura 98 - Layout do circuito Non-Overlaping. 

B.8 Driver de Saída 
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Figura 99 - Esquema eléctrico e Layout driver de saída. 

B.9 Comparador 

 
Figura 100 - Esquema eléctrico do comparador. 
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Figura 101 - Layout do comparador. 

B.10 UVLO 

 
Figura 102 - Esquema eléctrico do circuito Undervoltage-Lockout. 
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Figura 103 - Layout do circuito Undervoltage-Lockout. 

B.11 Amplificador 

 
Figura 104 – Esquema eléctrico do amplificador de erro. 

 
Figura 105 - Layout do amplificador de erro. 
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B.12 Amplificador X8 

 
Figura 106 - Esquema eléctrico do amplificador X8. 

 
Figura 107 - Layout do amplificador X8. 

B.13 X8 

 
Figura 108 - Esquema eléctrico do multiplicador por oito. 
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Figura 109 - Layout do multiplicador por oito. 

B.14 Protecção ESD 

 
Figura 110 - Esquema eléctrico da protecção ESD. 

 
Figura 111 - Layout das protecções ESD. 
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B.15 Fontes de Corrente 

 
Figura 112 - Esquema eléctrico das fontes de corrente. 

 
Figura 113 - Esquema eléctrico de um espelho de corrente. 

 
Figura 114 – Layout das fontes de corrente. 
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Figura 115 – Layout do espelho de corrente. 
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Apêndice C -  Esquemas Eléctricos e Condições 

de Simulação 

C.1 Oscilador 
 

C.1.1 Simulações 
• Simulações de Monte Carlo 

• Todos os Corners 
• Análise DC   

1. Determinar a corrente Quiescente 
• Análise Transiente 

1. Corrente Média 
2. Tempo de Arranque  
3. Frequência 
4. Factor de Ciclo 
5. Corrente de polarização 

 

• Outras 
• Corner Nominal 

• Análise PSS e PNOISE 
1. Jitter 

• Análise Transiente 
1. Resistência de polarização 

 

Tabela 41 - Corners para o oscilador. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 
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C.1.2 Esquemático 

 
Figura 116 - Esquemático do circuito de teste do oscilador. 

C.1.3 Parâmetros 
• R0 = 237KΩ. Define a frequência do oscilador. 
• V2 = Fonte de Tensão Independente. Escalão de VSupply que inicia a 20ns 

para testar o tempo de arranque. 
• V0 = Fonte de Tensão Independente. Pulso de VSupply com a duração de 

50ns aos 500ns para testar o sistema de desligar. 

C.2 Gerador de Pulsos 

C.2.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente Média 
• Tempo de Subida 
• Tempo de Descida 
• Duração do Pulso 

• Análise DC 
• Determinar a corrente Quiescente 
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Tabela 42 - Corners para o gerador de pulsos. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

C.2.2 Esquemático 

 
Figura 117 - Esquemático do circuito de testes para o gerador de pulsos. 

C.2.3 Parâmetros 
• Sinal de entrada 

o Frequência 1MHz 

o Tempo de subida e descida 1ps 

• Carga 

o Capacidade 4fF (NOR20) 

C.3 Divisor de Frequência 

C.3.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
1. Corrente Média 
2. Tempo de Subida 
3. Tempo de Descida 
4. Duração do Pulso 
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Tabela 43 - Corners para o divisor de frequência. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

C.3.2 Esquemático 

 
Figura 118 - Esquemático do circuito de testes do divisor de frequência. 

C.3.3 Parâmetros 
• Sinal de entrada 

o Frequência 16MHz 

o Tempo de subida e descida 1 ps 

• Carga 

o Capacidade 4 fF (DF3) 

C.4 Level Shifter 

C.4.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente Média 
• Tempo de Subida 
• Tempo de Descida 
• Tempo de Atraso 

• Análise DC 
• Determinar a corrente Quiescente 
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Tabela 44 - Corners para o conversor de nível de tensão. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação  3.0 3.3 3.6 

Tensão de Saída 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

C.4.2 Esquemático 

 
Figura 119 - Esquemático do circuito de testes para o conversor de nível de tensão. 

C.4.3 Parâmetros 
• Sinal de entrada 

o Frequência 1MHz 

o Tempo de subida e descida 1 ps 

• Carga 

o Capacidade 50 fF 

C.5 Non-Overlaping 

C.5.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente Média 
• Tempo de Subida 
• Tempo de Descida 
• Tempo de Atraso 

• Análise DC 
• Determinar a corrente Quiescente 
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Tabela 45 - Corners para o bloco de não sobreposição. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

 

C.5.2 Esquemático 

 
Figura 120 - Esquemático do circuito de testes para o bloco de não sobreposição. 

 

C.6 Driver de Saída 

C.6.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente Média 
• Tempo de Subida 
• Tempo de Descida 
• Tempo de Atraso 

• Análise DC 
• Determinar a corrente Quiescente 

 

Tabela 46 - Corners para o driver de saída. 
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Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

C.6.2 Esquemático 

 
Figura 121 - Circuito de testes do driver de saída. 

C.6.3 Parâmetros 
• Sinal de entrada 

o Frequência: 1 MHz 

o Tempo de comutação 1 ps 

• Carga 

o Capacidade de 500 pF 

C.7 Gerador de Tensão de Referência 

C.7.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente média 
• Valor da tensão de referência 
• Valor da corrente de referência 
• Tempo de arranque 

• Análise AC 
• Ganho em malha aberta do amplificador 
• Produto do ganho pela largura de banda do amplificador 

• Análise XF 
• Determinar a rejeição à tensão de alimentação 

• Análise DC 
• Variação da tensão de referência com a temperatura 
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• Variação da corrente de referência com a temperatura 

Tabela 47 - Corners para o gerador de tensão de referência. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

RES TM, WP, WS 

BJT HB, HS, LB, TM 

C.7.2 Esquemáticos 

 
Figura 122 - Circuito de teste para o gerador de tensão de referência. 
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Figura 123 - Circuito de teste para o amplificador do gerador de tensão de 

referência. 

C.7.3 Parâmetros 
Tabela 48 - Tabela de parâmetros de simulação (a) gerador de tensão, (b) 

amplificador do gerador. 

(a) (b) 

• Carga 

o Capacidade de 10 pF 

• Resistência de polarização: 

o 120 KΩ 

• Carga 

o Capacidade de 10 pF 

C.8 Comparador 

C.8.1 Simulações 
• Simulações de Monte Carlo 

• Nominal Corner 
• Análise Transiente 

1. Tensão de desvio 
• Outras simulações 

• Todos os Corners 
• Análise transiente 

1. Corrente média 
2. Atraso 
3. Slew Rate 

• Análise DC 
1. Corrente quiescente 

• Nominal Corner 
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• Análise transiente 
1. Gama de tensão de entrada 

Tabela 49 - Corners para o comparador. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 3.0 3.3 3.6 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

C.8.2 Esquemático 

 
Figura 124 - Circuito de testes para o comparador. 

C.8.3 Parâmetros 
• Sinais de entrada 

o Onda triangular em escada 

 Passo de tensão 5 mV 

 Passo de tempo 20 ns 

 Amplitude 20 mV 

o Tensão de modo comum 0.6 V 

• Carga 

o Capacitiva de 50 pF 
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C.9 UVLO 

C.9.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente Média 

• Análise DC 
• Varrimento em Temperatura 

1. Determinar a corrente Quiescente 
• Varrimento em tensão de entrada 

1. Tensão mínima 
2. Tensão máxima 

Tabela 50 - Corners para o circuito de detecção de subtensão histerético. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

C.9.2 Esquemático 

 
Figura 125 - Circuito de testes para o circuito de detecção de subtensão histerético. 

C.9.3 Parâmetros 
• Corrente de polarização: 15uA 

• Resistência externa: 1240kΩ 

• R1: 4433.33Ω 
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• R2: 84233.3Ω 

C.10 Amplificador de Erro 

C.10.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente média 
• Tensão de desvio sistemático 
• Slew Rate 

• Análise AC 
• Ganho em malha aberta do amplificador 
• Produto do ganho pela largura de banda do amplificador 
• Margem de fase 

• Análise XF 
• Determinar a rejeição à tensão de alimentação 

• Análise DC 
• Corrente quiescente 

Tabela 51 - Corners para o amplificador de erro. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

RES TM, WP, WS 

CAP TM, WP, WS 
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C.10.2 Esquemático 

 
Figura 126 - Circuito de testes para o amplificador. 

C.10.3 Parâmetros 
• Carga: Capacidade de 12 pF em paralelo com uma capacidade de 1 pF em 

serie com resistência de 17 kΩ. (Aproximação à carga do amplificador de 

erro) 

C.11 Amplificador X8 

C.11.1 Simulações 
• Todos os Corners 

• Análise Transiente 
• Corrente média 
• Tensão de desvio sistemático 

• Análise AC 
• Ganho 
• Largura de banda do amplificador 
• Margem de fase 

• Análise DC 
• Corrente quiescente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 52 - Corners para amplificador em montagem não inversora. 
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Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

RES TM, WP, WS 

CAP TM, WP, WS 

C.11.2 Esquemático 

 
Figura 127 - Circuito de testes para o amplificador em montagem não inversora. 

C.11.3 Parâmetros 
• Carga  

o Resistência de 200 kΩ 

o Capacidade de 1 pF 

• Sinal de entrada 

o Impulsos de 100 mV a 1 MHz 
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C.12 Fontes de Corrente 

C.12.1 Simulações  
Tabela 53 - Corners para os espelhos de corrente. 

Corners 

 

Mínimo Nominal Máximo 

Tensão de Alimentação 4.5 5 5.5 

Temperatura -50 50 125 

MOS TM, WO, WP, WS, WZ 

RES TM, WP, WS 
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Apêndice D -  Testes de topo e Resultados 

D.1 Esquema de Testes 

 
Figura 128 – Esquema eléctrico do circuito de testes (conversor DC/DC). 
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D.2 Resultados em modo CCM. 

 
Figura 129 - Resultado das simulações em modo CCM com impulso na carga. 



119 
 

 
Figura 130 - Resultado das simulações em modo CCM com impulso na entrada. 
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D.3 Resultados em modo DCM. 

 
Figura 131 - Resultado das simulações em modo DCM com impulso na carga. 
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Figura 132 -- Resultado das simulações em modo DCM com impulso na entrada. 



122 
 

  



123 
 

Apêndice E -  Floorplanning 

 
Figura 133 - Esquema eléctrico do circuito de controlo 
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Figura 134 - Esquema eléctrico de topo do circuito de controlo. 
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Figura 135 - Layout do circuito de controlo pronto para implante. 
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Figura 136 – Esquema com os bonding wires que foram colocados. 
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Apêndice F -  Placa de Testes 

Para a realização de testes ao circuito de controlo foi desenhada uma placa para a 

realização de alguns testes simples. A placa foi pensada de forma a realizar testes 

exclusivamente aos blocos internos que estão expostos para o exterior através das 

portas de entrada e saída. 

Esta placa deveria ter sido desenhada por forma a se poder fazer teste ao sistema 

de controlo como um todo. Sendo assim fica para trabalho futuro a realização de uma 

placa que teste o controlador como um todo. 

Esta placa está dividida em duas partes distintas: 

1. A parte da alimentação; 

2. A parte dos pontos de teste. 

Na Figura 138 pode se observa a placa e ou “routing” efectuado. Esta placa foi 

desenhada com ajuda da ferramenta Eagle da CadSoft. 

 
Figura 137 - Diagrama da placa de testes. 

Para a realização da alimentação foi utilizada uma ponte rectificadora e dois 

reguladores de tensão em cascata. O primeiro regulador é o bastante conhecido LM7805 

o segundo é um LM1117T que fornece directamente 3.3V sem que haja necessidade de 

resistências externas. Em todos os rails de alimentação foram colocados condensadores 

de estabilização do sinal. 
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Figura 138 - Esquemático da alimentação da placa de testes. 

As portas que necessitam de sinais gerados externamente estão ligadas a uma 

tomada BNC. As portas que necessitam de sinais externos são: 

• PFMI. Porta que comuta o modo de funcionamento do conversor (PWM / 

PFM). 

• PFMV. Porta que recebe o sinal do comparador histerético (que compara a 

tensão de saída com uma referência). 

• COMP. Porta que corresponde á saída com amplificador de erro e ao mesmo 

tempo a entrada para o comparador. 

• VSENSE. Porta que recebe o sinal do sensor de tensão de saída do 

conversor. 

• ISENSE. Porta que recebe o sinal do sensor de corrente do interruptor do 

conversor. 

• RAMPA. Porta que recebe o sinal de rampa de compensação. 

• SS_CL. Porta que recebe um sinal DC e que limita ou impede que a corrente 

do conversor ultrapasse um dado valor. 

 
Figura 139 - Esquemático do circuito integrado com as ligações às portas que não 

têm controlo na placa de testes. 
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Por outro lado as portas que não precisam de ser alimentadas com sinais externos, 

ou que são portas meramente de teste são: 

• BATT. Porta onde se pode testar o valor da tensão que irá controlar o bloco 

UVLO. 

• OR4. Porta onde se pode ver o sinal do resultado da porta logica OR do sinal 

de “Power Down”, do comparador de tensão, do comparador de corrente e 

do detector de subtensão. 

• CLK. Porta onde se pode observar o sinal de relógio. 

• IREF. Porta onde se pode medir a corrente de referência de 10 µA. 

• VREF1. Porta onde se pode observar a tensão de referência 1.65V. 

• VREF2. Porta onde se pode observar a tensão de referência 1.25V. 

• PULSES. Porta onde se observa os sinais de pulso que fazem set ao “Latch” 

do modelador de PWM. 

• UVLO. Porta onde se pode observar o sinal de saída do circuito de detecção 

de subtensão na fonte de alimentação. 

• PWM. Porta onde se pode observar o sinal de controlo do interruptor do 

conversor. Embora o nome da porta seja PWM nesta porta o sinal não é 

necessariamente um sinal PWM, é sim PWM e PFM mediante as condições de 

carga. 

 
Figura 140 - Esquemático das ligações às portas que necessitam de algum tipo de 

controlo. 

Para além das funcionalidades básicas já apresentadas a placa de testes tem ainda 

um conjunto de três potenciómetros, dois interruptores, uma malha ente a porta COMP 

e a porta VSENSE que permitirá implementar o compensador que se deseje e por fim 

dois leds indicadores do estado do circuito. 

Os potenciómetros: 
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• POT IREF. Este potenciómetro permite controlar o valor da corrente de 

referência. 

• POT V_BATT. Este potenciómetro permite fazer variar a tensão na porta 

V_BATT e com isto fazer comutar o UVLO. 

• POT OSC. Com este potenciómetro podemos controlar a frequência do sinal 

de relógio do controlador. 

Os interruptores: 

• O interruptor exterior permite colocar o controlador em modo “Power 

Down”. Quando o circuito é colocado neste modo os dois leds encontram-se 

ligados. 

• O interior permite desligar a malha de compensação. 

Os leds são dois e um deles indica a presença de alimentação e o outro que o 

circuito se encontra ou não no modo de “Power Down”. 

Tabela 54 - Mapeamento LED estado de funcionamento da placa de testes. 

LED Power On LED Power Down Estado 

OFF OFF Desligado 

ON OFF Em funcionamento  

ON ON Modo Power Down 
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Apêndice G -  Requisitos ESA 

 

Figura 141 - Especificações ESA pagina 1 de 7. 

 

Figura 142 - Especificações ESA pagina 2 de 7. 
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Figura 143 - Especificações ESA pagina 3 de 7. 

 

Figura 144 - Especificações ESA pagina 4 de 7. 
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Figura 145 - Especificações ESA pagina 5 de 7. 

