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Resumo 

A evolução da tecnologia na área da eletrónica de potência tem sido bastante notória nos anos 

passados, nomeadamente no desenvolvimento de novos semicondutores, como é o caso dos 

semicondutores JFET, que podem operar em sistemas de potência necessitando de frequências 

muito elevadas (centenas de kHz). 

Nesta dissertação é proposto dimensionar e construir um protótipo de um conversor do tipo 

matricial (CM), que engloba no projeto, montagem e testes laboratoriais, com o intuito de ser 

acoplado a um transformador de alta frequência e um sistema de retificação no lado primário e 

secundário para obter um conversor CA-CC sem condensadores, para aplicação nas futuras 

redes de corrente contínua do sector terciário. 

O circuito de retificação e aquisição de correntes e tensão, foi montado em placas de circuito 

impresso sendo que para tal, foi necessário realizar o dimensionamento de ambas as placas de 

circuito impresso, projeto e desenho, montagem dos componentes e validação através de testes. 

Partindo do esquema geral, o CM vai sendo decomposto nas suas partes constituintes, 

permitindo assim faseadamente realizar a descrição e o dimensionamento de cada uma delas, 

nomeadamente; o circuito de potência e suas proteções; o de comando, que através de 

isolamento galvânico permite que os sinais digitais gerados por um microprocessador sejam 

transmitidos aos semicondutores de potência; o circuito de aquisição das tensões e correntes 

que tem como função fornecer ao Digital Signal Processor (DSP) as imagens das tensões de 

entrada e das correntes tanto de entrada como de saída. 
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Abstract 

The evolution of the technology in the area of power electronics has been quite noticeable in the 

past years, namely in the development of new semiconductors, such as JFET semiconductors, 

that are able to operate in systems needing very high switching frequencies (hundreds of kHz). 

In this dissertation it is proposed to design and construct a prototype of a modified matrix 

converter which encompasses the sizing, assembly and laboratory tests, with the aim of being 

coupled to a high frequency transformer and a rectification system on primary and secondary side 

to obtain a low capacitance AC-DC converter for use in future tertiary DC networks. 

The circuit of rectification and acquisition of currents and voltage was mounted on printed circuit 

boards and for that, it was necessary to carry out the sizing of both printed circuit boards, design 

and drawing, assembly of components and validation through tests. Starting from the general 

scheme, the matrix converter is being decomposed into its constituent parts, thus allowing phased 

realization of the description and dimensioning of each of them, namely; the power circuit and its 

protections; the control device, which through the galvanic isolation allows the digital signals 

generated by a microprocessor to be transmitted to the power semiconductors; the voltage and 

current acquisition circuit whose function is to provide the Digital Signal Processor (DSP) with 

images of both input and output voltages and currents. 
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Abreviaturas e Terminologias 

 

AC Corrente Alternada (Alternate Current) 

DC– AC 
Conversão electrónica de potência com corrente continua 

de entrada e corrente alternada na saída 

AC – DC 
Conversão electrónica de potência com corrente 

alternada de entrada e corrente continua na saída 

BT Baixa Tensão 

CM Conversor Matricial  

DC Corrente Continua (Direct Current) 

DSP Digital Signal Processing 

GND Ground 

HFT 
Transformador de Alta Frequência  

(High Frequency Transformer) 

JFET Junction Gate field-effect Transistor  

PCI Placa de Circuito Impresso 

RMS Root mean square 

SVM Space Vector Modulation 

SST Solid State Transformer 

SEE Sistemas de Energia Elétrica 
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Capitulo 1 - Introdução 

Nos últimos anos, tem havido uma grande motivação para a geração de energia elétrica de forma 

descentralizada, utilizando recursos de energia limpa, como a energia solar e eólica. A geração 

e o consumo locais evitariam as perdas de transporte, melhorando a acessibilidade das redes 

elétricas. No entanto, a interconexão de fontes, como DC (solar) e AC (Eólica), com diferentes 

níveis de tensão e formas de onda, implica uma adaptação por meio de conversores eletrônicos 

de potência e seu uso em micro-redes deve seguir características bem definidas. 

As principais redes elétricas continuarão a usar tensões alternadas por razões de 

compatibilidade e fácil transformação. No entanto, hoje em dia, a maioria das cargas elétricas 

precisa de CC obtida por meio do um conversor CA-CC, entre a tensão de entrada CA 230V e a 

tensão CC de saída de 5V a 400V. Portanto, a maioria das cargas reais, como sistemas de 

iluminação, pequenos eletrodomésticos e dispositivos móveis, pode ser fornecida com vantagem 

a partir de uma rede comum de CC, eliminando assim a necessidade do AC-DC embutido. 

Com o recente progresso nas tecnologias de semicondutores, um único conversor de alta 

eficiência poderia ser vantajoso na eliminação de vários conversores AC-DC menos confiáveis e 

menos eficientes. Mesmo que a tensão contínua precise de ser personalizada, um conversor 

DC-DC é mais simples e apresenta maior eficiência do que um conversor AC-DC. Considerando 

também a tecnologia de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC), os barramentos CC são 

atualmente uma alternativa às redes CA, com melhor uso dos recursos, tanto na transmissão 

quanto na distribuição e no local do consumidor final.  

Estas vantagens serão enfatizadas pela integração de veículos elétricos, pois requerem uma 

grande quantidade de energia para lidar com o carregamento rápido de baterias. O processo de 

carregamento rápido pode ser benéfico para a rede CC devido à simplicidade e eficiência dos 

conversores DC-DC em comparação ao AC-DC típico. Além disso, em redes CC não há 

compensação de potência reativa, não há necessidade de sincronizar geradores para a 

frequência da rede, sendo que, a mitigação de falha de energia é mais fácil quando combinado 

com sistemas de armazenamento de energia. Por outro lado, as redes CC não são conectáveis 

diretamente a máquinas elétricas, como transformadores e motores que exigem o uso de 

conversores de comutação. Além disso, é necessário adaptar o equipamento de manuseio, 

incluindo equipamentos e proteções pessoais, ao mesmo tempo em que é necessário um 

eficiente conversor AC-DC isolado para conectar-se à rede elétrica. 