 

Figura 146 - Especificações ESA pagina 6 de 7. 
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Figura 147 - Especificações ESA pagina 7 de 7. 
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	1 Introdução
	1.1  Motivação

	A electrónica é, neste momento, uma das ciências que mais evolui. Em todos os utensílios há uma tendência a incorporarem electrónica de forma a serem mais autónomos, funcionais e eficientes. Há também a necessidade de a electrónica estar em todos os meios ambientes, nomeadamente em meios onde existem factores adversos à própria electrónica, como por exemplo nas centrais atómicas ou no espaço exterior à Terra. O meio espacial, exterior à Terra, será o meio para o qual se vai projectar o corrente trabalho.
	A Agência Espacial Europeia (ESA XE "ESA:European Space Agency" ) tem algumas restrições devido a não haver um fornecedor europeu de circuitos de “Rad Hard Power Management”, por motivos de ordem financeira e de ordem tecnológica.
	A ESA tem algumas dificuldades em obter conversores DC-DC, dado que o único fornecedor são os Estados Unidos da América, o que implica que existam restrições alfandegárias, para além de que há falta de documentação técnica a acompanhar os dispositivos e, por vezes estes apresentam-se defeituosos [1].
	Dentro dos circuitos de potência, vamo-nos focar nos conversores de corrente continua (DC XE "DC:Direct Current" ) em corrente continua, para aplicar em satélites e com vários níveis de tensão de saída.
	A presente dissertação de mestrado surge no seguimento desta lacuna e propõe uma solução que respeita os pré-requisitos impostos pela ESA.
	Inicialmente, será apresentada uma breve introdução à problemática da radiação e os circuitos eléctricos, discutida a escolha da arquitectura do conversor e do controlador para esta solução. Por fim, serão apresentados os resultados à discussão dos mesmos e as conclusões necessárias.
	1.2  Objectivos

	O projecto em que esta tese se insere tem como objectivo o desenvolvimento de um conversor DC-DC. Um conversor que tenha maior capacidade de resistir num meio adverso como é o meio do espaço exterior.
	Esta tese tem como objectivo mais amplo desenvolver um controlador para conversor DC-DC que obedeça aos critérios da ESA (Potencia, Eficiência, Tensões de Saída e Entrada, Ruído, …). Em particular pretende-se também validar a tecnologia necessária à construção de um conversor resistente a radiação.
	De forma sumária e com base no Apêndice G – Requisitos ESA - destacamos alguns dos constrangimentos impostos pela ESA e que são os mais importantes para a concretização do conversor:
	1. Resistente a doses de radiação superior a 30 Krad;
	2. Isolamento galvânico;
	3. Múltiplas saídas (3.5V, 4.5V, 5V) com 10W cada;
	4. Sobretensão inferior a 0.3V;
	5. Tensão de ripple inferior a 2% da tensão nominal;
	6. Margem de fase superior a 50º;
	7. Eficiência superior a 70%.
	1.3  Estado da Arte

	Neste tópico apesentaremos apenas o que se faz de melhor, neste tipo de conversores, pelos diversos fabricantes. Análises sobre quais as técnicas e metodologias, que são melhores e mais eficientes, serão apresentadas no seio dos próximos capítulos. No capítulo 2 falaremos sobre a problemática da radiação e quais as técnicas mais recentes que mitigam esse problema. Outro exemplo será, no capítulo 4, a abordagem ao modelo de controlo, em que mais uma vez apresentaremos o que mais de recente se produz.
	Após uma pesquisa efectuada, encontrámos os seguintes fabricantes de conversores e/ou circuitos de controlo:
	/
	/
	Figura 1 - Principais características de alguns circuitos de controlo e conversores DC/DC
	A Figura 1 foi preenchida com as principais características retiradas das respectivas fichas de produto [2] [3] [4] [5] [6].
	As principais conclusões que se podem retirar deste conjunto de fabricantes são:
	 São todos fornecedores americanos como a ESA afirmou [1];
	 Nenhum deles cumpre com todas as especificações impostas pela ESA;
	 Zin Techonologies apresenta o controlador que mais se aproxima do que a ESA pretende.
	 Aeroflex tem o circuito de controlo mais resistente a radiação.
	1.4  Objectivos Alcançados

	Neste trabalho foram alcançadas os seguintes objectivos:
	1. Desenvolvimento de um circuito integrado de controlo;
	2. Desenho do layout do circuito integrado de controlo;
	a. Realização de testes;
	3. Implantação em silício do circuito de controlo;
	4. Desenvolvimento de uma placa para efectuar “test on a chip”;
	a. Realização de testes;
	1.5  Estrutura da Dissertação

	A presente dissertação está dividida em vários capítulos que seguem uma lógica sequencial. Começa pela análise generalista da problemática da electrónica em meios com radiação (problemas e mitigações possíveis). Nos capítulos seguintes entramos no desenvolvimento de uma solução para o conversor DC/DC, que tira partido das formas de mitigar os efeitos nefastos da radiação.
	Nos capítulos que se referem ao desenvolvimento, começámos por seleccionar a topologia do conversor, de seguida a selecção de um modelo de controlo e por fim a implementação.
	Para terminar, temos a apresentação dos resultados e as respectivas conclusões.
	De forma mais detalhada temos:
	 Capítulo 1 – É apresentada uma introdução ao problema que nos propomos resolver, às diferentes decisões que enfrentámos e, por último, a enunciação dos resultados obtidos.
	 Capítulo 2 – Apresentamos a problemática da Radiação. Quais as fontes de radiação, em que ambientes existe de forma significativa, quais os seus efeitos e que medidas podem ser tomadas para minimizarmos os mesmos.
	 Capítulo 3 – Para o conversor temos de tomar uma decisão acerca de qual será a melhor topologia para a sua implementação. Assim sendo, apresentaremos as várias topologias existentes e por fim apresentaremos uma decisão sobre a topologia escolhida.
	 Capítulo 4 – Depois de escolhida a topologia do conversor, vem a escolha do modelo de controlo. Neste capítulo apresentamos os vários modelos de controlo e por fim a escolha do modelo que mais se adequa ao presente projecto.
	 Capítulo 5 – Neste capítulo apresenta-se as diversas células que constituem o controlador do conversor e que foram implementadas neste trabalho.
	 Capítulo 6 – Este é o capítulo dos resultados. Resultados das simulações e das simulações sobre o circuito integrado na placa de testes.
	 Capítulo 7 – Este é o último capítulo e nele apresentaremos os resultados alcançados, bem como os pontos que não foram alcançados ou que podem ser melhorados, como possível trabalho futuro.
	2 Radiação
	2.1  Radiação Electromagnética

	A radiação é a propagação de energia por meio de partículas ou ondas. Todos os corpos emitem radiação, bastando para isso estar a uma dada energia. A radiação pode se subdividir em dois grandes grupos.
	1. Radiação ionizante – Radiação com energia suficiente para ionizar átomos e moléculas.
	2. Radiação não ionizante – Radiação com frequência abaixo da frequência da radiação visível e que não tem a capacidade de ionizar.
	Para o caso em estudo interessa apenas a radiação ionizante. A radiação ionizante caracteriza-se por ter uma grande quantidade de energia associada e que pode ser encontrada no espaço exterior, em voos a alta altitude, perto de reactores nucleares, nos aceleradores de partículas, em acidentes nucleares e em cenários de guerra nuclear. No caso específico do ambiente espacial, as principais fontes de radiação são as erupções solares, as cinturas radioactivas e os raios cósmicos. 
	Figura 2 - Fonte de radiação, (a) emissão de radiação pelo Sol, (b) radiação capturada pelo campo magnético da terra.
	Para mitigar os efeitos da radiação em circuitos electrónicos existe um conjunto de técnicas que se denominam, na língua inglesa, de “Radiation hardening”. Os circuitos eléctricos produzidos com base nestas técnicas são arquitecturalmente parecidos, tendo apenas alterações que diminuem a probabilidade de a radiação produzir efeitos secundários sobre os mesmos. 
	2.2  Efeitos da Radiação

	Os efeitos da radiação podem ser de dois tipos distintos, os efeitos não cumulativos ou transientes e os efeitos cumulativos. Os efeitos não cumulativos caracterizam-se por serem contidos temporalmente e por serem efeitos em que os dipositivos podem retomar ao seu estado normal, a não ser que estes tenham sido destruídos. Os efeitos cumulativos são efeitos que perduram no tempo, mesmo que a fonte de radiação desapareça.
	Uma maneira de poder medir a tolerância à radiação é medir a totalidade de radiação de ionização capturada (TID XE "TID:Total Ionization Dose"  - Total Ionization Dose). Uma outra medida importante é a energia transferida por unidade de cumprimento (LET XE "LET:Linear Energy Transfer"  – Liner Energy Transfer) com unidades de MeV*cm2/mg.
	A degradação a longo prazo dos dispositivos electrónicos é devida à totalidade de radiação de ionização capturada e que se deposita no material, o que se traduz em electrões, protões e partículas das explosões solares que ficam presos no seio do silício. Efeitos que decorrem desta degradação são falhas paramétricas que se traduzem em variações nos parâmetros dos dispositivos, por exemplo, as variações de correntes de fuga e das tensões de limiar, e são também falhas funcionais.
	/
	Figura 3 - Efeitos da Radiação Electromagnética.
	Os efeitos devido a dose total de ionização são de dois tipos:
	 Deteriorações por deslocação (DD XE "DD:Displacement Demage"  – “Displacement Damage”) – Que resultam da deslocação dos átomos na estrutura cristalina. 
	 Correntes de fuga induzidas por radiação (RLIC XE "RLIC:Radiation Induced Leakage Current"  – “Radiation Induced Leakage Current”). - Que se desenvolvem devido á deposição de radiação.
	Efeitos devido a eventos (SEE XE "SEE:Single Event Effects"  - “Single Event Effects”), os quais ocorrem quando um dado evento radioactivo, com energia suficiente para causar esse mesmo efeito, acontecer. Estes tipos de efeitos de curto prazo provocam erros, que se podem subdividir nos seguintes grupos:
	 Erros associados aos sinais eléctricos (“Soft Errors”) – São detectáveis nas saídas do sistema e são devidos a pulsos transientes ou a transições de bits.
	o Erros Transientes.
	 SET XE "SET:Single Event Effect"  – “Single Event Effect” – Erros na transiente dos sinais de saída.  
	o Erros Estáticos.
	 SEU XE "SEU:Single Event Upset"  – “Single Event Upset” – Erros que perduram no tempo e que são facilmente corrigidos por uma reintrodução dos sinais de entrada.
	 SEFI XE "SEFI:Single Event Functional Interrupt"  – “Single Event Functional Interrupt” – Erros que perduram no tempo mas que precisam de uma reinicialização de todo o sistema.
	 Erros Destrutivos associados ao Hardware (“Hard Errors”) – são quase sempre destrutivos e causam efeitos funcionais permanentes.
	 SEL XE "SEL:Single Event Lacthup"  – “Single Event Lacthup” – Condição em que existem correntes com origem em junções PNPN e que são suficientemente grandes para destruir o dispositivo, caso este não seja desligado. 
	 SEGR XE "SEGR:Single Event Gate Rupture"  – “Single Event Gate Rupture” – Desaparece o canal de condução permanente devido á destruição da gate.
	 SES XE "SES:Single Event Snapback"  – “Single Event Snapback” – Parecido com o SEL mas desta feita sem a necessidade de existir a junção PNPN.
	 SEB XE "SEB:Single Event Burnout"  – “Single Event Burnout” – Destruição do dreno ou da fonte dos transístores MOSFET (“Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor” 
	Para este grupo de erros e efeitos existe um conjunto de técnicas que permitem que se maximize a resistência aos mesmos. Estas técnicas subdividem-se mais uma vez em dois grandes grupos: as técnicas físicas e as técnicas de lógica.
	Técnicas:
	 Físicas
	o Utilização de substratos isolantes em vez de os vulgares [7]. 
	o Utilização de transístores bipolares verticais em vez dos horizontais. Os transístores bipolares verticais são mais resistentes.
	o Utilização de escudos com Boro-11 dado que o Boro-11 absorve os neutrões por decaimento alfa.
	o Substituição de memórias capacitivas (por exemplo: DRAM XE "DRAM:Dynamic Random Access Memory" ) por memórias mais resistentes (por exemplo: SDRAM XE "SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory" ).
	o Escolha de um substrato com uma maior banda proibida (“Band Gap”).
	o Utilização de transístores MOS XE "MOS:Metal Oxide Semiconductor"  especiais (ELT XE "ELT:Enclosed Layout Transistor"  – “Enclosed Layout Transistor”) em vez de os transístores MOS convencionais.
	 Lógica
	o Utilização de mais bits de paridade, para que seja mais fácil a recuperação de dados. Os dados em memória, mesmo quando não estão a ser acedidos, podem ser alterados, existindo a necessidade de haver um mecanismo que ciclicamente valida os dados em memória.
	o Redundância tripla associada a um sistema de votação. A resposta menos votada é ignorada. 
	o Utilizações de relógios supervisores (“watchdog timer”) que constantemente testam se o sistema está a funcionar correctamente e, no caso contrário, fazem uma reinicialização do sistema.
	A tendência para aumentar a resistência à dose total de radiação e ao número de eventos por efeitos radioactivos, enquanto se continua a reduzir o tamanho dos componentes, só é possível com o aparecimento de novos materiais para a área dos semicondutores. Tecnologias como as fibras de organo-silicatos de baixa constante dieléctrica estão a ser desenvolvidas.
	A utilização de transístores MOS ELT, que se caracterizam por ter uma difusão no interior que está rodeada por um anel de gate e que por sua vez está rodeada por um outro anel de difusão exterior, permitem minimizar efeitos da radiação. Em comparação com os transístores standard, estes não permitem que entre a fonte e o dreno se possam depositar partículas electricamente carregadas que, com o passar do tempo, criam um caminho para as correntes de fuga.
	/
	Figura 4 - Transístor MOS ELT.
	3 Conversores DC/DC
	3.1  Visão Geral

	Os conversores DC/DC, ou de tensão contínua em tensão contínua permitem a conversão de um dado valor de tensão num outro valor de tensão. Existem dois tipos de conversores, os conversores lineares e os conversores comutados (Figura 5) [8].
	/
	Figura 5 - Tipos de conversores DC/DC.
	Os conversores lineares só permitem a conversão para tensões inferiores à tensão de entrada, são ineficientes, especialmente para grandes quedas de tensão entre entrada e saída, e a potência dissipada é proporcional à queda de tensão vezes a corrente de saída. Assim, este tipo de conversores não é indicado para sistemas que exijam uma elevada potência de saída, nem para sistemas em que a tensão de saída tenha de ser superior à de entrada. Uma implementação comum deste tipo de conversores é o LDO XE "LDO:Low Drop-Out Regulator"  (”Low Drop-Out Regulator”) para alimentar pontualmente circuitos que necessitem de pouca potência e em que a área disponível seja diminuta. Estes conversores, comparativamente com os conversores comutados, ocupam menos área, produzem menos ruído e são mais imunes às variações da fonte de alimentação.
	Os conversores comutados (SMPS XE "SMPS:Switched Mode Power Supply"  – “Switched Mode Power Supply”), por seu lado, funcionam por fases (desligado/ligado) em que numa parte do ciclo armazenam energia e, na outra parte do ciclo, libertam essa mesma energia, desta feita com outro valor de potencial eléctrico. A energia pode ser armazenada num campo magnético (bobines e transformadores) ou em campos eléctricos (condensadores). Este tipo de conversores tem uma eficiência tipicamente entre os 75% e os 98%, o que maximiza a duração das baterias. As perdas, neste tipo de conversores, está principalmente relacionada com as perdas de comutação nos transístores de controlo. A substituição dos transístores bipolares por transístores de efeito de campo veio diminuir este tipo de perdas, aumentar a frequência de comutação e diminuir a complexidade do andar de saída.
	3.2  Conversores Comutados

	Os conversores comutados subdividem-se em dois grandes grupos como se pode observar na Figura 6. Os conversores isolados têm um aspecto em comum: as bobinas que existem nos conversores não isolados são substituídas por transformadores. Por sua vez os conversores isolados podem ser recategorizados em simétricos e assimétricos, mediante o seu ciclo magnético. 
	Para um conversor assimétrico o ponto de funcionamento do transformador, gráfico de B-H (Figura 8), nunca sai do mesmo quadrante. Os conversores simétricos usam sempre um número par de interruptores e que exploram melhor o ciclo magnético do transformador, o que faz com que estes sejam menores e mais leves.
	/
	Figura 6 - Categorias dos conversores comutados.
	O isolamento é um dos pré-requisitos, logo todos os conversores que não tenham isolamento podem ser desprezados da nossa análise. Os conversores simétricos também serão desprezados pois necessitam de mais lógica de controlo e de mais transístores para serem implementados o que pode ser crítico num sistema para utilização em ambientes radioactivos.
	A tensão e a corrente de saída dependem de aplicação para aplicação, a selecção do conversor correto é por vezes tabelada, mas o certo é que não existe um procedimento único e que seja o ideal para seleccionar o conversor mais adequado.
	Para aplicações que precisem menos de 200W há a tendência para seleccionar as topologias do tipo Flyback e Forward. Uma das vantagens destes conversores é utilizarem transístores (que fazem de interruptores para o primário do transformador) com uma única tensão de referência. A desvantagem destas implementações é a tensão aplicada nos interruptores, que são a soma da tensão de alimentação mais a tensão reflectida do transformador e mais a tensão de pico da comutação do interruptor devido à indutância presente. Este problema pode ser mitigado introduzindo um interruptor extra. Neste cenário a tensão aos terminais dos interruptores desceria para apenas a tensão de alimentação. Este aumento da complexidade no circuito de controlo compensa para algumas aplicações. Para aplicações espaciais ou para ambientes radioactivos deve procurar utilizar o menor número de semicondutores possível.
	A topologia que iremos usar para esta aplicação é topologia “Forward” pelas seguintes razões:
	1. Ser isolada galvanicamente;
	2. Ser indicada para potência necessária;
	3. Ter relativamente o menor ruído de saída;
	4. Ser de fácil estabilização.
	5. Permitir ter várias tensões de saída. 
	3.3  Conversor Forward

	O conversor “Forward” é mais um tipo de conversor comutado isolado galvanicamente. Em comparação com a topologia “Flyback” é energeticamente mais eficiente e destinado a sistemas de maior potência (100 a 200 Watt).
	/
	Figura 7 - Conversor "Forward" simplificado.
	Este conversor é basicamente um conversor “Buck” com adição de um transformador para protecção e escalamento do circuito secundário, ou de saída, em relação ao circuito primário de entrada.
	O modo de funcionamento deste conversor pode ser facilmente explicado subdividindo-o em duas partes temporais e partindo do princípio que todos os componentes são ideais, os intervalos de tempo correspondentes ao interruptor T da Figura 7 estar aberto ou estar fechado.
	Quando o interruptor T está fechado, aparece uma queda de tensão aos terminais do enrolamento primário bem como aos terminais do secundário. A tensão polariza o díodo D1 e a corrente flui na direcção do filtro e da carga. A tensão no secundário (Eq. 2) é proporcional à tensão do primário e o factor de proporcionalidade é a razão de número de espiras entre o primário e o secundário (Eq. 1).
	𝑛=𝑁𝑝𝑁𝑠
	( 1 )
	𝑉𝑁𝑠=𝑉𝑖𝑛𝑛
	( 2 )
	/
	Figura 8 - Ciclo de histerese de um transformador.
	Quando o interruptor T está aberto, a corrente no enrolamento primário e secundário passa a zero, contudo a corrente na carga continua a fluir vinda do filtro. O díodo D2, neste cenário, funciona como roda livre para que haja um caminho para a corrente.
	A relação entre o tempo que o conversor está no estado em que o interruptor está fechado e o tempo de um ciclo inteiro dá o factor de ciclo do conversor (“duty cycle”) (Eq. 3).
	𝛿=𝑇𝑜𝑛𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓
	( 3 )
	𝑉𝑜𝑢𝑡=𝑛𝑉𝑖𝑛𝛿
	( 4 )
	Um terceiro enrolamento existe no transformador e tem como objectivo desmagnetizar o núcleo, para que este não sature.
	A corrente de desmagnetização decai mediante a Eq. 5. Por sua vez a corrente de magnetização pode ser descrita pela Eq. 6, em que N é número de espiras e 𝜙 é fluxo magnético.
	𝑁𝑑𝑑𝜙𝑚𝑑𝑡=−𝑉𝑖𝑛
	( 5 )
	𝑁𝑝𝑑𝜙𝑚𝑑𝑡=𝑉𝑖𝑛
	( 6 )
	Daqui se pode aferir que para que a desmagnetização seja total ou nula temos a seguinte relação (combinação das Eq. 5 e Eq. 6):
	𝑡𝑇𝑁𝑇=𝑡𝑃𝑁𝑃
	( 7 )
	𝛿≤𝑁𝑝𝑁𝑃+𝑁𝑇
	( 8 )
	Sendo 𝑡𝑃=𝛿∗𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 e 1−𝛿𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙≥𝑡𝑇 para que a desmagnetização seja total e substituído estas expressões na Eq. 7 facilmente se chega ao valor máximo admissível para o duty-cycle. Para um enrolamento terciário igual ao primário o factor de ciclo tem de ser inferir a 0.5, para garantir que o núcleo do transformador é completamente desmagnetizado. Por outro lado se aumentar a relação de espiras, para poder aumentar o factor de ciclo, isso implicará uma maior tensão no interruptor.
	Este conversor caracteriza-se também pelo modo como varia a corrente da bobine de saída. Quando esta tem sempre corrente a circular, estamos perante um cenário de conversão em corrente contínua, desta forma a bobine nunca chega a ser totalmente desmagnetizada. Por outro lado temos o cenário que a corrente vem a zero e a desmagnetização é completa e que dá pelo nome de conversão em corrente descontínua. Esta condição de conversão é em função do valor da indutância da bobine e da corrente na carga; para indutâncias ou correntes pequenas temos o conversor tipicamente em modo descontínuo. A conversão em modo descontínuo, comparativamente com o modo contínuo, tem a desvantagem de exibir mais ondulação na tensão de saída e mais potência dissipada. O valor da resistência ou da indutância da bobine para a qual se comuta de modo de condução é dado pelas seguintes equações: [9]
	𝑅∗=2𝑓𝑠𝑤𝐿𝑛𝑉𝑖𝑛𝑛𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡
	( 9 )
	𝐿∗=𝑅𝑛𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡2𝑓𝑠𝑤𝑛𝑉𝑖𝑛
	( 10 )
	De modo a evitar o funcionamento em modo descontínuo utiliza-se um controlo por modelação de frequência de pulso.
	A ondulação depende portanto do modo de funcionamento do conversor e dos parâmetros do filtro. Quanto melhor for o condensador (a resistência e indutância interna do condensador são figuras de mérito) e quanto mais baixa for a frequência de corte do filtro, menor será a ondulação na tensão de saída. Assim sendo, e negligenciando a parte indutiva do condensador, a ondulação de saída é:
	∆𝑉𝑉𝑜𝑢𝑡=𝜋22𝑓𝑐𝑓𝑠𝑤21−𝛿𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒+1−𝛿𝐿𝑓𝑠𝑤𝑅𝐸𝑆𝑅𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎
	( 11 )
	𝑓𝑐=12𝜋𝐿𝐶
	( 12 )
	/
	Figura 9 - Formas de onda típicas para um conversor forward em condução contínua.
	4 Sistema de Controlo
	O controlo é o sistema mais importante de um conversor comutado, pois deste vai depender a eficiência do conversor e o ruído da tensão de saída.
	Este capítulo pretende mostrar e testar o modelo de controlo implementado.
	4.1  Modelação

	As técnicas mais usadas e mais comuns são a modulação por largura de impulso (PWM XE "PWM:Pulse Width Modulation"  – Pulse Width Modulation) e a modulação por frequência de pulso (PFM XE "PFM:Pulse Frequency Modulation"  – Pulse Frequency Modulation). Para a máxima eficiência podem ser combinadas diferentes técnicas.
	Comparação entre sistemas de modulação:
	Tabela 1 - Comparação entre métodos de modulação.
	 Frequência fixa (bom para aplicações que precisem de evitar certas bandas de frequência)
	 Baixa eficiência para pequenas cargas
	 Boa eficiência para pequenas cargas
	 Fácil de implementar porque não precisa de amplificador de erro.
	 Largura de banda alta (ruído)
	Ao combinar as duas técnicas podemos assim utilizar, para o cenário de uma carga pequena, a modulação PFM e para o cenário contrario, a modulação PWM. Considera-se pequenas cargas para correntes de saída inferior a 200 mA.
	/
	Figura 10 - Comparação entre um conversor buck apenas com modelação PWM com um com PWM combinado com PFM para baixas cargas [10].
	4.1.1 PWM - Modulação por Tamanho de Pulso

	A técnica da modelação por tamanho de pulso consiste em gerar uma onda quadrada de frequência constante e com factor de ciclo variável. O factor de ciclo pode ser uma função da tensão de saída e ou da corrente no interruptor do circuito.
	Em seguida será apresentada a geração da onda quadrada em função da tensão de saída e por fim em função da corrente.
	4.1.1.1 Modo tensão

	A modelação da onda quadrada que controla o interruptor, em função da tensão de saída é uma modelação simples e relativamente fácil de implementar.
	𝜎=𝑉𝑟𝑒𝑓𝑉𝑜
	( 13 )
	A tensão de saída, multiplicada por um factor de ganho σ é integrada em ordem a uma tensão de referência, que resulta numa tensão de controlo 𝑉𝑐. Por seu turno a tensão de controlo é comparada com uma onda dente de serra de frequência 𝑓𝑠𝑤 e que retorna o sinal PWM em que o factor de ciclo é directamente proporcional à tensão de erro.
	/
	Figura 11 - Controlo em modo de tensão. Topologia do conversor em modo de tensão.
	Este modo de controlo tem algumas lacunas, nomeadamente em relação à corrente, pois não nos permite controlar a existência de curto-circuitos. A sua característica muda drasticamente quando se comuta do modo de condução contínuo para o modo descontínuo.
	Dadas as limitações de este método de controlo, este não é o método seleccionado para o sistema de controlo implementado.
	/
	Figura 12 - Controlo em modo de tensão. Sinais gerados.
	4.1.1.2 Modo Corrente

	O controlo em modo de corrente é uma versão melhorada do controlo em modo de tensão, em que é introduzido uma malha de amostragem da corrente. Aproveitando o facto de que o sinal corrente no interruptor se aproxima a uma rampa com o declive V/L, substitui-se a rampa gerada pelo sinal da corrente. A cada pulso de relógio de frequência 𝑓𝑠𝑤 o pulso de PWM inicia-se e quando a rampa atinge um valor igual à tensão de controlo o pulso acaba. Desta forma, o factor de ciclo além de ser função da tensão de erro é também função do declive do sinal da corrente.
	Este modo de controlo sofre de instabilidade por oscilações sub-harmónicas que surgem para factores de ciclo superiores a 0,5 e que implicam a introdução de uma rampa externa de compensação.
	/
	Figura 13 - Controlo em modo de corrente. Topologia do conversor em modo de corrente.
	/
	Figura 14 - Controlo em modo de corrente. Sinais gerados.
	4.1.1.2.1 Rampa de compensação

	A diferença entre a corrente média e a componente contínua da corrente amostrada pode causar instabilidades em certas condições. Esta instabilidade também é conhecida por oscilação sub-harmónica e que acontece quando a ondulação da corrente não retorna ao estado inicial quando se inicia um novo ciclo.
	Estas perturbações só acontecem em modo contínuo e tendem a amplificar-se para factores de ciclo maiores que 0.5 e atenuar-se para o caso contrário. Estas perturbações não são letais para o conversor mas geram mais ondulação na tensão de saída e ruído audível no transformador.
	A adição de uma rampa de compensação ao sinal da corrente amostrada ou a subtracção da mesma rampa ao sinal de erro corrige esta situação.
	/
	Figura 15 - Corrente na bobina de saída do conversor [9].
	Como se demonstra na referência [9] a variação da tensão na bobine de saída entre cada ciclo é dado pela seguinte equação:
	∆𝐼𝐿𝑛𝑇𝑠𝑤=∆𝐼𝐿0−1−𝑆𝑎𝑆2𝑑′𝑑+𝑆𝑎𝑆2𝑛
	( 14 )
	Se o factor de ciclo máximo admitido for 0.5 (como é o caso do presente conversor, devido à maneira como é feita a desmagnetização).
	1−𝑆𝑎𝑆2𝑑′𝑑+𝑆𝑎𝑆2<1
	( 15 )
	Daqui se conclui que para um factor de ciclo menor que 0.5 a rampa de compensação tem de ser:
	𝑆𝑎>0
	( 16 )
	O que era espectável e que já foi enunciado anteriormente, para factores de ciclo inferiores a 0,5 não há a necessidade da existência de uma rampa de compensação para que o erro seja atenuado. Contudo para que o erro seja atenuado mais rapidamente a rampa de compensação é utilizada na mesma.
	∆𝐼𝐿𝑛𝑇𝑠𝑤∆𝐼𝐿0=−1−𝑆𝑎𝑆2𝑑′𝑑+𝑆𝑎𝑆2𝑛<𝜀∆𝐼𝐿
	( 17 )
	𝑆𝑎𝑆2𝑛≥1−𝑛𝜀∆𝐼𝐿𝑑′𝑑1+𝑛𝜀∆𝐼𝐿
	( 18 )
	Para um factor de ciclo entre 0 e 0,5 e um erro inferior a 1% tem-se:
	/
	Figura 16 - Numero de ciclos necessários para que a diferença de corrente entre cada ciclo seja inferior a 1%.
	Para uma relação entre Sa e S2 de 0,25 são necessários 9 ciclos para que a diferença seja inferir a 1%.
	𝑆𝑎≥0.25𝑉𝑜𝐿
	( 19 )
	4.1.1.2.2 Modelo do interruptor para grandes sinais

	Basso, no seu livro [9] mostra que com a utilização do método das médias sobre os espaços de estados é difícil obter um modelo para o interruptor e sugere um modelo com base na teoria de Vatché Vorpérian para o interruptor. O modelo é apresentado em seguida:
	/
	Figura 17 - Modelo do interruptor para grandes sinais [9].
	𝑖𝐴=𝐷𝑖𝐶
	( 20 )
	𝑣𝐶𝑃=𝐷𝑣𝐴𝑃
	( 21 )
	𝑖𝐶𝑡=𝑣𝐸𝑅𝑅𝑡𝑅𝑖−𝑆𝑎𝑅𝑖𝐷𝑇𝑠𝑤−𝑣𝐶𝑃1−𝐷𝑇𝑠𝑤2𝐿
	( 22 )
	4.1.1.2.3 Modelo do interruptor para pequenos sinais

	O modelo para pequenas variações é derivado do modelo para grandes sinais por linearização.
	/
	Figura 18 - Modelo do interrupto para pequenos sinais [9].
	As variáveis de estado decompostas nos seus termos contínuos ou de sinais grandes e alternados ou de pequenos sinais ficam:
	𝑖𝐴=𝐼𝐴+𝑖𝑎
	( 23 )
	𝑖𝐶=𝐼𝐶+𝑖𝑐
	( 24 )
	𝑣𝐶𝑃=𝑉𝐶𝑃+𝑣𝑐𝑝
	( 25 )
	𝑣𝐴𝑃=𝑉𝐴𝑃+𝑣𝑎𝑝
	( 26 )
	𝑣𝐶=𝑉𝐶+𝑣𝑐
	( 27 )
	𝐷=𝐷0+𝑑
	( 28 )
	As equações derivadas são assim:
	𝑖𝑎=𝑔𝑖𝑣𝑎𝑝+𝑔𝑟𝑣𝑐𝑝+𝑘𝑖𝑣𝑐
	( 29 )
	𝑖𝑐=𝑔𝑓𝑣𝑎𝑝+𝑔0𝑣𝑐𝑝+𝑘𝑜𝑣𝑐
	( 30 )
	𝑔𝑖=𝐷0𝑔𝑓−𝐼𝐶𝑉𝐴𝑃
	( 31 )
	𝑔𝑟=𝐼𝐶𝑉𝐴𝑃−𝑔0𝐷0
	( 32 )
	𝑘𝑖=𝐷0𝑅𝑖
	( 33 )
	𝑔𝑓=𝐷0𝑔𝑜−𝐷01−𝐷0𝑇𝑠𝑤2𝐿
	( 34 )
	𝑔0=𝑇𝑠𝑤𝐿1−𝐷0𝑆𝑎𝑆1+12−𝐷0
	( 35 )
	𝑘𝑜=1𝑅𝑖
	( 36 )
	O condensador presente no modelo é um acrescento ao mesmo para simular o feito de memória que simula as instabilidades sub-harmónicas.
	( 37 )
	𝑓𝑠𝑤2=12𝜋𝐿𝐶𝑠
	( 38 )
	𝐶𝑠=1𝑓𝑠𝑤2𝜋2𝐿
	( 39 )
	4.1.1.2.4 Funções de transferência

	/
	Figura 19 - Topologia do modelo de controlo em modo corrente por funções de transferência.
	O diagrama de blocos da Figura 19 é um diagrama que representa o nosso modelo de controlo, em que P é uma função de transferência de Laplace, portanto no tempo contínuo, e que representa o nosso bloco de potência (interruptor e filtro passa baixo de segunda ordem).
	As equações das quais podemos derivar a função de transferência já foram parcialmente mostradas no tópico anterior, ficando apenas a faltar a inclusão do filtro nas mesmas e que resulta na seguinte equação:
	𝑉𝑜𝑠𝑉𝑐𝑠=𝑃𝑠=𝑅𝑅𝑖11+𝑅𝑇𝑠𝑤𝐿1+𝑆𝑎𝑆11−𝐷−121+𝑠𝜔𝑧11+𝑠𝜔𝑝1
	11+𝑠𝜋𝑇𝑠𝑤1𝜋1+𝑆𝑎𝑆11−𝐷−12+𝑠2𝜋𝑇𝑠𝑤2
	( 40 )
	𝜔𝑧1=1𝑅𝐶𝐶
	( 41 )
	𝜔𝑝1=1𝑅𝐶+𝑇𝑠𝑤𝐿𝐶1+𝑆𝑎𝑆11−𝐷−12
	( 42 )
	𝜔𝑝2,3=−𝜋21+𝑆𝑎𝑆11−𝐷−122𝑇𝑠𝑤±𝜋1+𝑆𝑎𝑆11−𝐷−1221−2𝜋1+𝑆𝑎𝑆11−𝐷−122
	( 43 )
	Ora daqui rapidamente se infere que o nosso sistema tem um zero real (Eq. 41), que é determinado pelas características do condensador de saída, um polo real (Eq. 42) e um par de polos imaginários (Eq. 43).
	4.1.1.2.5 Compensador