Uma característica de uma micro-rede DC é seu nível de tensão. Este nível deve ser selecionado 

levando em consideração o tipo e a potência exigida pela conexão de cargas. Recentemente, 

existe consenso em benefícios de uso do nível em torno de 400V DC para abranger diferentes 

tipos de cargas, um valor defendido por associações de produtores de equipamentos, que 

possivelmente poderão ser adotadas nos novos regulamentos para as redes de distribuição 

residencial e comercial de corrente contínua. 
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É neste contexto atual, que se pretende, neste trabalho de dissertação, projetar, construir e um 

Conversor Isolado AC-DC para redes de corrente contínua de baixa tensão que usa uma 

topologia derivada de um conversor matricial modificado em ponte completa com transformador 

de isolamento de alta frequência e condensadores não eletrolíticos para integrar no futuro 

barramento DC de edifícios residenciais, apresentando uma alternativa confiável à corrente 

alternada.  

 

1.1 - Objetivos da Dissertação 

O objetivo principal desta dissertação é a validação de um protótipo laboratorial de um 

conversor eletrónico de potência AC/DC direto, normalmente designado por Conversor 

matricial modificado, o que inclui:  

 - O projeto, dimensionamento do Conversor do tipo Matricial;  

 - Implementação laboratorial das partes constituintes do Conversor matricial modificado;  

 - Teste, avaliação de desempenho das partes constituintes e respetiva análise de resultados. 

 

1.2 - Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, bibliografia e anexos. 

No Capítulo I é realizada a introdução ao tema deste trabalho de dissertação. É feito um 

enquadramento do tema de dissertação como sendo uma possível alteração no sistema elétrico 

presente nos edifícios residenciais. São ainda revelados os objetivos deste trabalho e o princípio 

de funcionamento do conversor matricial modificado e de alguns dos seus envolventes. 

No capítulo II, é apresentado o esquema geral do Conversor matricial modificado. De seguida, 

são explicados todos os dimensionamentos realizados no projeto para os diferentes circuitos 

envolventes ao conversor matricial modificado. 

No Capítulo III são apresentados os esquemáticos e respetivo layout para construção da placa 

de circuito impresso, que será a base para a construção das pontes retificadoras. São indicados 

os cuidados tidos em conta na conceção das placas de circuito impresso de forma a minimizar o 

ruído resultante das interferências eletromagnéticas entre as pistas dos diferentes circuitos.  

No Capítulo IV são descritos os ensaios laboratoriais realizados e apresentados os respetivos 

resultados obtidos.  

No Capítulo V são apresentadas as conclusões resultantes do trabalho desenvolvido e ainda as 

perspetivas de trabalho futuro. 
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1.3 - Conversor Matricial 

Com a grande evolução tecnológica dos semicondutores de potência que tem ocorrido nos 

últimos anos, os conversores eletrónicos de potência têm sofrido uma enorme alteração durante 

estes últimos anos, resultando em equipamentos de grande fiabilidade e robustez de diversas 

situações. Este facto deve-se à influência destes conversores no desenvolvimento de aplicações 

industriais de custo reduzido, com elevada densidade de potência e com elevado rendimento. 

O conversor matricial é um conversor eletrónico de potência, comutado a alta frequência, e que 

permite a conversão de AC ou DC para AC, garantindo tensões de saída, de frequência e 

amplitude variável, com a possibilidade de equilibrar o fator de potência de entrada. O conversor 

é constituído por interruptores bidirecionais controlados por um comando PWM, que permitem o 

controlo bidirecional do trânsito de energia, ou seja, a corrente tanto pode fluir no sentido fonte- 

carga como carga-fonte. 

O conversor matricial começou a ser investigado em 1976 por Lazlo Gyugyi e Brian Pelly [1] Por 

se tratar de um conversor AC-AC apresentava a vantagem de não serem necessários 

componentes de armazenamento de energia. Por outro lado, tinha como desvantagem o fraco 

desempenho dos semicondutores utilizados na altura [2]. 

 Venturini e Alesina na década de 80 introduziram a teoria da modulação por largura de impulso 

(Pulse With Modulation - PWM) [3], onde a alta frequência, através desta comutação, o conteúdo 

harmónico era reduzido das variáveis de entrada e saída. Inicialmente o conversor apresentava 

uma limitação na tensão de saída de 50% face à tensão de entrada.  No entanto os mesmos 

autores em 1989 [3], com a adição de componentes de 3ª harmónica na entrada e na saída do 

conversor, conseguindo maximizar a relação de transferência entrada/saída para 87%, 

continuando a garantir tensões -de saída e correntes de entrada sinusoidais. 

Em 1992, surgiu uma nova metodologia para o processo de modulação do conversor matricial 

(Conversor indireto), [4], representado como uma associação retificador/inversor, ligados por um 

elemento de armazenamento de energia (DC-link). Aliado a esta nova metodologia, surgiu uma 

nova estratégia de modulação, designada modulação com vetores espaciais (SVM – Space 

Vector Modulation) [5]. Em 1993, [6] foi implementada a modulação SVM para os conversores 

matriciais diretos (sem andar intermédio). 

Desde então, vários investigadores têm-se dedicado ao aperfeiçoamento da modulação vetorial 

do conversor matricial, nomeadamente na definição de novas estratégias de modulação que 

contemplem a definição sistemática dos vetores a utilizar no processo de modulação e a ordem 

segundo o qual devem ser aplicados na determinação do conteúdo harmónico das correntes de 

entrada, assim como o efeito da existência de desequilíbrios nas variáveis de entrada/saída do 

conversor [Pinto, 2003]. 
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Segundo Zhang, à semelhança do método proposto por Venturini, a modulação SVM também 

considera condições ideais na entrada e saída do conversor, o que pode dar origem a pequenos 

erros na fase das correntes de entrada. Esse erro resulta da utilização de um filtro, que não é 

contabilizado no processo de modulação do conversor, mas que é necessário para minimizar as 

componentes de alta frequência das correntes injetadas na rede [6]. 