	O modelo do compensador tem como objectivo primário estabilizar o circuito em malha fechada. Os segundos objectivos não são menos importantes e derivam do primeiro: consistem em definir a frequência de corte bem como a margem de fase do sistema.
	A margem de fase está associada aos picos de sobrelevação da tensão de saída e a largura de banda está associada com a velocidade de resposta do sistema. Tipicamente pretende-se um sistema com uma margem de fase superior a 45º e com uma frequência de corte inferior a 10% da frequência do interruptor do conversor, para que o ruído deste seja atenuado o suficiente na saída.
	A ESA, nas suas especificações, determina que a margem de fase seja maior que 50º, contudo se a margem de fase for muito maior o tempo de reacção do sistema a transientes pode ser um problema, por ser muito grande.
	Pretende-se então um compensador que tenha elevado ganho para baixas frequências, para que o erro estático seja mínimo, que cancele o ganho do zero do condensador e coloque a margem de fase pretendida para a frequência de corte que também pretendemos.
	Assim sendo, o que pretendemos é um sistema que tenha o andamento do diagrama de bode da Figura 21.
	/
	Figura 20 - Diagrama de bode aproximado por rectas do sistema de compensação pretendido [9].
	O patamar de ganho à frequência de corte tem de ser inverso ao ganho do sistema de potência P(s) para essa mesma frequência.
	O factor k tem de ser dimensionado de forma que o aumento de margem de fase seja o pretendido.
	Com base nos estudos de Basso, uma forma simples de colocar o zero e o pole é dado pelas seguintes equações:
	𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡=𝜑𝑃𝑀−𝜑𝑃𝑠𝑓=𝑓𝑐−90°
	( 44 )
	𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡=tan−1𝑘−tan−11𝑘
	( 45 )
	𝑘=tan𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡2+45°
	( 46 )
	𝐺𝑓𝑐=10𝐺𝑃𝑠𝑓=𝑓𝑐20
	( 47 )
	𝐶2=12𝜋𝑓𝑐𝐺𝑓𝑐𝑘𝑅1
	( 48 )
	𝐶1=𝐶2𝑘−1
	( 49 )
	𝑅3=𝑘2𝜋𝑓𝑐𝐶1
	( 50 )
	Esta tarefa pode ser feita de forma mais optimizada utilizando ferramentas como o Sisotool do Matlab.
	O circuito da Figura 22 é o circuito necessário para a implementação do compensador.
	/
	Figura 21 - Montagem do amplificador de erro com malha de compensação.
	𝐶𝑠=𝑉𝑐𝑠𝑉𝑒𝑟𝑟𝑠=1𝑅1𝐶1+𝐶21+𝑠𝐶1𝑅3𝑠1+𝑠𝐶1𝐶2𝑅3𝐶1+𝐶2
	( 51 )
	De acordo com a anterior expressão, conclui-se que os polos e os zeros são dados pelas seguintes equações:
	𝑤𝑧=1𝐶1𝑅3
	( 52 )
	𝑤𝑝=𝐶1+𝐶2𝐶1𝐶2𝑅3 𝑠𝑒 𝐶2≫𝐶1 𝑤𝑝≅1𝐶2𝑅3
	( 53 )
	𝑤𝑖=0
	( 54 )
	/
	Figura 22 - Diagrama de bode comparativo entre o andar de potência, o compensador e o andar de potência com o compensador.
	4.1.2 PFM – Modulação por frequência de Pulso

	Esta modulação do sinal de controlo do interruptor é obtida a partir de um comparador histerético da tensão de saída. A frequência de comutação é proporcional à carga, ao invés do que sucede na modulação anterior. É desta característica que se consegue uma maior eficiência para cargas diminutas. Há uma quantidade de ciclos de comutação em que economiza as perdas por comutação.
	Na Figura 25 temos a topologia que implementa este tipo de controlo. Trata-se de um sistema de controlo muito simples de implementar, comparativamente com os anteriores.
	/
	Figura 23 - Controlo por modelação de frequência de pulso. Topologia do conversor.
	/
	Figura 24 - Controlo por modelação de frequência de pulso. Sinais gerados.
	Este modelo de controlo tem uma grande desvantagem que é o ruído que gera no sinal de saída.
	/
	Figura 25 - Comparação das perdas nos vários componentes do conversor para o modo PFM e PWM [11].
	4.2  Circuito de Controlo

	O circuito de controlo a implementar tem como base o diagrama da Figura 27. Este diagrama já tem alguns estudos documentados (Teses de Mestrado e Artigos Científicos) [12] [13] [14], em que se fizeram testes em Verilog-AMS e em Matlab-Simulink. Nesta etapa procede-se à implementação em silício e aos testes do circuito integrado.
	O circuito de controlo teve de ser reduzido nas suas funcionalidades, por falta de tempo face às datas em que se podia enviar o circuito para produção e pelo tempo em que o financiamento estaria disponível para a implementação do mesmo. Sendo assim o regulador de tensão LDO, o gerador de sinal rampa (contador de quatro bits e o conversor digital analógico) e os comparadores histeréticos do modo PFM não foram implementados.
	/
	Figura 26 - Circuito de Controlo Implementado.
	5 Implementação
	A implementação dos vários blocos / células deste projecto seguiram o fluxo da Figura 29.
	De forma simplificada este fluxo tem três níveis de validação: a validação a nível das especificações determinadas pela ESA, a validação a nível de esquemático e por fim a validação a nível de layout. As validações estão ordenadas por ordem inversa de importância e ordem custo da correcção de erros.
	Ao fluxo principal poderíamos ainda acrescentar a validação das especificações do circuito integrado, validação que também foi feita neste projecto como veremos mais à frente no capítulo 6.
	Figura 27 - Fluxo de implementação de todo o circuito.
	Figura 28 - Fluxo de implementação em Cadence. Fluxo que corresponde à acção Implementação Cadence da Figura 28.
	Seguidamente passaremos a apresentar todas as células implementadas em Cadence e que compõem o Circuito de controlo descrito na secção 4.2 . Para todas as células existe um tópico no Apêndice C - Esquemáticos e Condições de Simulação em que é possível consultar o esquemático de testes, as condições de carga, as condições de entrada e os corners em que o teste foi efectuado.
	5.1  Oscilador
	5.1.1 Descrição Funcional


	/
	Figura 29 - Topologia do oscilador implementado.
	Um número impar de inversores em anel fechado com realimentação positiva forma um oscilador em anel. A frequência de oscilação para um oscilador com todos os inversores do anel iguais é dada pela Eq. 12 [15]. Em que n é o número impar de inversores, 𝑡𝑃𝐻𝐿 é o tempo de comutação de nível lógico um para o nível lógico zero e 𝑡𝑃𝐿𝐻 é o tempo inverso do anterior tempo.
	𝑓𝑂𝑆𝐶=1𝑛𝑡𝑃𝐻𝐿+𝑡𝑃𝐿𝐻
	( 55 )
	O tempo de comutação de “high” para “low” e vice-versa é dado pelas duas seguintes equações:
	𝑡𝑃𝐻𝐿=0.7𝑅𝑛𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑
	( 56 )
	𝑡𝑃𝐿𝐻=0.7𝑉𝑑𝑑𝐼𝑠𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑
	( 57 )
	A resistência é dada pelas seguintes equações:
	𝑅𝑛=𝐿𝑊1𝐾𝑛′𝑉𝑑𝑑−𝑉𝑡ℎ𝑛
	( 58 )
	𝐼𝑠=𝐼12𝑛
	( 59 )
	A capacidade da carga:
	𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑=𝐶𝑖𝑛𝑣+𝐶𝑒𝑥𝑡
	( 60 )
	𝐶𝑖𝑛𝑣=𝐶𝑖𝑛+𝐶𝑜𝑢𝑡
	( 61 )
	𝐶𝑖𝑛𝑣=32𝐶𝑜𝑥𝑝+𝐶𝑜𝑥𝑛+𝐶𝑜𝑥𝑝+𝐶𝑜𝑥𝑛
	( 62 )
	𝐶=𝑊𝐿𝜖0𝜖𝑟𝜇0𝑡𝑜𝑥
	( 63 )
	Para controlar a frequência utilizaram-se três técnicas:
	1. Número de inversores. Quanto maior for este numero menor será a frequência de oscilação.
	2. Capacidade das portas. Ao aumentar as capacidades das portas está-se a aumentar os tempos de comutação.
	3. Inversores “Starved”. Estes inversores têm as correntes de comutação limitadas, neste caso apenas as de “pullup” o que constitui uma forma de controlar 𝑡𝑃𝐿𝐻 e por consequência a frequência de oscilação. Estas correntes são controladas externamente permitindo assim fazer ajustes externos de frequência.
	O oscilador é composto também três andares de saída que rectificam a forma de onda. Sendo o primeiro andar um amplificador de fonte comum e os dois últimos andares são dois inversores. 
	O oscilador contempla também a um circuito de “power down” e outro de protecção para descargas electroestáticas.
	5.1.2 Especificações Iniciais

	Tabela 2 - Especificações iniciais para o oscilador.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	I_q
	Corrente Quiescente
	100
	nA
	I_m
	Corrente média
	100
	µA
	F
	Frequência
	16
	MHz
	5.1.3 Especificações Obtidas

	Tabela 3 - Especificações obtidas para o oscilador.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_q
	Corrente Quiescente
	443.7
	1536
	3413
	pA
	I_m
	Corrente média
	30.13
	57.48
	100.9
	µA
	F
	Frequência
	9.704
	17.66
	29.02
	MHz
	DT
	Duty Cycle
	48.53
	52.17
	57.07
	%
	T_s
	Tempo de arranque
	10.93
	25.62
	44.35
	ns
	I_bias
	Corrente de polarização
	7.57
	9.849
	12.14
	µA
	Jcc
	RMS Cycle-to-Cycle Jitter
	1.321
	ps
	Jc
	RMS Cycle Jitter
	5.802
	ps
	5.1.4 Dimensionamento

	Na seguinte tabela apresenta-se as dimensões obtidas para os diversos transístores:
	Tabela 4 - Dimensões dos transístores do oscilador.
	5.1.5 Resultados

	/
	Figura 30 - Forma de onda do oscilador no corner nominal.
	/
	Figura 31 - Frequência do oscilador em função da resistência externa da polarização.
	5.2  Gerador de Pulsos

	/
	Figura 32 - Topologia do gerador de impulsos implementado.
	5.2.1 Descrição Funcional

	Esta célula tem como objectivo gerar pulsos a partir de um sinal de relógio. O tamanho dos pulsos é determinado pelo desvio de tempos de propagação do sinal, até chegar às portas do NOR e é independente da frequência do sinal de relógio. Os pulsos são necessários para fazer o set do latch que controla o PWM.
	A diferença de tempo de propagação do sinal pelos dois caminhos é igual ao tempo de duração do pulso de saída. Há um pulso a cada flanco descendente do sinal de relógio de entrada.
	A malha que tem atraso é composta por um inversor e por um buffer de atraso.
	Figura 33 - Esquema temporal dos sinais da célula.
	O tempo de atraso da malha inversora que define a duração do pulso é definido pelas seguintes equações:
	𝑡𝑃=𝑡𝑝𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟+𝑡𝑝𝑖𝑛𝑣
	( 64 )
	Sendo esta uma célula digital foram utilizados células mais simples da foundry (INV0 e DLY42).
	Tabela 5 - Especificações técnicas da foundry INV0 [16]
	Rise
	Fall
	Load [pF]
	0.05
	2
	0.05
	2
	Slope [ns]
	0.0005
	0.16
	0.0005
	0.16
	0.0005
	0.16
	0.0005
	0.16
	Delay A=>Q
	0.06
	1.89
	0.35
	2.27
	0.04
	1.12
	-0.01
	1.40
	Slew A=>Q
	0.13
	4.66
	0.40
	4.70
	0.07
	2.51
	0.40
	2.59
	Tabela 6 - Especificações técnicas da foundry DLY42 [16]
	Rise
	Fall
	Slope [ns]
	0.05
	2
	0.05
	2
	Load [pF]
	0.002
	0.64
	0.002
	0.64
	0.002
	0.64
	0.002
	0.64
	Delay A=>Q
	6.20
	7.52
	6.41
	7.73
	6.14
	7.35
	6.53
	7.73
	Slew A=>Q
	0.17
	3.30
	0.17
	3.30
	0.18
	2.42
	0.18
	2.42
	5.2.2 Especificações Iniciais

	Tabela 7 - Especificações iniciais para o gerador de pulsos.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	tw
	Duração do Pulso
	3
	10
	ns
	I_q
	Corrente Quiescente
	100
	nA
	5.2.3 Especificações Obtidas

	Tabela 8 - Especificações obtidas para o gerador de pulsos
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_m
	Corrente média
	0.893
	1.176
	1.641
	uA
	tr
	Tempo de subida
	211.5
	308.2
	473.4
	ps
	tf
	Tempo de descida
	92.82
	197.2
	393.2
	ps
	tw
	Duração do pulso
	3.01
	6.364
	11.09
	ns
	I_q
	Corrente Quiescente
	0.063
	0.248
	17.47
	nA
	5.2.4 Resultados

	/
	Figura 34 - Gráfico dos pulsos do gerador de pulsos para todos os corners.
	5.3  Divisor Frequência

	s/
	Figura 35 - Topologia do divisor de frequência implementado.
	5.3.1 Descrição Funcional

	Os divisores de frequência têm como objectivo a obtenção de um sinal com frequência inferior a partir de outro com frequência maior.
	Para esse efeito implementou-se um divisor de frequência baseado em flip-flops do tipo D. Este tipo de divisores de frequência tem as seguintes características:
	1. Divisão inteira de frequência.
	2. Fase e frequência coerente com o sinal fonte sobre as variações de ambiente.
	O divisor mais simples deste tipo divide a frequência por dois e constitui um bloco simples de divisão, encadeando n blocos pode-se obter maiores factores de divisão. Para o caso pretende-se um divisor por 16. Tal com é ilustrado na Figura 36 utilizaram-se quatro blocos.
	Cada bloco é constituído por um realimentação negativa que faz com que, a cada flanco ascendente de relógio, haja uma comutação de sinal, esse sinal irá por sua vez conduzir ao bloco seguinte.
	Cada bloco implementa um divisor binário:
	𝑓𝑜𝑢𝑡=𝑓𝑖𝑛2
	( 65 )
	Encadeando n flip-flops obtém-se:
	𝑓𝑜𝑢𝑡=𝑓𝑖𝑛2𝑛
	( 66 )
	5.3.2 Especificações Iniciais

	Tabela 9 - Especificações iniciais para o divisor de frequência.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	fout
	Frequência de saída
	1
	MHz
	fin
	Frequência de entrada
	16
	MHz
	5.3.3 Especificações Obtidas

	Tabela 10 - Especificações obtidas para o divisor de frequência.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_m
	Corrente média
	7.366
	9.131
	12.8
	uA
	tr
	Tempo de subida
	51.38
	102.3
	186.2
	ps
	tf
	Tempo de descida
	47.66
	89.54
	157.5
	ps
	fout
	Frequência de saída
	1
	1
	1.092
	MHz
	5.3.4 Resultados

	/
	Figura 36 - Tensão de entrada e de saída do divisor de frequência para o corner nominal.
	5.4  Level Shifter

	/
	Figura 37 - Topologia do conversor de nível de tensão.
	5.4.1 Descrição Funcional

	Este circuito tem como objectivo alterar o valor da tensão do nível lógico “high” do valor de 3.3V para 5V. E servirá para alimentar o bloco de não sobreposição que por sua vez alimenta o driver de saída.
	Se na entrada tivermos o valor lógico “high” T6 estará a conduzir, fazendo com que o nó Y passe para a massa, que por sua vez faz T3 conduzir também, desta forma X fica a Vdd5. Entretanto o sinal “high” invertido ataca T4 fazendo com que este passe ao corte e T5 está também ao corte. Neste processo não existe, portanto, a possibilidade de ocorrer um curto-circuito.
	Para o cenário complementar ao anterior, isto é, quando o sinal de entrada é “low”, T6 estará ao corte. Depois da inversão de sinal T4 passará a conduzir, fazendo com que X passe à massa e por sua vez que T5 conduza, o valor de Y passa a Vdd5 e T3 corta, não havendo novamente a possibilidade de ocorrência de curto-circuito [17].
	5.4.2 Especificações Iniciais

	Tabela 11 - Especificações iniciais para o conversor de nível de tensão.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação 3.3V
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	VDD5
	Tensão de Alimentação 5V
	4.5
	5
	5.5
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	I_q
	Corrente Quiescente
	100
	nA
	5.4.3 Especificações Obtidas

	Tabela 12 - Especificações obtidas para o conversor de nível de tensão.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_m3.3
	Corrente média fonte 3.3V
	82.74
	101.1
	121.7
	nA
	I_m5
	Corrente média fonte 5V
	5.752
	6.609
	10.82
	µA
	trise
	Tempo de subida
	104.5
	180.8
	333.2
	ps
	tfall
	Tempo de descida
	80.68
	129.1
	222.8
	ps
	Δtrise
	Atraso flanco ascendente
	140.5
	286.3
	982
	ps
	Δtfall
	Atraso flanco descendente
	290
	587.6
	1809
	ps
	I_q3.3
	Corrente quiescente fonte 3.3V
	0.009
	0.023
	2.255
	nA
	I_q5
	Corrente quiescente fonte 5V
	0.057
	0.144
	19.52
	nA
	5.4.4 Resultados

	/
	Figura 38 - Resultados dos testes do conversor de nível de tensão, tempos de descida para todos os corners.
	/
	Figura 39 - Resultados dos testes do conversor de nível de tensão, tempos de subida para todos os corners.
	5.5  Non-Overlaping

	/
	Figura 40 - Topologia do bloco de não sobreposição.
	5.5.1 Descrição Funcional

	Esta célula tem como objectivo prevenir correntes “shoot-through” que aparecem a quando há condução dos dois MOSFET XE "MOSFET:Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor"  do andar de saída. Com esta técnica previne-se a dissipação excessiva de potência.
	Esta célula está dividida em duas partes distintas:
	1. Parte da lógica da geração da não sobreposição;
	2. Parte dos buffers que fazem “drive” do andar de saída.
	A parte lógica garante que, a cada flanco do sinal S, o par de saídas P/N passa sempre por 1/0, respectivamente. Garante-se, desta forma, que entre comutação da condução de um dos MOSFET para a condução do outro MOSFET haja uma região morta (Região sombreada na Figura 42).
	Figura 41 - Forma de onda das saídas da célula de Non-Overlaping.
	Tabela 13 - Resultado da minimização das funções lógicas.
	A parte dos buffers tem duas funções principais:
	1. Ter a capacidade de lidar com o driver de saída;
	2. Determinar a duração da banda morta.
	Os buffers por sua vez estão divididos em duas partes. A primeira parte tem dois andares com um canal (L) suficiente largo para produzirem o atraso pretendido e a segunda parte tem quatro andares, dimensionados de forma a terem a capacidade de lidar com a carga capacitiva do driver de saída, com o atraso mínimo.
	A razão das razões de aspecto (W/L), teoricamente, deveria de ser igual a e [15] (2.718), contudo por simplicidade dos cálculos, para que o numero de andares não fosse superior às dezenas, e porque o atraso não é um factor indesejável de todo, utilizou-se um factor de 4.
	5.5.2 Especificações Iniciais

	Tabela 14 - Especificações iniciais para o bloco de não sobreposição.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	Δtr
	Tempo de Banda Morta Flanco Ascendente
	1
	5
	10
	ns
	Δtf
	Tempo de Banda Morta Flanco Descendente
	1
	5
	10
	ns
	I_q
	Corrente Quiescente
	100
	nA
	5.5.3 Especificações Obtidas

	Tabela 15 - Especificações obtidas para o bloco de não sobreposição.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_q
	Corrente Quiescente
	0.183
	0.430
	5.54
	nA
	I_m
	Corrente média
	105.6
	124.2
	145.7
	µA
	Δtr
	Tempo de Banda Morta Flanco Ascendente
	2.543
	5.036
	9.193
	ns
	Δtf
	Tempo de Banda Morta Flanco Descendente
	3.033
	5.91
	10.49
	ns
	5.5.4 Resultados

	/
	Figura 42 - Formas de onda dos sinais que vão atacar a porta do P (vermelho) e a porta N (verde) do Driver de Saída (Figura 44).
	5.6  Driver de Saída

	/
	Figura 43 - Topologia do driver de saída.
	5.6.1 Descrição Funcional

	O driver de saída é um inversor típico dimensionado para ter capacidade de lidar com o NMOS, que irá servir de interruptor no conversor DC/DC. O interruptor é um NMOS que pode ser equiparado a uma carga capacitiva de 577pF [18].
	Os tempos de comutação virão assim pelas seguintes expressões [15]:
	𝑡𝑃𝐻𝐿=0.7𝑅𝑛𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑
	( 67 )
	𝑡𝑃𝐿𝐻=0.7𝑅𝑝𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑
	( 68 )
	Resistência:
	𝑅𝑛,𝑝=𝐿𝑊1𝐾𝑛,𝑝′𝑉𝑑𝑑−𝑉𝑡ℎ𝑛,𝑝
	( 69 )
	5.6.2 Especificações Iniciais

	Tabela 16 - Especificações iniciais para o driver de saída.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	I_q
	Corrente Quiescente
	100
	nA
	t
	Tempo de comutação
	10
	ns
	5.6.3 Especificações Obtidas

	Tabela 17 - Especificações obtidas para o driver de saída.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_q
	Corrente Quiescente
	1.523
	1.628
	2.032
	nA
	I_m
	Corrente média
	2.76
	3.073
	3.388
	mA
	tr
	Tempo de subida
	1.77
	2.727
	4.385
	ns
	tf
	Tempo de descida
	2.412
	4.406
	7.62
	ns
	5.6.4 Dimensionamento

	Tabela 18 - Dimensionamento dos transístores do driver de saída.
	5.6.5 Resultados

	/
	Figura 44 - Formas de onda do sinal de saída do Driver de Saída.
	5.7  Gerador de Tensão de Referência

	/(a)
	/(b)
	Figura 45 – Topologia do bloco gerador de tensão de referência. (a) Circuito de “Start-up”. (b) Circuito gerador de tensão de referência.
	5.7.1 Descrição Funcional

	Muitos blocos implementados precisam de tensões de referência para poderem funcionar. Nesta implementação, é o amplificador de erro e para a geração da corrente de referência.
	Um gerador de tensão de referência, por natureza, deve ser imune às variações de temperatura, de tensão de alimentação e de carga. Este gerador é um gerador de “bandgap”, em que o transístor de junção bipolar (BJT XE "BJT:Bipolar Junction Transistor" ) é o cerne deste bloco. A tensão de referência é resultado da soma de uma tensão complementar à temperatura absoluta (do inglês CTAT XE "CTAT:Complementary To Absolute Temperature" ) com uma outra proporcional à temperatura absoluta (PTAT XE "PTAT:Proportional To Absolute Temperature" ), esta soma resulta numa tensão quase independente da temperatura. A tensão CTAT é a tensão base emissor na região activa. A tensão PTAT é a tensão de diferença entre duas tensões base emissor de dois transístores BJT a funcionar a diferentes densidades de corrente.
	Na Figura 46 (b), as resistências R1 a R3 e os transístores Q1 e Q2 formam a parte central deste do gerador, M1 é uma fonte de corrente e M2 e M3 são os respectivos espelhos de corrente, por seu lado M4 a M9 implementam o amplificador, o M9 é transístor que efectua a realimentação.
	A variação da tensão emissor base é dada pelas seguintes equações (componente CTAT) [19].
	𝐼𝐶=𝐼𝑆𝑒𝑉𝐵𝐸𝑉𝑇
	( 70 )
	𝑉𝑇=𝑘𝑇𝑞
	( 71 )
	𝐼𝑠=𝑏𝑇4+𝑚𝑒−𝐸𝑔𝑘𝑇
	( 72 )
	𝐸𝑔≈1.12 𝑒𝑉
	( 73 )
	𝑚≈−32
	( 74 )
	𝜕𝑉𝐵𝐸𝜕𝑇=𝑉𝑇𝑇ln𝐼𝐶𝐼𝑆−4+𝑚𝑉𝑇𝑇−𝐸𝑔𝑘𝑇2𝑉𝑇
	( 75 )
	𝜕𝑉𝐵𝐸𝜕𝑇=𝑉𝐵𝐸−4+𝑚𝑉𝑇−𝐸𝑔𝑞𝑇
	( 76 )
	𝜕𝑉𝐵𝐸𝜕𝑇𝑇=27 ℃ 𝑉𝐵𝐸=0.75𝑉≈−1.6 𝑚𝑉℃
	( 77 )
	A variação da tensão emissor base para dois transístores a funcionar com diferentes densidades de corrente é dada pelas seguintes equações (componente PTAT) [19]:
	∆𝑉𝐵𝐸=𝑉𝐵𝐸1−𝑉𝐵𝐸2
	( 78 )
	∆𝑉𝐵𝐸=𝑉𝑇ln𝐼1𝐼𝑆−𝑉𝑇ln𝐼2𝐼𝑆
	( 79 )
	∆𝑉𝐵𝐸=𝑉𝑇ln𝐼1𝐼2
	( 80 )
	𝐼2=𝑛𝐼1
	( 81 )
	𝜕∆𝑉𝐵𝐸𝜕𝑇=𝜕𝑉𝑇𝜕𝑇ln𝑛
	( 82 )
	𝜕𝑉𝑇𝜕𝑇𝑇=27℃≈0.085 𝑚𝑉℃
	( 83 )
	As equações que se seguem mostram a forma como se procede ao dimensionamento dos vários elementos do circuito. Dado que existe um curto-circuito virtual aos terminais do amplificador:
	𝑉+=𝑉−=𝑉𝐸𝐵𝑄1
	( 84 )
	Podemos então assim definir a corrente no ramo do transístor Q2 pela seguinte equação:
	𝐼2=𝑉𝐸𝐵𝑄1−𝑉𝐸𝐵𝑄2𝑅3
	( 85 )
	Por sua vez a tensão de referência vem:
	𝑉𝑟𝑒𝑓=𝑉𝐸𝐵𝑄2+𝐼2𝑅2+𝑅3
	( 86 )
	𝑉𝑟𝑒𝑓=𝑉𝐸𝐵𝑄2+1+𝑅2𝑅3∆𝑉𝐸𝐵
	( 87 )
	Para que a variação com temperatura será então:
	𝜕𝑉𝑟𝑒𝑓𝜕𝑇=𝜕𝑉𝐸𝐵𝑄2𝜕𝑇+1+𝑅2𝑅3𝜕∆𝑉𝐸𝐵𝜕𝑇
	( 88 )
	𝜕𝑉𝑟𝑒𝑓𝜕𝑇=0
	( 89 )
	−𝜕𝑉𝐸𝐵𝑄2𝜕𝑇=1+𝑅2𝑅3𝜕∆𝑉𝐸𝐵𝜕𝑇
	( 90 )
	−𝜕𝑉𝐸𝐵𝑄2𝜕𝑇𝜕𝑉𝑇𝜕𝑇ln𝑛−1=𝑅2𝑅3
	( 91 )
	Conclui-se então que a relação entre R2 e R3 é:
	𝑅2𝑅3=1.60.085ln𝑛−1
	( 92 )
	O amplificador deste circuito tem como objectivo forçar a que a tensão aos terminais de Q1 seja a mesma que a tensão que existe aos terminais de R3 mais Q2 e diminuir a dependência da tensão de referência da tensão de alimentação. Usando um amplificador com elevado ganho e largura de banda em malha aberta mitiga a dependência da tensão de alimentação. Este amplificador deve ter tendencialmente uma tensão de desvio nula, esta tensão aparecerá amplificada na tensão de referência. 
	𝑉𝐵𝐸𝑄1−𝑉𝑂𝑆≈𝑉𝐵𝐸𝑄2+𝑅3𝐼2
	( 93 )
	𝑉𝑟𝑒𝑓=𝑉𝐸𝐵𝑄2+1+𝑅2𝑅3∆𝑉𝐸𝐵−𝑉𝑂𝑆
	( 94 )
	O gerador de tensão implementado tem também a funcionalidade de gerar a corrente de referência para todos os blocos implementados. Esta corrente de referência é gerada num espelho de corrente em que a tensão de polarização é a tensão de referência.
	5.7.2 Especificações Iniciais

	Tabela 19 - Especificações iniciais para o gerado de tensão de referência.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	Vref
	Tensão de Referência
	1.225
	V
	Cref
	Corrente de Referência
	10
	µA
	5.7.3 Especificações Obtidas

	Tabela 20 - Especificações obtidas para o gerador de tensão de referência.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_m
	Corrente Média
	124
	141.7
	749.8
	µA
	PSRR
	Rejeição à Tensão de Alimentação
	39.75
	39.75
	110
	dB
	Vref
	Tensão de Referência
	1.195
	1.227
	1.280
	V
	Cref
	Corrente de Referência
	9.956
	10.230
	10.670
	µA
	GBW
	GBW do Amplificador
	6.2
	280.6
	662.8
	MHz
	T_on
	Tempo de arranque
	6
	10.5
	µs
	5.7.4 Resultados

	/
	Figura 46 - Ganho em malha aberta para o amplificador do gerador de tensão de referência.
	Figura 47 - Tensão e corrente de referência.
	Figura 48 - Variação da tensão e corrente de referência com a temperatura.
	5.8  Comparador

	/
	Figura 49 - Topologia do comparador.
	5.8.1 Descrição Funcional

	O comparador é um circuito não linear que compara dois valores de tensão, não é mais que um amplificador com realimentação positiva. A realimentação positiva serve para que este tenha uma maior largura de banda.
	O bloco implementado pode-se dividir em três blocos principais:
	1. Um primeiro andar de pré amplificação. Formado pelo par diferencial (T1, T2 e I1 da Figura 50);
	2. Realimentação positiva
	a. Circuito de Decisão (T3 a T6)
	b. Conversão de tensão diferencial para tensão referenciada à massa (T7 a T10);
	3. O andar de saída é constituído pelo inversor de saída;
	O ganho do primeiro andar é dado pela seguinte equação:
	𝑖𝑝=𝑔𝑚𝑇12𝑣+−𝑣−+𝐼12=𝐼1−𝑖𝑛
	( 95 )
	A realimentação positiva foi dimensionada para que a histerese do comparador seja a menor possível. Para tal a relação dos transístores é dada pela seguinte relação:
	𝛽𝑇3=𝛽𝑇4=𝛽𝐴
	( 96 )
	𝛽𝑇5=𝛽𝑇6=𝛽𝐵
	( 97 )
	𝛽𝐵=𝛽𝐴=𝛽
	( 98 )
	Sendo que o valor da tensão de histerese é dado pelas seguintes equações [15]:
	𝑉𝐻𝐿→𝐻𝛽𝐵≥𝛽𝐴=𝐼1𝑔𝑚𝛽𝐵𝛽𝐴−1𝛽𝐵𝛽𝐴+1=−𝑉𝐻𝐻→𝐿
	( 99 )
	𝑉𝐻𝛽𝐵=𝛽𝐴=0
	( 100 )
	A realimentação positiva no andar que converte a tensão diferencial para a tensão referenciada à massa aumenta o ganho dinâmico do andar.
	5.8.2 Especificações Iniciais

	Tabela 21 - Especificações iniciais para o comparador.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	5.8.3 Especificações Obtidas

	Tabela 22 - Especificações obtidas para o comparador.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	ΔV_in
	Variação de tensão de entrada
	0
	2.55
	V
	5.8.4 Dimensionamento

	Tabela 23 - Dimensionamento dos transístores do comparador.
	5.8.5 Resultados

	/
	Figura 50 - Simulação de Monte Carlo para a tensão de desvio.
	/
	Figura 51 - Varrimento em tensão comum para determinação do intervalo de tensão aceitável.
	5.9  UVLO XE "UVLO:Undervoltage-Lockout" 

	/
	Figura 52 - Topologia do detector de subtensão histerético.
	5.9.1 Descrição Funcional

	O bloco de bloqueio de tensão baixa ou UVLO (“Undervoltage-lockout”) tem como função básica desligar o conversor, quando detecta que o nível de tensão na bateria é insuficiente.
	Este é um dispositivo histerético. A histerese é criada pela resistência R1 e pelos dois comparadores. A histerese tem como objectivo evitar que picos instantâneos de tensão, provenientes da bateria, façam activar ou desactivar todo o conversor. Quando a bateria atinge uma tensão inferior a 19V o conversor desactiva-se, por outro lado quando o valor de tensão da bateria ultrapassa os 20V, o conversor activa-se novamente. 
	Sendo 𝑉𝑀𝐼𝑁 a tensão mínima da histerese, 𝑉𝑀𝐴𝑋 a tensão máxima da histerese e 𝑖 a corrente na malha do divisor resistivo vem que:
	𝑅2=𝑉𝑟𝑒𝑓𝑖𝑀𝐼𝑁
	( 101 )
	Sendo que a corrente para sistemas que estão expostos a radiação não deve ser inferior a 10 µA.
	𝑉𝑀𝐼𝑁𝑖𝑀𝐼𝑁=𝑉𝑀𝐴𝑋𝑖𝑀𝐴𝑋
	( 102 )
	𝑅1=𝑉𝑟𝑒𝑓𝑖𝑀𝐴𝑋−𝑅2
	( 103 )
	𝑅=𝑉𝑀𝐼𝑁𝑖𝑀𝐼𝑁−𝑅2−𝑅1
	( 104 )
	5.9.2 Especificações Iniciais

	Tabela 24 - Especificações iniciais para o circuito de detecção de subtensão histerético.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	I_q
	Corrente Quiescente
	100
	nA
	I_m
	Corrente média
	100
	uA
	V_Min
	Tensão Mínima
	19
	V
	V_Max
	Tensão Máxima
	20
	V
	5.9.3 Especificações Obtidas

	Tabela 25 - Especificações obtidas para o circuito de detecção de subtensão histerético.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	I_q
	Corrente Quiescente
	0.34
	1.52
	74.65
	nA
	I_m
	Corrente média
	96.11
	102.2
	112.7
	uA
	V_Min
	Tensão Mínima
	17.35
	18.9
	19.29
	V
	V_Max
	Tensão Máxima
	18.27
	19.95
	20.35
	V
	5.9.4 Resultados

	/
	Figura 53 - Histerese apresentada pelo circuito de detecção de subtensão histerético.
	5.10  Amplificador de Erro