Até aos dias de hoje foram projetados mais conversores permitindo assim defini-lo como um 

conversor universal de frequência e tensão: 

 

 AC para AC polifásico [5]; 

 Trifásico – monofásico [7]; 

 Monofásico – trifásico [8]; 

 Monofásico – monofásico [9]; 

 AC – DC [2]; 

 DC – AC [2]; 

 

A popularidade dos conversores matriciais face às primeiras gerações onde havia uma 

associação retificador/inversor interligados por um barramento DC tem aumentado 

substancialmente nos últimos anos. Os conversores matriciais, para além de serem mais 

versáteis, não apresentam o armazenamento intermédio de energia, permitindo assim tamanhos 

mais reduzidos. Por outro lado, a ausência do armazenamento de energia, traduz-se num 

aumento de rendimento, uma vez que não haverá perdas nos componentes responsáveis para 

armazenamento da energia. Estas vantagens como as desvantagens do CM podem ser 

analisadas em detalhe na Tabela 1. 
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Vantagens Desvantagens 

Não apresenta armazenamento intermédio de 

energia 

Falta de elementos reativos, resultando numa 

diminuição do tempo de vida dos 

semicondutores 

Permite o fluxo bidirecional de energia Controlo muito complexo 

Garante tensões de saída e correntes de 

entrada sinusoidais 
Limitação da tensão de saída 

Elevado rendimento  

Grande versatilidade (AC-AC, AC-DC, DC- 

AC, DC-DC) 

 Dimensões reduzidas 

 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens do conversor matricial. 

 

 

Pode-se concluir que as vantagens dos conversores matriciais superam as desvantagens, 

podendo chegar-se à conclusão que existem boas perspetivas de se tornarem numa opção cada 

vez mais viabilidade, assim como virem a ocupar um lugar importante no mercado dos 

conversores de potência do dia-a-dia. 

 

Atualmente o potencial de aplicação dos conversores matriciais é muito elevado, desde 

acionamentos eletromecânicos para controlo de velocidade em processos fabris, restauradores 

dinâmicos de tensão associados a volantes de inércia [10], controladores unificados do trânsito 

de energia (UPFC – Unified Power Flow Controller), [11] transporte de energia a alta tensão 

(HVDC) [12], reguladores de tensão em postos de transformação [13], sistemas de energia 

renovável [14], ou sistemas de tração elétrica [15]. Aliados ao facto de apresentar baixa distorção 

harmónica nas tensões de entrada e saída, peso e dimensão reduzida, e o elevado rendimento 

são uma grande vantagem destes conversores. 
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1.4 - Conversor Matricial Monofásico 

 

O conversor matricial monofásico é composto por quatro interruptores bidirecionais sendo cada 

um dos interruptores totalmente controlado ao fecho e à abertura, que permite a interligação de 

dois sistemas monofásicos, um com características de fonte de tensão e outro com 

características de fonte de corrente. Os quatros interruptores bidirecionais irão ser comutados a 

alta frequência onde, 𝑓𝑠 ≫ 𝑓𝑖𝑒 𝑓𝑜  onde  𝑓𝑖 =
𝜔𝑖

2𝜋
  e 𝑓𝑜 =

𝜔𝑜

2𝜋
  

Na Figura 1.4.1 está representado o esquemático do conversor matricial. 

S11

Va

Vb

Ia

Ib

S12

S21

S22

VA VB

IA IB

 

Figura 1.4.1 - Conversor Matricial monofásico 

 

Matricialmente 

𝑆 = [
𝑆11 𝑆21
𝑆12 𝑆22

] 

 

A sua tensão de entrada será 𝑉𝑖(𝑡) e a sua tensão de saída 𝑉𝑜(𝑡). Esta topologia converte a 

tensão de entrada 𝑉𝑖(𝑡) com amplitude constante e frequência por quatro braços do CM para 

uma tensão de saída. Mais detalhadamente a tensão de entrada (1.1) pode ser dada por: 

 𝑉𝑖(𝑡) =  √2 ∗ 𝑉𝑖 ∗ cos (𝜔𝑖𝑡) (1.1) 
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O conversor matricial irá ser controlado de modo a que o fundamental da tensão de saída seja 

 𝑉𝑂(𝑡) =  √2 ∗ 𝑉𝑂 ∗ cos (𝜔𝑂𝑡) (1.2) 

 

Sabendo que se vai usar uma modulação de largura de impulso de três níveis, a tensão de saída 

do inversor pode assumir três valores distintos: 

 +𝑉𝑖 , quando a tensão em questão se refere às partes positivas de amplitude apreciável de uma 

sinusoide; 

Zero, quando a tensão se refere às partes positivas ou negativas em volta do valor nulo de uma 

sinusoide, 

−𝑉𝑖 , quando a tensão em questão se refere às partes negativas de amplitude apreciável de uma 

sinusoide. 

Assumindo que os semicondutores presentes nos interruptores bidirecionais têm um 

comportamento ideal (tensão de condução nula, corrente de fuga nula no estado de corte e 

tempos de comutação nulos), podemos representar o funcionamento do CM matematicamente 

(1.3), (1.4) num sistema em que: 

 

 

𝑋𝐴 = {

 1 𝑠𝑒 𝑆11 𝑂𝑁 𝑒 𝑆12 0𝐹𝐹 

 0 𝑠𝑒 𝑆11 𝑂𝐹𝐹 𝑒 𝑆12 𝑂𝑁

 

 

(1.3) 

 

𝑋𝐵 = {

 1 𝑠𝑒 𝑆21 𝑂𝑁 𝑒 𝑆22 𝑂𝐹𝐹 

 0 𝑠𝑒 𝑆21 𝑂𝐹𝐹 𝑒 𝑆22 𝑂𝑁

 

 

(1.4) 

 

Obtêm-se assim os quatro estados possíveis de funcionamento (1.5) para uma modulação a três 

níveis: 



 

𝑉𝑜 =

{
  
 

  
 
    +𝑉𝑖  𝑠𝑒 𝑋𝐴 = 1 ∧  𝑋𝐵 = 0

 
0 𝑠𝑒 𝑋𝐴 = 1 ∧ 𝑋𝐵 = 1

0 𝑠𝑒 𝑋𝐴 = 0 ∧ 𝑋𝐵 = 0

     −𝑉𝑖  𝑠𝑒 𝑋𝐴 = 0 ∧ 𝑋𝐵 = 1

 (1.5) 
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90º 180º 270º 360º

-Vmáx

Vmáx

 

 

 

Pela análise feita, é possível obter-se um resumo do funcionamento do CM tal como se ilustra 
na Tabela 2. 

  

Nome Estados S11 S21 S12 S22 Vo 

S10 𝑋𝐴 = 1 𝑋𝐵 = 0 ON OFF OFF ON +𝑉𝑖  

S00 𝑋𝐴 = 0 𝑋𝐵 = 0 OFF OFF ON ON 0 

S11 𝑋𝐴 = 1 𝑋𝐵 = 1 ON ON OFF OFF 0 

S01 𝑋𝐴 = 0 𝑋𝐵 = 1 OFF ON ON OFF −𝑉𝑖  

 

Tabela 2 - Combinações possíveis de ligação dos interruptores do conversor matricial 

monofásico. 

 

Assim sendo, na Tabela 2 indica-se os quatro estados necessários a considerar no decorrer do 

funcionamento do CM. Para evitar a saturação do transformador é necessário utilizar uma 

estratégia de comando dos interruptores, adequada à aplicação de uma tensão de valor médio 

nulo. 

Estes mesmos estados, como se pode verificar na Figura 1.4.2, podem ser representados 

graficamente onde o conversor matricial modula e altera as características da tensão de entrada 

(1.1), reproduzindo na saída uma tensão com valor médio nulo à frequência de comutação (1.2). 
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90º 180º 270º 360º

-Vmáx

Vmáx

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figura 1.4.2 - a) Onda da tensão original, com valor médio diferente de zero num período de 

comutação dos semicondutores; b) Onda da tensão modificada pelo conversor matricial 

modular, com valor médio nulo. 
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1.5 - Transformadores de Potência 

Os transformadores de potência são máquinas elétricas estáticas constituídas por um, dois ou 

mais enrolamentos elétricos bobinados à volta de um núcleo comum que pode ser de ar, mas na 

sua grande maioria das vezes é de material ferromagnético, como o ferro-silício ou as ferrites, a 

fim de reproduzir uma baixa relutância permitindo um maior fluxo magnético [16]. 

Tradicionalmente são construídos para funcionarem a uma frequência de 50 Hz. A maioria das 

suas aplicações, e com maior relevância, são os sistemas de geração, transporte e distribuição 

de energia. Os rendimentos rondam os 98% com elevada fiabilidade e robustez. (Figura 1.5.1) 

 

VPrimário VSecundárioN1 N2

 

 

Figura 1.5.1 - Esquema de um transformador, com frequência de trabalho de 50 Hz [16]. 

O transformador tem como objetivo transferir energia elétrica de um ou mais enrolamentos, por 

meio da indução magnética para outros enrolamentos. Todos estes enrolamentos têm um circuito 

magnético comum e, portanto, estão acoplados magneticamente. Assim, os transformadores 

transformam grandezas alternadas primárias noutras grandezas alternadas secundárias, com a 

mesma frequência, e forma, mas de amplitudes diferentes, mantendo a potência quase igual à 

do primário (rendimento próximo de 1). 

Estes dispositivos permitem transmitir uma potência alternada a diferentes níveis de tensão por 

isso, desempenham um papel importante na maioria dos circuitos de corrente alternada, e são 

particularmente valiosos em sistemas de transporte e distribuição de energia. 

Atualmente a eletrónica de potência está cada vez mais presente em sistemas de potência 

elevada, direcionada para transformação e conversão de energia elétrica através da comutação 

controlada dos semicondutores [17]. É nesta área que o transformador de Alta Frequência (AF) 

é aplicado, tipicamente em junção com fontes comutadas, conversores, transformadores de 

estado sólido, entre outros.  
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A Figura 1.5.2 representa o posicionamento do transformador de alta frequência na fonte 

conversora de tensão. Na maioria das situações o transformador funciona apenas como 

isolamento galvânico, com razão de transformação unitária, por questões de proteção e 

segurança dos equipamentos e pessoas. A regulação das tensões é efetuada pela eletrónica de 

potência.  

VAC VDC
Conversor 
Matricial

Ponte 
Retificadora

Transformador de Alta 
Frequência

50/60Hz Alta Frequencia
> 1kHz  

Figura 1.5.2 - Esquema Simplificado do transformador em alta frequência. 

 

A importância de um transformador que opere a elevadas frequências prende-se com o facto de 

ser compacto e leve, com reduzidas perdas, garantindo as vantagens do transformador 

tradicional. Com o aumento da frequência é possível reduzir as dimensões do transformador uma 

vez que a secção do núcleo deste é inversamente proporcional à frequência das tensões 

aplicadas.[18] A redução da dimensão do núcleo só é possível visto que a densidade de potência 

aumenta com a frequência, o que justifica a incorporação deste equipamento nos sistemas de 

eletrónica de potência (funcionamento em AF).  

Resumindo, as vantagens que conduzem à utilização do transformador em alta frequência, em 

sistemas de eletrónica de potência, relativamente aos de 50 Hz, são:  

 Dimensões reduzidas; 

 Menor peso; 

 Baixa magnetostrição. 
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1.5.1 - Esquema equivalente do Transformador 

A maior parte dos autores considera o esquema elétrico equivalente do transformador de alta 

frequência como tendo três capacidades em paralelo, sendo estes os únicos elementos 

adicionais relativamente ao esquema equivalente tradicional do transformador de 50 Hz. 

Comparando os esquemas elétricos equivalentes (Figura 1.5.3 e Figura 1.5.4), é visível a 

inserção de três capacidades no esquema de alta frequência. São capacidades equivalentes 

válidas quer em altas quer em baixas frequências (BF), mas como são valores baixos, as 

reactâncias capacitivas, em BF, são consideradas nulas. Em AF a reactância capacitiva pode 

apresentar um valor significativo sendo relevante para compreender o funcionamento do 

transformador em AF [19]. 

As resistências 𝑅1 e 𝑒 𝑅′2 são as resistências dos enrolamentos e, portanto, a potência dissipada 

nestas representa as perdas nos condutores do transformador. Analogamente as perdas no 

material ferromagnético são representadas pela potência dissipada na resistência 𝑅𝑓. As 

indutâncias 𝐿1e 𝐿′2 do transformador são as indutâncias dos enrolamentos. Lm representa a 

indutância de magnetização. 