	/
	Figura 54 - Topologia do amplificador.
	5.10.1 Descrição Funcional

	O amplificador é um componente fulcral na realização do conversor, sendo responsável por regular a tensão de saída. Este foi implementado com o objectivo de alcançar um GBW XE "GBW:Gain–Bandwidth Product"  superior a 3MHz, uma margem de fase sempre superior a 50º e sem comprometer os consumos nem a complexidade do mesmo.
	A malha de realimentação do mesmo foi deixada no exterior do circuito integrado, primeiro, porque serão componentes capacitivos e resistivos de alguma dimensão, e porque se torna muito mais simples a afinação da malha de realimentação se os seus componentes estiverem no exterior. Contudo, esta implementação introduz na equação os “bonding wires” o que é uma desvantagem.
	/
	Figura 55 - Modelo para sinais pequenos do amplificador.
	Para efectuar o dimensionamento do amplificador começou-se por definir a capacidade de compensação em função da capacidade da carga:
	𝐶𝑐=𝐶𝐿2
	( 105 )
	Para um dado GBW pretendido facilmente se chega ao valor das transcondutâncias de T1 e T2:
	𝑔𝑚1=2𝜋𝐶𝑐𝐺𝐵𝑊
	( 106 )
	Fixando a tensão de “overdrive” em 0.2 V para garantir que os transístores não saem da região da saturação, podemos então calcular a razão de aspecto.
	( 107 )
	𝐼𝐷𝑆=𝑔𝑚𝑉𝑜𝑣2
	( 108 )
	𝛽1,2=𝑔𝑚22𝑘𝑝𝐼𝐷𝑆
	( 109 )
	Para que a margem de fase obtida seja de 70º, o segundo polo deve ser colocado a uma frequência de aproximadamente três vezes GBW.
	𝑓𝑝2=3𝐺𝐵𝑊=𝑔𝑚52𝜋𝐶𝐿11+𝐶𝑔𝑠6𝐶𝑐≈0,3
	( 110 )
	𝑔𝑚5≈8𝜋𝐶𝐿𝐺𝐵𝑊
	( 111 )
	Repetindo o método usado para obter a razão de aspecto anterior vem que:
	𝛽5=𝑔𝑚522𝑘𝑝𝐼𝐷𝑆5
	( 112 )
	A introdução da capacidade de compensação introduz também um zero real e positivo que arruína a margem de fase do sistema, sendo a frequência do zero:
	𝑓𝑧=𝑔𝑚52𝜋𝐶𝑐
	( 113 )
	Uma técnica possível é deslocar o zero por colocação de uma resistência em série com a capacidade de compensação. Sendo que agora a frequência do zero é:
	𝑓𝑧=12𝜋𝐶𝑐1𝑔𝑚5−𝑅𝑐
	( 114 )
	Colocar uma resistência que colocasse o zero em infinito seria uma hipótese, mas teria a desvantagem de ser difícil de fazer match da resistência e da transcondutância do T5. Outra hipótese será colocar o zero entre os polos de forma que:
	1𝑔𝑚5<𝑅𝑐<13𝑔𝑚1
	( 115 )
	𝑅𝑐=1𝑔𝑚513𝑔𝑚1=126𝑔𝑚1
	( 116 )
	5.10.2 Especificações Iniciais

	Tabela 26 - Especificações iniciais para o amplificador.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	5.10.3 Especificações Obtidas

	Tabela 27 - Especificações obtidas para o amplificador.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	5.10.4 Dimensionamento

	Tabela 28 - Dimensionamento dos transístores do amplificador.
	Tabela 29 - Dimensões dos componentes da malha de compensação do amplificador.
	5.10.5 Resultados

	/
	Figura 56 - Resposta em frequência do amplificador, magnitude.
	/
	Figura 57 - Resposta em frequência do amplificador, fase.
	5.11  Amplificador X8

	/
	Figura 58 - Topologia do amplificador em montagem não inversora.
	5.11.1 Descrição Funcional

	Este amplificador tem como função amplificar o sinal do sensor de corrente. O valor da tensão de entrada é elevado em 100 mV para que o sinal de saída não saia fora da gama de tensão de entrada do comparador.
	𝑉+=𝑉𝑖𝑛+𝐼1𝑅1
	( 117 )
	A tensão de saída vem dada pelas seguintes equações:
	𝑉𝑜=𝑉𝑖𝑛+𝐼1𝑅11+𝑅2𝑅38
	( 118 )
	O amplificador utilizado nesta montagem é em tudo idêntico ao utilizado na montagem do amplificador de erro, com excepção do condensador de compensação que tem menores dimensões. A carga capacitiva que este amplificador vê é menor assim também é menor a capacidade necessária para o estabilizar.
	5.11.2 Especificações Iniciais

	Tabela 30 - Especificações iniciais para o amplificador em montagem não inversora.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	5.11.3 Especificações Obtidas

	Tabela 31 - Especificações obtidas para o amplificador em montagem não inversora.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	5.11.4 Dimensionamento

	Tabela 32 - Dimensionamento dos transístores do amplificador.
	Tabela 33 - Dimensões dos componentes da malha de compensação do amplificador.
	Tabela 34 - Dimensões dos componentes da malha de realimentação do amplificador.
	5.11.5 Resultados

	/
	Figura 59 - Resposta em frequência do amplificador em montagem não inversora, magnitude.
	/
	Figura 60 - Resposta em frequência do amplificador em montagem não inversora, fase.
	/
	Figura 61 - Resposta DC do amplificador à variação da tensão de entrada.
	/
	Figura 62 - Resposta transiente a impulsos de 100 mV.
	5.12  Fontes de Corrente

	/
	Figura 63 - Topologia dos espelhos de corrente.
	5.12.1 Descrição Funcional

	Os espelhos de corrente estão encarregues de gerar todas as correntes de referência necessárias para todas as células do controlador. Trata-se portanto de um circuito primordial para todo o controlador pois este é responsável pela geração de todas as polarizações.
	Um aspecto relevante nos espelhos de corrente é a sua resistência de saída, idealmente deve ser infinita para que tenha o comportamento de uma fonte ideal. A escolha da topologia cascode modificada tem por base os seguintes pressupostos:
	1. Elevada resistência de saída.
	2. Maior gama de tensão de saída comparativamente com a topologia cascode simples.
	3. Topologia simples e sem a necessidade de amplificadores.
	O dimensionamento dos transístores vem dado pelas seguintes equações:
	𝑘𝑝𝑊𝐿=2𝐼𝑟𝑒𝑓𝑉𝑠𝑎𝑡2  𝑊𝐿=2𝐼𝑟𝑒𝑓𝑘𝑝𝑉𝑠𝑎𝑡2
	( 119 )
	A resistência vem dada pela equação:
	𝑅=𝑉𝑠𝑎𝑡𝐼𝑟𝑒𝑓
	( 120 )
	5.12.2 Especificações Iniciais

	Tabela 35 - Especificações iniciais para os espelhos de corrente.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	VDD
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	5.12.3 Especificações Obtidas

	Tabela 36 - Especificações obtidas para os espelhos de corrente.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	ro
	Resistência de saída
	1.24
	59.44
	501
	MΩ
	5.12.4 Dimensionamento

	Tabela 37 - Dimensionamento dos vários componentes para os espelhos de corrente.
	5.12.5 Resultados

	/
	Figura 64 - Corrente de saída em função da tensão de saída.
	5.13  Outras Células
	5.13.1 Protecção ESD XE "ESD:Electrostatic-Sensitive Device" 


	/
	Figura 65 - Topologia da célula de protecção ESD.
	Todas as portas do circuito integrado têm protecção contra descargas electroestáticas. Contudo, algumas células que estão ligadas às portas não foram pensadas de raiz para que tivessem esta protecção, por consequência surgiu esta pequena célula que é colocada entre a porta de saída e a célula sem protecção ESD pensada de raiz.
	5.13.2 Condensadores de desacoplamento

	/
	Figura 66 - Topologia dos condensadores de desacoplamento.
	Com vista a ter um sinal de alimentação estável e a aproveitar o espaço livre existente, criaram-se duas células simples que são equivalentes a condensadores. Não são mais que transístores PMOS ligados de forma a tirar partido das capacidades existentes. Como se pode ver na Figura 67 o dreno, o substrato e a fonte está em curto-circuito e correspondem a um dos terminais do condensador, o outro terminal é a gate.
	5.13.3 Transístor de “Power Down”

	/
	Figura 67 – Topologia do transístor de “Power Down”.
	Este transístor tem como missão fazer com que o comparador de corrente desligue o modulador PWM caso o sinal de “Power Down” esteja activo.
	5.13.4 Divisor de tensão resistivo

	/
	Figura 68 - Topologia do divisor de tensão.
	Está é uma célula pequena e muito simples, que poderia ser implementada com recurso a um amplificador com uma montagem de somador, mas por simplicidade e facilidade de implementação foi efectuada com base num divisor resistivo.
	A tensão de saída é dada pela equação:
	𝑉𝑜𝑢𝑡−𝑉1𝑅=𝑉2−𝑉𝑜𝑢𝑡𝑅𝑖𝑜𝑢𝑡=0
	( 121 )
	𝑉𝑜𝑢𝑡=12𝑉1+𝑉2
	( 122 )
	Nas equações anteriores partiu-se do principio que a corrente 𝑖𝑜𝑢𝑡 é desprezável, na realidade a carga é capacitiva e da ordem das centenas de fF.
	6 Resultados
	6.1  Simulações de Topo

	Com base no dimensionamento obtido para o conversor no Apêndice A foi implementado um circuito de testes (Apêndice C). Este conversor foi dimensionado por forma a ter uma margem de fase de 80º e uma frequência de corte de 100 kHz.
	6.1.1 PWM – Funcionamento em Modo Contínuo

	O modo de funcionamento contínuo é o modo para o qual este conversor foi nativamente dimensionado. Pretende-se observar o tempo de resposta, a ondulação de sinal e a sobrelevação do sinal em resposta a um escalão.
	Os gráficos a seguir apresentados nesta secção podem ser consultados de forma mais detalhada na secção D.2 do Apêndice D – Testes de topo e Resultados.
	6.1.1.1 Escalão na carga

	/
	Figura 69 - Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em modo de corrente continua para um escalão na carga.
	Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, têm-se: 
	 Tensão de saída para do conversor para um escalão de 1 A;
	 Tensão de controlo à saída do amplificador de erro;
	 Corrente na carga;
	 Corrente na bobina do filtro de saída;
	 Zoom da tensão de saída para o flanco descendente do escalão;
	 Zoom das correntes para o flanco descendente do escalão na carga.
	 Zoom da tensão de saída para o flanco ascendente do escalão;
	 Zoom das correntes para o flanco ascendente do escalão na carga.
	Todos os gráficos são em função das três tensões de entrada (Máxima, Nominal e Mínima).
	Na Figura 70 podemos validar que a tensão de ripple é inferior a 2% da tensão nominal. Que o tempo de estabilização a um escalão de 1 A em 1 µs na carga é de aproximadamente 60 µs e que a variação da tensão provocada pelo escalão (sobrelevação) é inferior a 0.3 V.
	6.1.1.2 Escalão na entrada

	/
	Figura 70 – Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em modo de corrente continua para um escalão na entrada.
	Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, temos: 
	 Tensão de entrada para do conversor com um escalão de 18 V;
	 Tensão de saída do controlador em resposta ao escalão na entrada;
	 Tensão de controlo à saída do amplificador de erro;
	 Corrente na bobina do filtro de saída;
	 Corrente na carga;
	 Zoom da tensão de saída no flanco ascendente do escalão na entrada;
	 Zoom da corrente na bobina no flanco ascendente do escalão na entrada; 
	 Zoom da tensão de saída no flanco descendente do escalão na entrada;
	 Zoom da corrente na bobina no flanco descendente do escalão na entrada;
	Deste conjunto de gráficos da Figura 71 podemos observar que o valor da tensão de ripple, o tempo de estabilização ao escalão de entrada de 18V em 1µs e a sobrelevação continuam iguais aos do cenário anterior.
	6.1.2 PWM – Funcionamento em Modo Descontínuo

	Embora seja um modo para o qual este conversor não foi dimensionado para funcionar nativamente, este tem de ter a capacidade de mesmo assim conseguir funcionar adequadamente nestas condições. Tipicamente para estas condições o conversor estará a funcionar em modo PFM e não em PWM, como é caso aqui exposto.
	O valor da bobina de saída foi dimensionado para que o conversor entre em modo descontínuo para valores de corrente inferior a 200mA. A carga é dimensionada para que a corrente seja inferior ao anterior valor.
	Os gráficos a seguir apresentados nesta secção podem ser consultados de forma mais detalhada na secção D.3 do Apêndice D – Testes de topo e Resultados.
	6.1.2.1 Escalão na carga

	/
	Figura 71 – Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em modo de corrente descontinua para um escalão na carga.
	Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, têm-se:
	 Tensão de saída;
	 Tensão de controlo à saída do amplificador de erro;
	 Corrente na carga;
	 Corrente na bobina do filtro de saída;
	 Zoom da tensão de saída para o flanco descendente;
	 Zoom das correntes para o flanco descendente;
	 Zoom da tensão de saída para o flanco ascendente;
	 Zoom das correntes para o flanco ascendente;
	Todos os gráficos são em função das três tensões de entrada (Máxima, Nominal e Mínima). 
	Da Figura 72 podemos validar, mais uma vez, que a tensão de ripple é inferior a 2% da tensão nominal. Que o tempo de estabilização a um escalão de 50 mA a 100 mA e vice-versa em 1 µs na carga é de aproximadamente 50 µs para o flanco descendente e de 100 µs para o flanco ascendente, a sobrelevação é inferior a 0.3 V. É também patente que a margem de fase diminuiu consideravelmente, estando agora algures no intervalo de 36 a 45 graus. 
	6.1.2.2 Escalão na entrada

	/
	Figura 72 - Gráficos das ondas que caracterizam a resposta do controlador em modo de corrente descontinua para um escalão na entrada.
	Do lado esquerdo para o direito, de cima para baixo, respectivamente, têm-se:
	 Tensão de entrada;
	 Tensão de saída;
	 Tensão de controlo à saída do amplificador de erro;
	 Corrente na bobina do filtro de saída;
	 Corrente na carga;
	 Zoom da tensão de saída para o flanco ascendente;
	 Zoom da corrente na bobina para o flanco ascendente;
	 Zoom da tensão de saída para o flanco descendente;
	 Zoom da corrente na bobina para o flanco descendente;
	Para o modo descontinuo aplicando um escalão na entrada do conversor este apresenta um comportamento também em tudo idêntico aos dos cenários anteriores.
	Da Figura 73 podemos validar mais uma vez que a tensão de ripple é inferior a 2% da tensão nominal. Que o tempo de estabilização a um escalão de 18V a 37V e vice-versa em 1 µs na carga é de aproximadamente 75 µs, a sobrelevação é inferior a 0.3 V. Tal como no cenário anterior a margem de fase encontra-se entre os 36 e os 45 graus.
	6.2  Test On A Chip

	A realização de testes ao circuito integrado foi efectuada utilizando um placa de testes (Anexo F). A placa foi efectuada tendo como objectivo testar as várias funções básicas do circuito integrado e ter um baixo custo.
	Os testes foram efectuados com equipamento do laboratório do Instituto Politécnico de Tomar.
	6.2.1 Oscilador

	O teste ao sinal de relógio do controlador foi efectuado utilizando as portas OSC e PULSES da placa de testes. Depois de ajustado o valor da resistência do potenciómetro para o valor de 84kΩ obtiveram-se os seguintes resultados:
	/
	Figura 73 - Transiente do sinal de relógio e dos pulsos.
	/
	Figura 74 - Espectrograma de densidade de potência do sinal de relógio.
	Os resultados encontram-se dentro do esperado, apenas o factor de ciclo que foi projectado para ser de 50% e depois de implementado no circuito se encontra por volta do valor de 70%.
	6.2.2 UVLO

	Para a validação do circuito de detecção de subtensão foi injectado um sinal que variasse entre 0 e 3.3 à entrada da porta que dá acesso directo ao UVLO e desprezou-se a resistência externa, que faz de sensor para a tensão da bateria. Com isto mudou-se de uma forma linear a localização da histerese, esta agora encontrasse localizada em torno da tensão de referência do circuito (1.25 V).
	Os valores obtidos são:
	𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂𝑚𝑎𝑥=1.34 𝑉
	( 123 )
	𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂𝑚𝑖𝑛=1.13 𝑉
	( 124 )
	Com base nestes valores podemos assim recalcular o valor de R para que a histerese seja aproximadamente entre 19V e 20V.
	𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇=𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂+𝑅𝐼
	( 125 )
	𝐼=𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇𝑅+𝑅1+𝑅2
	( 126 )
	𝑉𝐵𝐴𝑇𝑇=𝑉𝑈𝑉𝐿𝑂1−𝑅𝑅+𝑅1+𝑅2
	( 127 )
	Tabela 38 - Valores obtidos para a histerese do UVLO.
	Figura 75 - Transientes do UVLO. (a) Sinal de entrada a verde, sinal de saída a azul. (b) Gráfico XY.
	6.2.3 Comparador

	O teste ao comparador é um teste ao tempo de resposta. O tempo de resposta observado não é unicamente o tempo de resposta do comparador, mas sim o tempo de resposta do comparador somado ao tempo de resposta da porta lógica OR de 4 entradas.
	Os valores observados estão dentro do que seria esperado. Os tempos obtidos encontram-se algumas unidades acima do valor esperado de 6 ns, mas inferiores ao pior cenário de 17ns e ainda temos de ter em conta que o valor obtido vem acrescido do atraso da porta lógica OR.
	/
	Figura 76 - Esquema do teste realizado para comprovar o funcionamento do comparador.
	Figura 77 - Tempos de resposta para o comparador. (a) Flanco descendente. (b) Flanco ascendente.
	Este teste foi realizado injectando um sinal constante na porta da RAMPA (sinal vermelho) e um sinal triangular na porta COMP (sinal cor de rosa). O sinal observado (sinal azul) foi observado na porta OR4.
	6.2.4 Driver de Saída