 

 

 

Figura 1.5.3 - Esquema elétrico equivalente do transformador monofásico para baixas 

frequências. 

 

Figura 1.5.4 - Esquema elétrico equivalente do transformador monofásico para altas 

frequências. 
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Capitulo 2 - Dimensionamento do Conversor 

matricial modificado 

Neste capítulo vão ser descritas as etapas necessárias para o dimensionamento do CM, bem 

como os dispositivos envolventes, apresentando os cálculos necessários para garantir um bom 

funcionamento de todo o sistema.  

 

2.1 - Esquema Geral do Conversor matricial modificado 

O esquema geral do Conversor matricial modificado encontra-se representado na Figura 2.1.1, 

com uma perspetiva onde se pode analisar a ligação entre todos os dispositivos para o 

funcionamento do conversor matricial modificado. Considerando que não se pretende trânsito de 

energia bidirecional, o conversor matricial foi simplificado utilizando-se pontes rectificadoras a 

díodos. 

 

 

 

Figura 2.1.1 - Esquema geral do Conversor matricial modificado. 
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A Figura 2.1.1 é composta por três partes principais, sendo elas, o circuito de potência, o circuito 

de controlo e comando e o circuito de aquisição das tensões e correntes. Estas partes podem 

ser subdividas em: 

 Circuito de potência: 

 Módulos de potência (Transístores JFET); 

 Dissipadores; 

 Pontes Retificadoras. 

 Circuito de controlo e comando: 

 Circuito de comando:  

 Controlo da tensão de saída usando modo de deslizamento; 

 Circuito de comando (acopladores óticos); 

 Fontes de alimentação comutadas.  

 Circuito de aquisição das tensões e correntes.  

 

2.2 - Dimensionamento do Circuito de Potência 

Pretende-se que o CM consiga operar a uma potência máxima de 1kVA. Sabendo que a tensão 

de entrada é definida pela rede e que a corrente está em fase com a tensão, o cálculo da corrente 

de entrada do CM (lado AC) é efetuada através de (2.1) onde 𝑆 representa a potência aparente 

e 𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒  o valor eficaz da tensão da rede. Deste modo a corrente do lado AC (2.2) vem dada por: 

 

𝑆 = 𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒 ∗ 𝐼𝑅𝑒𝑑𝑒 (2.1) 

𝐼𝑅𝑒𝑑𝑒 =
𝑆

𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒
=
1000

230
≅ 4,35𝐴 (2.2) 

 

Para o cálculo da corrente a ser fornecida pelo lado DC (2.3), desprezando as perdas no circuito 

e considerando a mesma potência, pretende-se uma tensão de saída de 48V (𝑈𝐷𝐶). Deste modo, 

resulta, considerando fator de potência quase unitário: 

𝑈𝐷𝐶 ∗ 𝐼𝑂𝑢𝑡 = 𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒 ∗ 𝐼𝑅𝑒𝑑𝑒 (2.3) 

  

𝐼𝑂𝑢𝑡 =
𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒
𝑈𝐷𝐶

∗ 𝐼𝑅𝑒𝑑𝑒 =
230

48
∗ 4,35 ≅ 20,8𝐴 (2.4) 

 

Os valores obtidos para as correntes do lado AC (2.3) e do lado DC (2.4), vão ser cruciais para 

o cálculo da largura das pistas dos circuitos impressos, no dimensionamento dos dissipadores e 

no cálculo das perdas do circuito. 
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2.3 - Dimensionamento dos Semicondutores 

 

2.3.1 - Transístores JFET 

 

No conversor matricial modificado em estudo, o semicondutor escolhido para a construção do 

conversor matricial modificado é o JFET GS66516B (Anexo D) fabricado pela GaN Systems Inc. 

Este semicondutor de potência irá ser escolhido porque tem propriedades para poder operar 

confortavelmente a uma potência de 1kVA. 

 

 

Figura 2.3.1 - Símbolo e Footprint do JFET GS66516B. 

 

Os transístores escolhidos para o CM suportam tensões máximas de 650 V entre coletor e 

emissor e uma corrente máxima de coletor de 60 A. Estes semicondutores não possuem um 

díodo intrínseco, no entanto os dispositivos são naturalmente capazes de conduzir no sentido  

inverso pela resistência do canal e exibir diferentes características dependendo na voltagem 

aplicada na gate do semicondutor. Díodos antiparalelos não são necessários para estes 

transístores, como é o caso dos IGBTs para alcançar desempenho de uma condução reversa. 

Para condições normais de funcionamento (𝑉𝐺𝑆 = 5V ) as características de condução inversa 

são semelhantes ao de um MOSFET de silício, com a curva 𝐼 − 𝑉 simétrica em relação à origem 

e exibe uma resistência 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) similar à operação de condução direta. 

Para condições de não funcionamento (𝑉𝐺𝑆 ≤ 0V)  as características inversas no estado de não 

condução são diferentes de um semicondutor MOSFET de silício visto que o dispositivo não 

possui díodo intrínseco. Na polarização inversa, o dispositivo começa a conduzir quando a 

tensão 𝑉𝐺𝐷  threshold é excedida, sendo esta tensão relacionada com a tensão aplicada à gate. 

 

 

https://gansystems.com/


33 
 

2.3.2 - Pontes Retificadoras com Díodos 

Para a construção de ambas as placas de pontes retificadoras, foi tido em consideração as 

correntes no primário e secundário, as tensões aplicadas aos díodos e as frequências de 

operação. 

 

 Lado primário. 

Para o lado primário a 50 Hz, o semicondutor escolhido para a construção da placa retificadora 

foi o díodo VS-80APS12-M3, fabricado pela Vishay, apresentado na Figura 2.3.2.1. Este díodo 

apresenta um baixo custo e uma baixa tensão entre o ânodo e o cátodo quando este se encontra 

em comutação. Apresenta uma 𝐼𝐹(𝑎𝑣) = 80𝐴  e uma 𝑉𝑅𝑅𝑀 = 1200𝑉 (Para as principais 

características ver o Anexo B). 