	O teste ao driver de saída tem como objectivos:
	 Verificar o sistema de não sobreposição (bloco “Non-Overlaping”);
	 Verificar o tempo de atraso;
	 Verificar o funcionamento da lógica de comutação entre PWM e PFM.
	O sistema de não sobreposição, notoriamente, funciona como esperado e o tempo de atraso tem um valor acima do valor esperado que, aproximadamente, duplicou (Figura 79 (a)). O tempo de atraso medido é soma de um conjunto de tempos de atraso, neste caso é a soma do tempo de atraso da lógica de comutação entre PFM e PWM, do tempo de atraso do bloco de não sobreposição e por fim o tempo do driver de saída. O valor da soma dos valores esperados seria de 9ns (nesta soma desprezou-se o tempo da lógica de comutação entre PWM e PFM dado que o seu valor será muito inferior que 1ns).
	Notório foi também que o sistema de comutação, que funciona de acordo com o que foi implementado (Figura 79 (b)). O sinal verde é o sinal de controlo (0 – PFM, 1 – PWM), a azul temos um sinal que simula o sinal PFM e por fim a vermelho temos o sinal de saída.
	Figura 78 - Resultados para o driver de saída. (a) Verificação do sistema de não sobreposição e tempo de atraso. (b) Sistema de comutação entre PWM e PFM.
	6.2.5 Amplificador de Erro

	O amplificador de erro é um elemento fulcral do sistema, o seu produto de largura de banda pelo ganho e a sua estabilidade são vitais para o controlador. Para validar o amplificador de erro montou-se um circuito de teste como o da Figura 80. A montagem foi feita do modo a que fosse equivalente a uma montagem em malha aberta, para tal, R é suficientemente grande para que o valor da corrente de realimentação seja desprezável, o condensador funciona como um filtro para a componente DC. O valor de R utilizado é de 1MΩ e do condensador é de 220µF.
	/
	Figura 79 - Montagem efectuada para testar o amplificador de erro.
	Com ajuda de um analisador de redes obtiveram-se os seguintes resultados:
	/
	Figura 80 - Ganho do amplificador de erro em malha aberta sobreposto sobre o valor esperado.
	/
	Figura 81 - Fase do amplificador de erro em malha aberta sobreposto sobre o valor esperado.
	Assim sendo podemos concluir que a largura de banda do amplificador é de 7.8Mhz e que a margem de fase é de 45º 
	6.2.6 Gerador de Tensão de Referência

	O gerador de tensão de referência é responsável pela geração das tensões de referência bem como pela corrente de referência. Assim sendo, este teste está dividido em duas partes.
	Tensões de Referência:
	As tensões de referência são duas, a de 1.25V e a de 1.65V. A tensão de 1.65V é gerada à custa da primeira, com base num regulador de tensão simples, esta tensão não é utilizada em nenhum bloco do circuito, contudo existe porque fazia sentido numa versão inicial do projecto.
	Os parâmetros analisados neste teste são:
	 Tempo de arranque
	 Valor DC da tensão
	/
	Figura 82 - Tensões de referência. Transiente de arranque. Gráfico com o pormenor temporal da escala.
	/
	Figura 83 - Tensões de referência. Transiente de arranque. Gráfico com indicação do valor de tensão de referência.
	Os valores obtidos encontram-se abaixo do valor esperado, no entanto acima do valor mínimo obtido nas simulações Tabela 20.
	Corrente de Referência 10µA:
	Para a corrente de referência apenas foi medida o seu valor DC com ajuda de um multímetro.
	Depois de ajustada o valor da resistência externa que faz o ajuste da tensão de referência obtiveram-se os seguintes resultados num intervalo de 5 minutos.
	DC:
	 Max: 10.2µA
	 Min:9.8µA
	 Avg:10µA
	Os valores obtidos são bons por causa da capacidade de ajuste do valor da resistência de ajuste externa. O valor inicialmente esperado para a resistência externa era de 120KΩ mas neste teste o valor fixou-se em 115.4KΩ.
	6.2.7 Consumos

	Para o cálculo do consumo de energia instantânea do controlador mediu-se a corrente que alimenta os dois reguladores de tensão (5V e 3V) e a tensão.
	A corrente apresentou os seguintes valores:
	 DC: 17mA 
	 AC 0.1mA 
	A tensão de alimentação:
	 DC 9V
	𝑃=𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠
	( 128 )
	𝑃=9×17×10−32+1×10−42
	𝑃=153𝑚𝑊
	7 Conclusões
	Nesta dissertação analisou-se e desenvolveu-se um conversor DC/DC para a indústria aeroespacial. Os objectivos mais críticos foram atingidos, contudo, por restrições temporais, algumas funcionalidades não puderam ser aperfeiçoadas ou feitas.
	Desde bem cedo que tivemos de fazer escolhas. Algumas, embora que tenham sido redesenhadas, já vinham de trás, como por exemplo a topologia do circuito de controlo e a topologia do conversor. A escolha da topologia das células a implementar baseou-se sempre na ideia de obter algo simples, eficiente e rápido. Simples, pois não queríamos complicar sem necessidade, eficiente, por forma a chegar ao final e obter os menores consumos possíveis e por fim, rápidos, de forma a não comprometer o tempo de atraso que estipulámos como máximo.
	A dada altura tivemos de parar o desenvolvimento de novas células e avaliar o que estava feito, pois estávamos a atingir o tempo limite para fechar o desenvolvimento e passar à possível implementação em silício. Desta análise, pudemos verificar que tínhamos condições para produzir um controlador, mas com algumas restrições:
	 A geração do sinal de rampa para compensação teria de ser implementado externamente ao circuito
	 O controlo por PFM e a lógica de comutação entre modos de controlo também teriam de ser implementados externamente.
	 A existência de um circuito de “soft start” por forma a eliminar os factores de ciclo superiores a 0,5 no arranque do conversor.
	Já depois de estar o circuito pronto para testes “test on a chip” foram ainda assim encontradas mais algumas questões: 
	 O oscilador que tem uma variação da frequência superior a 10% em corners. 
	 O comparador que compara a tensão de controlo com a soma da rampa de compensação com o sinal de corrente deveria ser do tipo N e não do tipo P, para que a banda de tensão de entrada fosse para valores de tensão alta.
	Este último erro, em particular, foi crítico, pois colocou em causa todo o sistema de controlo, o qual foi atingido por tempos de atraso enormes, quando a rapidez era o mais necessário (isto é, quanto maior for a tensão de controlo maior é o tempo de atraso). Uma solução que permitiu de alguma forma contornar a questão, foi colocar um circuito limitador do valor de tensão de controlo à saída do amplificador de erro. Assim, limitou-se a tensão de controlo por forma a esta não passar os 2V.
	Da fase de testes “test on a chip” podemos validar uma coisa, que não é de menor importância que tudo o mais, e que foi a validação dos transístores ELT em silício. Validou-se também o funcionamento do oscilador, do divisor por 16, do gerador de pulsos, do gerador de tensão de referência, dos comparadores, do OR de quatro entradas, das fontes de corrente, do driver de saída, do circuito de Non-Overlaping, do UVLO, do amplificador X8 e por fim do amplificador de erro. Todos os subsistemas implementados do circuito de controlo estão operacionais. 
	Neste cenário de testes, ficou por validar todo o sistema de conversão como um todo, pois a placa de teste é muito básica e não permitiu efectuar esses testes, sendo que a restrição surge pela falta de implementação do transformador.
	O circuito de controlo do conversor, da forma que está desenhado e implementado, não se restringe apenas a dar resposta ao pedido efectuado pela ESA. Ele pode funcionar para outras tensões de entrada, outras tensões de saída e com outro número de saídas, bastando para isso apenas redimensionar o transformador, o filtro de saída, a resistência de sensor de corrente e redimensionar a malha de realimentação do amplificador de erro.
	Ainda que tenham ficado por fazer partes do circuito de controlo e tenham sido encontrados erros de implementação já numa fase avançada, o que impossibilitou a sua correcção, ainda no âmbito desta tese de mestrado, destacaríamos ainda assim as validações atingidas “on a chip”, quer da tecnologia dos transístores, quer das células implementadas, que apresentaram o comportamento esperado. Um outro ponto que também é muito importante nesta tese é a cobertura que ela apresenta sobre o life-cycle de um circuito integrado.
	Apêndices
	Apêndice A -  Dimensionamento do conversor

	Dadas as condições e especificações e as condicionantes criadas pela implementação do conversor, optou-se por fazer testar o conversor só num conjunto restrito de condições:
	1. O conversor apenas terá uma saída e não múltiplas.
	2. A potência de saída seleccionada é a de 10W
	Tabela 39 - Especificações para o conversor.
	Símbolo
	Parâmetro
	MIN
	TYP
	MAX
	Unid.
	V
	Tensão de Alimentação
	20
	28
	V
	T
	Temperatura
	-50
	50
	125
	°C
	A.1 Transformador
	A.1.1 Material do Núcleo


	/
	Figura 84 - Frequência versus perdas no núcleo [20].
	Para a selecção do transformador começou-se por escolher um material que permitisse frequências de comutação em torno de 1 MHz.
	Com base na Figura 85 seleccionou-se o material da curva E (3F4). Este material é o único que apresenta uma banda de frequências disponível em torno de 1 MHz.
	A.1.2 Dimensionamento Core

	Já tendo o material seleccionado vamos agora determinar os parâmetros geométricos do core.
	Um critério possível para a selecção de um transformador é o método do produto das áreas. A expressão a seguir traduz o critério (P potencia):
	𝐴𝑝=𝑃2𝐵𝑚𝑎𝑥𝐾𝑢𝐽𝐹=𝐴𝑤𝐴𝑐
	( 129 )
	Temos portanto uma equação que relaciona os parâmetros eléctricos do transformador com os parâmetros geométricos.
	𝐴𝑝=102×0.2×0.25×4×106×1×106=50 𝑚𝑚2
	( 130 )
	O core a seleccionar terá de ter um produto de áreas superior ao valor anterior. Com base neste parâmetro seleccionou-se o Core toroidal E8.8/4.1/2 da Ferroxcube [21].
	Dados do core E8.8/4.1/2
	A.1.3 Número de Espiras

	𝑁=𝑉𝑚𝑎𝑥4𝐹𝐴𝑐𝐵
	( 131 )
	𝑁=374×1×106×5×10−6×0,2≈10
	( 132 )
	A.1.4 Dimensionamento do fio de enrolamento

	𝐷=4𝐼𝐽𝜋
	( 133 )
	𝐷=424×106𝜋≈0,8 𝑚𝑚
	( 134 )
	A.1.5 Relação de Espiras

	𝑉0=𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥𝑛𝑉0=𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥𝐷𝑚𝑖𝑛𝑛
	( 135 )
	𝐷≤12
	( 136 )
	𝑛≥𝑉0𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥
	( 137 )
	𝑛≥520×0.45
	( 138 )
	𝑛≥0.56
	( 139 )
	𝑛=1
	( 140 )
	A.1.6 Factor de Ciclo Mínimo

	𝑉0=𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥𝐷𝑚𝑖𝑛𝑛
	( 141 )
	𝐷𝑚𝑖𝑛=𝑉𝑜𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥𝑛
	( 142 )
	𝐷𝑚𝑖𝑛=537×1
	( 143 )
	𝐷𝑚𝑖𝑛≅0.14
	( 144 )
	A.1.7 Factor de Ciclo Máximo

	𝑉0=𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥𝑛
	( 145 )
	𝐷𝑚𝑎𝑥=𝑉𝑜𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛
	( 146 )
	𝐷𝑚𝑎𝑥=519×1
	( 147 )
	𝐷𝑚𝑎𝑥≅0.26
	( 148 )
	A.2 Filtro

	O filtro é composto por o conjunto da bobine, do condensador e da resistência de carga.
	A.2.1 Resistência de Carga

	A resistência de carga é dada pelas especificações para o conversor. Para a potencia de nominal de 10W temos uma resistência de:
	𝑅𝑚𝑖𝑛=2.5 Ω
	( 149 )
	A.2.2 Condensador

	O condensador é responsável pela posição do zero real e pelo valor da ondulação da tensão de saída.
	Sabendo que para uma variação da corrente na carga que é o condensador que fornece toda a corrente adicional, temos então a seguinte equação:
	∆𝑉𝑜=𝐼𝑐𝑡𝑅𝐶+1𝐶0∆𝑡𝐼𝑐𝑡𝑑𝑡
	( 150 )
	Negligenciado o valor da resistência interna do condensador.
	𝐶≥∆𝐼𝑐∆𝑡2∆𝑉𝑜
	( 151 )
	O tempo de resposta ∆𝑡 é uma função da frequência de corte do conversor. E é dado pela equação:
	∆𝑡=1𝜋𝑓𝑐
	( 152 )
	Assim temos que o condensador tem que ser maior ou igual a:
	𝐶≥∆𝐼𝑐2𝜋𝑓𝑐∆𝑉𝑜
	( 153 )
	𝐶≥12×𝜋×1×105×0.1)
	( 154 )
	𝐶≥16𝜇𝐹
	( 155 )
	Partindo do principio que 𝑅𝐶 é muito menor que a impedância do condensador à frequência de corte:
	𝑅𝐶≤12𝜋𝑓𝑐𝐶
	( 156 )
	𝑅𝐶≤12×𝜋×1×105×16×10−6
	( 157 )
	𝑅𝐶≤0.1Ω
	( 158 )
	A.2.3 Bobina

	∆𝐼𝐿≤∆𝑉𝑜𝑅𝐶≤2
	( 159 )
	𝐿≥𝑉0∆𝐼𝐿1−𝐷𝑚𝑖𝑛𝑇𝑠𝑤
	( 160 )
	𝐿≥521−0.141×10−6
	( 161 )
	𝐿≥2.15𝜇𝐻
	( 162 )
	A.3 Rampa de Compensação Externa

	Sendo que o declive do sinal da corrente para o intervalo de tempo em que o interruptor está desligado é:
	𝑆2=𝑉𝑜𝐿
	( 163 )
	Tendo já na análise efectuado chegado à conclusão que o declive da rampa de compensação deveria ser superior ou igual a 0,25 o valor de 𝑆2. Assim sendo:
	𝑆𝑎=0.25∗51×10−6
	( 164 )
	𝑆𝑎=1250𝑘𝑉𝑠
	( 165 )
	A.4 Resistência do Sensor de Corrente

	A resistência do sensor de corrente deve ser definida de forma a corrente máxima na saída não exceda um determinado valor. É com base neste mecanismo que se pode impedir a existência de um curto-circuito. A corrente de saída é assim limitada pelo valor da resistência do sensor de corrente. Sempre que o valor da tensão do sinal de corrente ultrapassa o valor de 1.4V o conversor o interruptor é aberto.
	8𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛−1𝐼𝑚𝑎𝑥+𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓+𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎2=𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥
	( 166 )
	𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒=2𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎−8𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓8𝑛−1𝐼𝑚𝑎𝑥
	( 167 )
	𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎 é a tensão da rampa de compensação, 𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓 é a tensão de offset para o sinal da corrente e 𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 é o valor máximo que a tensão de controlo.
	𝑉𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎𝑚𝑎𝑥=𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡+𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇𝑠𝑤𝑆𝑎
	( 168 )
	𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡=−8𝑅𝑋8𝐼𝑟𝑒𝑓
	( 169 )
	Esta condição que define a tensão de offset da rampa de compensação foi assim definida para anular o offset adicionado erradamente ao amplificador de corrente.
	𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒=2𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥−𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇𝑠𝑤𝑆𝑎8𝑛−1𝐼𝑚𝑎𝑥
	( 170 )
	Sendo 𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 1.4V e o valor máximo admitido de corrente no sensor de 4A temos então que o valor da resistência do sensor de corrente é:
	𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒=2×1.4−0.45×1×10−6×1250×1038×1×4
	( 171 )
	𝑅𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒=0.0492Ω
	( 172 )
	A.5 Compensador

	Tabela 40 - Valores efectivos para o dimensionamento do compensador.
	Com base nos valores da Tabela 40 e substituindo na equação do bloco de potência, temos que:
	𝑃𝑠=2.675×1025 𝑠 + 1.216×10321.355×1013 𝑠3 + 4.924×1019 𝑠2 + 1.347×1026 𝑠 + 2.655×1030
	( 173 )
	𝑓𝑐=1×105 𝐻𝑧
	( 174 )
	𝑅1=2.5 𝑀Ω
	( 175 )
	/
	Figura 85 - Diagrama de bode do sistema em malha aberta.
	𝜑𝑃𝑠𝑓=𝑓𝑐=−94.9°
	( 176 )
	𝜑𝑃𝑀=80°
	( 177 )
	𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡=𝜑𝑃𝑀−𝜑𝑃𝑠𝑓=𝑓𝑐−90°
	( 178 )
	𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡=84.9°
	( 179 )
	𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡=tan−1𝑘−tan−11𝑘
	( 180 )
	𝑘=tan𝜑𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡2+45°
	( 181 )
	𝑘=18
	( 182 )
	𝐺𝑓𝑐=10𝐺𝑃𝑠𝑓=𝑓𝑐20
	( 183 )
	𝐺𝑓𝑐=0.639
	( 184 )
	𝐶2=12𝜋𝑓𝑐𝐺𝑓𝑐𝑘𝑅1
	( 185 )
	𝐶2=51 𝑓𝐹
	( 186 )
	𝐶1=𝐶2𝑘−1
	( 187 )
	𝐶1=17 𝑝𝐹
	( 188 )
	𝑅3=𝑘2𝜋𝑓𝑐𝐶1
	( 189 )
	𝑅3=1.7 𝑀Ω
	( 190 )
	𝐶𝑠= 5.099×10−16 𝑠 + 1.737×10−11 6.506×10−23 𝑠2 + 7.541×10−16 𝑠 
	( 191 )
	/
	Figura 86 - Diagrama de bode do sistema em malha aberta (P), do compensador (C) e por fim do sistema em malha fechada (PC).
	Apêndice B -  Esquemáticos e Layouts
	B.1 Transístor de Power Down


	Figura 87 - Esquema eléctrico e layout do transístor de power down.
	B.2 Condensadores de Desacoplamento

	Figura 88 - Esquemas eléctricos e layouts de condensadores de desacoplamento.
	B.3 Oscilador

	/ 
	Figura 89 - Esquema eléctrico do oscilador.
	/
	Figura 90 - Layout do oscilador.
	B.4 Gerador de Pulsos

	/
	Figura 91 - Esquema eléctrico do gerador de pulsos.
	/
	Figura 92 - Layout do gerador de pulsos.
	B.5 Divisor de Frequência

	/
	Figura 93 - Esquema eléctrico do divisor de frequência.
	/
	Figura 94 - Layout do divisor de frequência.
	B.6 Shifter

	/
	Figura 95 - Esquema eléctrico do Shifter.
	/
	Figura 96 - Layout do Shifter.
	B.7 Non-Overlaping

	/
	Figura 97 - Esquema eléctrico do circuito do circuito Non-Overlaping.
	/
	Figura 98 - Layout do circuito Non-Overlaping.
	B.8 Driver de Saída

	Figura 99 - Esquema eléctrico e Layout driver de saída.
	B.9 Comparador

	/
	Figura 100 - Esquema eléctrico do comparador.
	/
	Figura 101 - Layout do comparador.
	B.10 UVLO

	/
	Figura 102 - Esquema eléctrico do circuito Undervoltage-Lockout.
	/
	Figura 103 - Layout do circuito Undervoltage-Lockout.
	B.11 Amplificador

	/
	Figura 104 – Esquema eléctrico do amplificador de erro.
	/
	Figura 105 - Layout do amplificador de erro.
	B.12 Amplificador X8

	/
	Figura 106 - Esquema eléctrico do amplificador X8.
	/
	Figura 107 - Layout do amplificador X8.
	B.13 X8

	/
	Figura 108 - Esquema eléctrico do multiplicador por oito.
	/
	Figura 109 - Layout do multiplicador por oito.
	B.14 Protecção ESD

	/
	Figura 110 - Esquema eléctrico da protecção ESD.
	//
	Figura 111 - Layout das protecções ESD.
	B.15 Fontes de Corrente

	/
	Figura 112 - Esquema eléctrico das fontes de corrente.
	/
	Figura 113 - Esquema eléctrico de um espelho de corrente.
	/
	Figura 114 – Layout das fontes de corrente.
	/
	Figura 115 – Layout do espelho de corrente.
	Apêndice C -  Esquemas Eléctricos e Condições de Simulação
	C.1 Oscilador
	C.1.1 Simulações



	 Simulações de Monte Carlo
	 Todos os Corners
	 Análise DC  
	1. Determinar a corrente Quiescente
	 Análise Transiente
	1. Corrente Média
	2. Tempo de Arranque 
	3. Frequência
	4. Factor de Ciclo
	5. Corrente de polarização
	 Outras
	 Corner Nominal
	 Análise PSS XE "PSS:Periodic Steady-State"  e PNOISE XE "PNOISE:Periodic Noise" 
	1. Jitter
	 Análise Transiente
	1. Resistência de polarização
	Tabela 41 - Corners para o oscilador.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM XE "TM:Typical Mean" , WO XE "WO:Worst One" , WP XE "WP:Worst Power" , WS XE "WS:Worst Speed" , WZ XE "WZ:Worst Zero" 
	C.1.2 Esquemático

	/
	Figura 116 - Esquemático do circuito de teste do oscilador.
	C.1.3 Parâmetros

	 R0 = 237KΩ. Define a frequência do oscilador.
	 V2 = Fonte de Tensão Independente. Escalão de VSupply que inicia a 20ns para testar o tempo de arranque.
	 V0 = Fonte de Tensão Independente. Pulso de VSupply com a duração de 50ns aos 500ns para testar o sistema de desligar.
	C.2 Gerador de Pulsos
	C.2.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente Média
	 Tempo de Subida
	 Tempo de Descida
	 Duração do Pulso
	 Análise DC
	 Determinar a corrente Quiescente
	Tabela 42 - Corners para o gerador de pulsos.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.2.2 Esquemático

	/
	Figura 117 - Esquemático do circuito de testes para o gerador de pulsos.
	C.2.3 Parâmetros

	 Sinal de entrada
	o Frequência 1MHz
	o Tempo de subida e descida 1ps
	 Carga
	o Capacidade 4fF (NOR20)
	C.3 Divisor de Frequência
	C.3.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	1. Corrente Média
	2. Tempo de Subida
	3. Tempo de Descida
	4. Duração do Pulso
	Tabela 43 - Corners para o divisor de frequência.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.3.2 Esquemático

	/
	Figura 118 - Esquemático do circuito de testes do divisor de frequência.
	C.3.3 Parâmetros

	 Sinal de entrada
	o Frequência 16MHz
	o Tempo de subida e descida 1 ps
	 Carga
	o Capacidade 4 fF (DF3)
	C.4 Level Shifter
	C.4.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente Média
	 Tempo de Subida
	 Tempo de Descida
	 Tempo de Atraso
	 Análise DC
	 Determinar a corrente Quiescente
	Tabela 44 - Corners para o conversor de nível de tensão.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação 
	3.0
	3.3
	3.6
	Tensão de Saída
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.4.2 Esquemático

	/
	Figura 119 - Esquemático do circuito de testes para o conversor de nível de tensão.
	C.4.3 Parâmetros

	 Sinal de entrada
	o Frequência 1MHz
	o Tempo de subida e descida 1 ps
	 Carga
	o Capacidade 50 fF
	C.5 Non-Overlaping
	C.5.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente Média
	 Tempo de Subida
	 Tempo de Descida
	 Tempo de Atraso
	 Análise DC
	 Determinar a corrente Quiescente
	Tabela 45 - Corners para o bloco de não sobreposição.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.5.2 Esquemático

	/
	Figura 120 - Esquemático do circuito de testes para o bloco de não sobreposição.
	C.6 Driver de Saída
	C.6.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente Média
	 Tempo de Subida
	 Tempo de Descida
	 Tempo de Atraso
	 Análise DC
	 Determinar a corrente Quiescente
	Tabela 46 - Corners para o driver de saída.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.6.2 Esquemático

	/
	Figura 121 - Circuito de testes do driver de saída.
	C.6.3 Parâmetros

	 Sinal de entrada
	o Frequência: 1 MHz
	o Tempo de comutação 1 ps
	 Carga
	o Capacidade de 500 pF
	C.7 Gerador de Tensão de Referência
	C.7.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente média
	 Valor da tensão de referência
	 Valor da corrente de referência
	 Tempo de arranque
	 Análise AC XE "AC:Alternating Current" 
	 Ganho em malha aberta do amplificador
	 Produto do ganho pela largura de banda do amplificador
	 Análise XF XE "XF:Transfer Function" 
	 Determinar a rejeição à tensão de alimentação
	 Análise DC
	 Variação da tensão de referência com a temperatura
	 Variação da corrente de referência com a temperatura
	Tabela 47 - Corners para o gerador de tensão de referência.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	RES
	TM, WP, WS
	BJT
	HB, HS, LB, TM
	C.7.2 Esquemáticos

	/
	Figura 122 - Circuito de teste para o gerador de tensão de referência.
	/
	Figura 123 - Circuito de teste para o amplificador do gerador de tensão de referência.
	C.7.3 Parâmetros

	Tabela 48 - Tabela de parâmetros de simulação (a) gerador de tensão, (b) amplificador do gerador.
	 Carga
	o Capacidade de 10 pF
	 Resistência de polarização:
	o 120 KΩ
	 Carga
	o Capacidade de 10 pF
	C.8 Comparador
	C.8.1 Simulações


	 Simulações de Monte Carlo
	 Nominal Corner
	 Análise Transiente
	1. Tensão de desvio
	 Outras simulações
	 Todos os Corners
	 Análise transiente
	1. Corrente média
	2. Atraso
	3. Slew Rate
	 Análise DC
	1. Corrente quiescente
	 Nominal Corner
	 Análise transiente
	1. Gama de tensão de entrada
	Tabela 49 - Corners para o comparador.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	3.0
	3.3
	3.6
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.8.2 Esquemático

	/
	Figura 124 - Circuito de testes para o comparador.
	C.8.3 Parâmetros

	 Sinais de entrada
	o Onda triangular em escada
	 Passo de tensão 5 mV
	 Passo de tempo 20 ns
	 Amplitude 20 mV
	o Tensão de modo comum 0.6 V
	 Carga
	o Capacitiva de 50 pF
	C.9 UVLO
	C.9.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente Média
	 Análise DC
	 Varrimento em Temperatura
	1. Determinar a corrente Quiescente
	 Varrimento em tensão de entrada
	1. Tensão mínima
	2. Tensão máxima
	Tabela 50 - Corners para o circuito de detecção de subtensão histerético.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	C.9.2 Esquemático

	/
	Figura 125 - Circuito de testes para o circuito de detecção de subtensão histerético.
	C.9.3 Parâmetros

	 Corrente de polarização: 15uA
	 Resistência externa: 1240kΩ
	 R1: 4433.33Ω
	 R2: 84233.3Ω
	C.10 Amplificador de Erro
	C.10.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente média
	 Tensão de desvio sistemático
	 Slew Rate
	 Análise AC
	 Ganho em malha aberta do amplificador
	 Produto do ganho pela largura de banda do amplificador
	 Margem de fase
	 Análise XF
	 Determinar a rejeição à tensão de alimentação
	 Análise DC
	 Corrente quiescente
	Tabela 51 - Corners para o amplificador de erro.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	RES
	TM, WP, WS
	CAP
	TM, WP, WS
	C.10.2 Esquemático

	/
	Figura 126 - Circuito de testes para o amplificador.
	C.10.3 Parâmetros

	 Carga: Capacidade de 12 pF em paralelo com uma capacidade de 1 pF em serie com resistência de 17 kΩ. (Aproximação à carga do amplificador de erro)
	C.11 Amplificador X8
	C.11.1 Simulações


	 Todos os Corners
	 Análise Transiente
	 Corrente média
	 Tensão de desvio sistemático
	 Análise AC
	 Ganho
	 Largura de banda do amplificador
	 Margem de fase
	 Análise DC
	 Corrente quiescente
	Tabela 52 - Corners para amplificador em montagem não inversora.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	RES
	TM, WP, WS
	CAP
	TM, WP, WS
	C.11.2 Esquemático

	/
	Figura 127 - Circuito de testes para o amplificador em montagem não inversora.
	C.11.3 Parâmetros

	 Carga 
	o Resistência de 200 kΩ
	o Capacidade de 1 pF
	 Sinal de entrada
	o Impulsos de 100 mV a 1 MHz
	C.12 Fontes de Corrente
	C.12.1 Simulações 


	Tabela 53 - Corners para os espelhos de corrente.
	Corners
	Mínimo
	Nominal
	Máximo
	Tensão de Alimentação
	4.5
	5
	5.5
	Temperatura
	-50
	50
	125
	MOS
	TM, WO, WP, WS, WZ
	RES
	TM, WP, WS
	Apêndice D -  Testes de topo e Resultados
	D.1 Esquema de Testes


	/
	Figura 128 – Esquema eléctrico do circuito de testes (conversor DC/DC).
	D.2 Resultados em modo CCM.

	/
	Figura 129 - Resultado das simulações em modo CCM com impulso na carga.
	/
	Figura 130 - Resultado das simulações em modo CCM com impulso na entrada.
	D.3 Resultados em modo DCM.

	/
	Figura 131 - Resultado das simulações em modo DCM com impulso na carga.
	/
	Figura 132 -- Resultado das simulações em modo DCM com impulso na entrada.
	Apêndice E -  Floorplanning

	/
	Figura 133 - Esquema eléctrico do circuito de controlo
	/
	Figura 134 - Esquema eléctrico de topo do circuito de controlo.
	/
	Figura 135 - Layout do circuito de controlo pronto para implante.
	/
	Figura 136 – Esquema com os bonding wires que foram colocados.
	Apêndice F -  Placa de Testes

	Para a realização de testes ao circuito de controlo foi desenhada uma placa para a realização de alguns testes simples. A placa foi pensada de forma a realizar testes exclusivamente aos blocos internos que estão expostos para o exterior através das portas de entrada e saída.
	Esta placa deveria ter sido desenhada por forma a se poder fazer teste ao sistema de controlo como um todo. Sendo assim fica para trabalho futuro a realização de uma placa que teste o controlador como um todo.
	Esta placa está dividida em duas partes distintas:
	1. A parte da alimentação;
	2. A parte dos pontos de teste.
	Na Figura 138 pode se observa a placa e ou “routing” efectuado. Esta placa foi desenhada com ajuda da ferramenta Eagle da CadSoft.
	/
	Figura 137 - Diagrama da placa de testes.
	Para a realização da alimentação foi utilizada uma ponte rectificadora e dois reguladores de tensão em cascata. O primeiro regulador é o bastante conhecido LM7805 o segundo é um LM1117T que fornece directamente 3.3V sem que haja necessidade de resistências externas. Em todos os rails de alimentação foram colocados condensadores de estabilização do sinal.
	/
	Figura 138 - Esquemático da alimentação da placa de testes.
	As portas que necessitam de sinais gerados externamente estão ligadas a uma tomada BNC. As portas que necessitam de sinais externos são:
	 PFMI. Porta que comuta o modo de funcionamento do conversor (PWM / PFM).
	 PFMV. Porta que recebe o sinal do comparador histerético (que compara a tensão de saída com uma referência).
	 COMP. Porta que corresponde á saída com amplificador de erro e ao mesmo tempo a entrada para o comparador.
	 VSENSE. Porta que recebe o sinal do sensor de tensão de saída do conversor.
	 ISENSE. Porta que recebe o sinal do sensor de corrente do interruptor do conversor.
	 RAMPA. Porta que recebe o sinal de rampa de compensação.
	 SS_CL. Porta que recebe um sinal DC e que limita ou impede que a corrente do conversor ultrapasse um dado valor.
	/
	Figura 139 - Esquemático do circuito integrado com as ligações às portas que não têm controlo na placa de testes.
	Por outro lado as portas que não precisam de ser alimentadas com sinais externos, ou que são portas meramente de teste são:
	 BATT. Porta onde se pode testar o valor da tensão que irá controlar o bloco UVLO.
	 OR4. Porta onde se pode ver o sinal do resultado da porta logica OR do sinal de “Power Down”, do comparador de tensão, do comparador de corrente e do detector de subtensão.
	 CLK. Porta onde se pode observar o sinal de relógio.
	 IREF. Porta onde se pode medir a corrente de referência de 10 µA.
	 VREF1. Porta onde se pode observar a tensão de referência 1.65V.
	 VREF2. Porta onde se pode observar a tensão de referência 1.25V.
	 PULSES. Porta onde se observa os sinais de pulso que fazem set ao “Latch” do modelador de PWM.
	 UVLO. Porta onde se pode observar o sinal de saída do circuito de detecção de subtensão na fonte de alimentação.
	 PWM. Porta onde se pode observar o sinal de controlo do interruptor do conversor. Embora o nome da porta seja PWM nesta porta o sinal não é necessariamente um sinal PWM, é sim PWM e PFM mediante as condições de carga.
	/
	Figura 140 - Esquemático das ligações às portas que necessitam de algum tipo de controlo.
	Para além das funcionalidades básicas já apresentadas a placa de testes tem ainda um conjunto de três potenciómetros, dois interruptores, uma malha ente a porta COMP e a porta VSENSE que permitirá implementar o compensador que se deseje e por fim dois leds indicadores do estado do circuito.
	Os potenciómetros:
	 POT IREF. Este potenciómetro permite controlar o valor da corrente de referência.
	 POT V_BATT. Este potenciómetro permite fazer variar a tensão na porta V_BATT e com isto fazer comutar o UVLO.
	 POT OSC. Com este potenciómetro podemos controlar a frequência do sinal de relógio do controlador.
	Os interruptores:
	 O interruptor exterior permite colocar o controlador em modo “Power Down”. Quando o circuito é colocado neste modo os dois leds encontram-se ligados.
	 O interior permite desligar a malha de compensação.
	Os leds são dois e um deles indica a presença de alimentação e o outro que o circuito se encontra ou não no modo de “Power Down”.
	Tabela 54 - Mapeamento LED estado de funcionamento da placa de testes.
	Apêndice G -  Requisitos ESA

	/
	Figura 141 - Especificações ESA pagina 1 de 7.
	/
	Figura 142 - Especificações ESA pagina 2 de 7.
	/
	Figura 143 - Especificações ESA pagina 3 de 7.
	/
	Figura 144 - Especificações ESA pagina 4 de 7.
	/
	Figura 145 - Especificações ESA pagina 5 de 7.
	/
	Figura 146 - Especificações ESA pagina 6 de 7.
	/
	Figura 147 - Especificações ESA pagina 7 de 7.
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