 

Figura 2.3.2.1 - Ilustração do Díodo VS-80APS12-M3. 

 

 

 Lado Secundário. 

No lado secundário, para a ponte retificadora foi necessário ter em conta o facto de ser retificado 

uma tensão alternada com uma frequência de 20𝑘𝐻𝑧. Para tal, foi necessário o uso de díodos 

Schottky. A utilização de díodos de comutação rápida é imprescindível em altas frequências para 

minorar as perdas de comutação. Estes díodos apresentam as condições ideias para operação 

a altas frequências, tendo tempos de comutação de e uma 𝐼𝑅𝑅 na ordem dos 𝜇𝐴. Os díodos 

escolhidos para a ponte retificadora são os C5D50065D, fabricados pela Cree Inc, (Anexo A) 

ilustrado na Figura 2.3.3. 
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Figura 2.3.3 - Ilustração do Díodo C5D50065D. 

 

2.4 - Proteção contra Sobretensões nas pontes de 

Díodos 

 Proteção contra Sobretensões em Díodos 

A aplicação, a elevadas frequências, de valores de tensão inversa a díodos em condução franca 

(comutação abrupta), provoca o aparecimento de correntes inversas, que podem atingir valores 

significativos. 

Os díodos de efeito Schottky não apresentam correntes de recuperação inversa significativas, 

mas sendo quase capacitivos provocam oscilações de alta frequência. Para as reduzir e prevenir 

um aumento substancial da variação (𝑑𝑉/𝑑𝑡)  aos terminais de cada um dos díodos da ponte 

retificadora, foi utilizado aos terminais de entrada um snubber 𝑅𝑆𝐶𝑆 de proteção [20], que tem 

como função amortecer as oscilações de tensão e limitar a taxa de variação da tensão direta. 

Este snubber tem com objetivo, proteger contra sobretensões que poderão ocorrer entre o ânodo 

e cátodo aquando da passagem à condução e também quando estes passam ao corte. 

 

Na Figura 2.4.1 está representado como foi instalado o snubber 𝑅𝑆𝐶𝑆  em cada uma das pontes 

retificadoras. 

D1

D2

D3

D4

a

b

 

Figura 2.4.1 - Ilustração da montagem da proteção na ponte retificadora no lado secundário. 
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O dimensionamento do condensador do snubber (𝐶𝑆) pode ser calculado, supondo que a energia 

magnética armazenada na bobine (𝐿𝑆) é transferida para um hipotético 𝐶𝑠
′. A igualdade das 

energias no condensador 𝐶𝑠
′ e na bobine 𝐿𝑆 considerando que a passagem ao corte do díodo se 

faz com a corrente de fugas (𝐼𝑅𝑅), é dada por (2.5): 

 

1

2
𝑈2𝐶𝑠

′ =
1

2
𝐿𝑠𝐼𝑟𝑟

2 (2.5) 

 

Em geral, o valor de 𝐼𝑅𝑅 da corrente direta no díodo, e da sua variação no tempo, é imposta 

geralmente pela bobine 𝐿𝑠 . No entanto 𝐶𝑠
′ pode-se calcular através do valor máximo da carga de 

recuperação do díodo (𝑄𝑅𝑅), que pode ser retirado do "datasheet" do díodo, conjuntamente com 

o fator de rapidez de recuperação 𝛬 (“snapiness”) do díodo. Exprimindo 𝐶𝑠
′ em função de 𝑄𝑅𝑅 

(2.6), temos: 

𝐶𝑠
′ ≈

𝑄𝑟𝑟
𝑈
∗

2𝛬

(2 − 𝛬)
 (2.6) 

 

Como no secundário a tensão de saída tem apenas componente contínua com uma tensão na 

ordem dos 48V, a resistência do snubber 𝑅𝑆 foi dimensionada para garantir um fator de 

amortecimento (𝜉) no circuito tal que se obtenha uma sobrelevação da tensão 𝑣𝐴𝐾 na ordem dos 

≈ 50%. Para tal, considerou se um 𝜉 ≈ 0,4 e 𝐶𝑆 ≈ 2 𝐶𝑠
′ . O valor da resistência pode ser dado por 

(2.7): 

𝑅𝑆 = 2 𝜉√
𝐿𝑆
𝐶𝑆

 (2.7) 

Na Tabela 3 é apresentado o resumo dos parâmetros do dimensionamento das proteções contra 

sobretensões nos Díodos. 

Tabela 3 - Resumo dos parâmetros das proteções contra sobretensões nos Díodos. 

Resumo dos parâmetros de dimensionamento dos semicondutores de 

potência 

𝑪𝑺 𝑹𝑺 

2𝑛𝐹 25.3Ω 

 

  



36 
 

2.5 - Potência de perdas  

A potência de perdas no conversor matricial modificado e nas duas pontes retificadoras são 

consideradas como constituídas por duas componentes, sendo elas, as perdas resultantes pela 

condução e as perdas resultantes pela comutação dos semicondutores de potência. Ambas as 

perdas foram calculadas com base nas características fornecidas pelo fabricante. No entanto, 

para os díodos da ponte retificadora do lado primário foi necessário fazer alguns ensaios em 

laboratório devido à escassez de informação fornecida pelo fabricante, para realizar o cálculo 

das perdas de comutação. Na Figura 2.5.1 está representado a corrente e tensão aos terminais 

de cada díodo do circuito, a tensão de saída do Conversor matricial modificado e as correntes 

de circulação nos semicondutores de potência. 

Tc

Tc

2

S1
S2
S3
S4

uT1

-uT1

0
ton toff ton toff

Tc

uD5

-uD5

0
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Figura 2.5.1 - Diagrama das correntes e tensões. 
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2.5.1 - Perdas Ponte Retificadora  

Para o cálculo das perdas nos díodos que estão instalados em ambas as pontes retificadoras, 

as perdas por comutação são calculadas através da equação (2.8) e as perdas por condução 

são calculas por (2.9), onde 𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶  representa o valor médio da corrente aos terminais do díodo e 

𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆  o valor eficaz da corrente aos terminais do díodo. Respetivamente: 

𝑃𝐶 = 𝑉𝑑𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶 + 𝑟𝐷𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆
2  (2.8) 

 

𝑃𝐶𝑂𝑀 =
𝑈𝐼𝑅𝑅(𝑡𝑟𝑟 − 𝑡𝑠)

𝑇
=
𝑈𝑄𝑟𝑟
𝑇

(1 − 𝛬)

(1 − 𝛬/2)
 (2.9) 

Para o cálculo das perdas de condução, considerou-se um período 𝑇 = 20𝑚𝑠 para a ponte 

retificadora do lado primário e um 𝑇 = 50𝜇𝑠 para as perdas de condução do CM e da ponte 

retificadora do lado secundário. 

 

 Ponte Retificadora lado primário 

Para o cálculo das perdas no retificador primário, considerando a potência de entrada igual à de 

saída (desprezando as perdas no circuito) e considerando um consumo máximo de 1kW, pode-

se calcular a corrente média nos semicondutores (2.10) e corrente eficaz nos díodos (2.11) no 

lado primário. Considerando um período de operação dos díodos 𝛿 = 0.5 temos: 

 

𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶 = 𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒 ∗ 𝛿 = 2,174𝐴 (2.10) 

  

𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆 = 𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒 ∗ √𝛿 = 3,074𝐴 (2.11) 

  

Para o cálculo das perdas de condução da ponte retificadora, considerando a corrente calculada 

anteriormente (2.11), retira-se a resistência interna do díodo (𝑟𝐷 ) e a queda de tensão interna do 

díodo em condução (𝑉𝑑). Em (2.12), é apresentado os valores retirados do datasheet do Anexo 

B: 

 

{

𝑉𝑑 = 0.8𝑉

𝑟𝐷 = 3,17𝑚Ω
 (2.12) 
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Substituindo em (2.13) os valores calculados anteriormente, as perdas de condução para cada 

um dos semiconductores vêm dadas por: 

 

𝑃𝐶 = 1,769𝑊 (2.13) 

 

Para o cálculo da potência de comutação dos semicondutores é necessário obter o tempo de 

recuperação inversa do díodo (𝑡𝑟𝑟)  e o tempo de armazenamento de energia do díodo (𝑡𝑠). 

Devido à falta de informação no datasheet, não é possível calcular diretamente as perdas de 

comutação. No entanto, através de um ensaio em laboratório a 20kHz, foi possível calcular os 

parâmetros necessários (2.14). Aplicando a expressão (2.9) podemos então calcular as perdas 

de comutação a 50Hz (2.15): 

 

{
(𝑡𝑟𝑟 = 30𝜇𝑠

𝑡𝑠 = 20𝜇𝑠
 (2.14) 

 

𝑃𝐶𝑂𝑀 =
𝑈𝐼𝑅𝑅(𝑡𝑟𝑟 − 𝑡𝑠)

𝑇
=
230 ∗ 1,25(30 ∗ 10−6 − 20 ∗ 10−6)

20𝑚𝑠
= 0,14𝑊 (2.15) 

 

Para o cálculo da potência total dissipada pela ponte retificadora, é necessário somar as perdas 

por condução e por comutação existente em cada um dos díodos. Em (2.16) está indicado a 

potência que os quatros semicondutores de potência terão de dissipar caso o conversor esteja a 

funcionar à potência máxima. 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4(𝑃𝑐 + 𝑃𝐶𝑂𝑀) = 7,652 𝑊 

 
(2.16) 

 Ponte Retificadora lado secundário 

 

No lado secundário, após o transformador de alta frequência, temos uma ponte retificadora que 

tem a função de retificar a tensão alternada para fornecer aos terminais da carga uma tensão 

com valor médio de 48V sem componente alternada. De salientar que no lado secundário, a 

ponte retificadora tem três modos de operação, ao invés dos habituais dois modos. Existe esta 

alteração devido ao facto de, como é já sabido no capítulo anterior, o conversor matricial 

modificado irá aplicar três diferentes tensões aos terminais do transformador e 

consequentemente é aplicado aos terminais da ponte retificadora. Sabendo que temos um 

consumo máximo de 𝑃𝑜 = 1𝑘𝑊, a corrente média no lado secundária vem dada por (2.17):  
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𝐼𝑎𝑣 =
𝑃𝑜

𝑉𝑜𝑢𝑡
= 20,83𝐴 (2.17) 

 

 

Para cálculo da resistência interna do díodo e da queda de tensão quando este está em 

condução, considerou-se uma tensão da junção de 125ºC. Substituindo em (2.18) obtêm-se os 

seguintes resultados: 

{ 
𝑉𝑑 = 0.9947 + (𝑇𝑗 ∗ −0.0013)

𝑟𝐷 = 0.0093 + (𝑇𝑗 ∗ 7 ∗ 10
−5)

|
𝑇𝑗=125º𝐶

= { 
𝑉𝑑 = 0.832𝑉
𝑟𝐷 = 18.05𝑚Ω

 (2.18) 

Para o cálculo das perdas de condução usando a expressão (2.8) é necessário calcular as perdas 

para os três modos de tensão aplicado a cada díodo como está representado na Figura 2.5.1. 

Calculando:  

 𝑋𝐴 = 1 ∧ 𝑋𝐵 = 0 

 

Aos terminais da ponte retificadora há uma tensão positiva durante 
1

3
  do período sendo que, os 

díodos D5 e D8 estão diretamente polarizados, suportando toda a corrente na carga. Durante 

este período, temos uma corrente de circulação calculada em (2.19) e (2.20): 

 

𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶(1) = 𝐼𝑎𝑣 ∗
3

10
 (2.19) 

 

𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆(1)
= 𝐼𝑎𝑣 ∗ √

3

10
 (2.20) 

 

 𝑋𝐴 = 1 ∧ 𝑋𝐵 = 1 

 

Durante este período os terminais da ponte retificadora têm uma tensão com valor nulo durante 

1

4
 do período sendo que, todos os díodos estão diretamente polarizados porque existe uma 

circulação 𝐼𝑎𝑣 na carga. Esta corrente é divida mutuamente entre os D5 e D8 e entre os D6 e D7. 

Sendo assim, pudemos calcular a corrente de circular de circulação durante este período em 

(2.21) e (2.22) 

𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶(2) = 
𝐼𝑎𝑣
2
∗
4

10
 

(2.21) 
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𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆(2)
= 
𝐼𝑎𝑣
2
∗ √

4

10
 

 

(2.22) 

 𝑋𝐴 = 0 ∧ 𝑋𝐵 = 1 

Aos terminais da ponte retificadora temos uma tensão negativa sendo que, os díodos D5 e D8 

estão inversamente polarizados, circulando corrente apenas nos díodos D6 e D7. Durante este 

período não existe qualquer corrente de circulação no díodo D5 e D8. 

Substituindo em (2.23), as perdas de condução para cada um dos semiconductores vêm dadas 

por: 

 

𝑃𝐶 = (𝑉𝑑𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶(1) + 𝑟𝐷𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆
2

(1)
) + (𝑉𝑑𝑖𝐴𝐾𝐷𝐶(2) + 𝑟𝐷𝐼𝐴𝐾𝑅𝑀𝑆

2

(2)
) = 11,80𝑊 (2.23) 

 

Para o cálculo da potência de comutação, com acesso ao datasheet, obtêm-se 𝑄𝑅𝑅 que permite 

calcular as perdas de comutação do semicondutor. Como se trata de um díodo Schottky que é 

indicado para operações a altas frequências, para calcular as perdas, podemos considerar um 

𝛬 =
6

7
. Substituindo as variáveis em (2.24) pelo seu respetivo valor obtém-se: 

 

𝑃𝐶𝑂𝑀 =
𝑈𝑄𝑟𝑟
𝑇

(1 − 𝛬)

(1 − 𝛬/2)
|
𝛬=

6
7

=
𝑈𝑄𝑟𝑟
4𝑇

= 7,2𝑚𝑊 (2.24) 

Este valor é praticamente desprezável. 

Somando as perdas por condução e por comutação de cada um dos díodos, temos (2.25): 

 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4(𝑃𝑐 + 𝑃𝐶𝑂𝑀) = 47,23𝑊 (2.25) 
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2.5.2 - Conversor matricial modificado 

 

Além das pontes retificadoras, como foi calculado anteriormente, é necessário calcular as perdas 

do conversor matricial modificado. Para o cálculo das perdas do conversor matricial modificado, 

as perdas de condução (2.26) e por comutação (2.27) são dadas por: 

 

𝑃𝐶 = 𝑟𝐷𝑠𝑜𝑛 ∗ (𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒 ∗ √𝛿)
2
 (2.26) 

  

𝑃𝐶𝑂𝑀 = 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒 ∗ 𝐼𝑟𝑒𝑑𝑒 ∗
𝑡𝑜𝑓𝑓 + 𝑡𝑜𝑛

2
∗ 𝑓𝑠 

(2.27) 

 

Para o cálculo das perdas de cada transístor retiraram-se do Anexo D, retira-se os valores (2.28) 

onde 𝑡𝑜𝑓𝑓  representa o tempo de entrada em corte do JFET e 𝑡𝑜𝑛 o tempo de entrada em 

condução do JFET: 

 

{

𝑟𝐷𝑠𝑜𝑛 = 50𝑚Ω

𝑡𝑜𝑓𝑓 = 14.9 ∗ 10
−9𝐻𝑧

𝑡𝑜𝑛 = 4.6 ∗ 10
−9𝐻𝑧

 (2.28) 

 

Substituindo em (2.26) e (2.27) os valores fornecidos pelo fabricante, as perdas de comutação e 

condução são dadas por (2.29): 

 

{

𝑃𝐶 = 0,473𝑊

𝑃𝐶𝑂𝑀 = 0.195𝑊
 (2.29) 

 

Para o cálculo da potência total dissipada pelo conversor matricial modificado, é necessário 

somar as perdas por condução e por comutação de cada um dos JFET´s. As perdas totais são 

dadas por (2.30): 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4(𝑃𝑐 + 𝑃𝐶𝑂𝑀) = 3,112𝑊 (2.30) 
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Conhecidas as perdas totais do conversor matricial modificado é importante saber o seu 

rendimento global. Para o seu cálculo, considerando a alimentação de uma carga de 1kW e o 

rendimento do transformador 𝜂𝑇 = 98% , o rendimento global do conversor matricial (2.31) é 

dado por: 

𝜂𝐶𝑀 =
𝑃𝑂𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

∗ 𝜂𝑇 =
𝑃𝑖𝑛 − ∑𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑖𝑛
∗ 𝜂𝑇 = 0,92 

 

(2.31) 

 

2.6 - Dimensionamento Dissipador 

 

Para a escolha dos dissipadores é necessário ter em conta vários fatores, dos quais, o circuito 

no lado primário e secundário comutarem na ordem dos 20kHz e o facto de se pretender fornecer 

à carga uma potência considerável, na ordem do 1kW. Este regime de funcionamento gera uma 

potência considerável a ser dissipada, calculada anteriormente. 

Sabendo que normalmente os díodos de potência conseguem suportar temperaturas de junção, 

𝑇 𝐽 = 150º𝐶 antes da sua destruição, ou seja, é imperativo que o dissipador possua uma 

resistência térmica 𝑅𝑡ℎ𝑠−𝑎  (dissipador - meio ambiente) que permita dissipar a potência de perdas 

resultante dos processos de condução e comutação dos semicondutores de potência existentes 

em cada um dos módulos de retificação. 

 

Para ser realizado o cálculo do dissipador é necessário considerar como se tratasse da análise 

de um circuito elétrico. O fluxo do calor que representa a potência dissipada equivale a uma 

corrente num circuito elétrico. Os diversos meios por onde o fluxo térmico tem de passar, são 

representados por resistências, originando uma diferença de potencial. Para esta diferença de 

potencial, tenta-se recriar as diferenças de temperatura das diferentes junções, pelas quais o 

fluxo tem de passar, sendo elas a superfície do semiconductor, o dissipador e o ambiente. As 

temperaturas características são as de junção (𝑇𝐽), da cápsula (𝑇𝐶), do semicondutor, do 

dissipador (𝑇𝑆), e do ambiente (𝑇𝐴). Na Figura 2.6.1 está esquematizado a montagem do ponto 

de vista elétrico e a localização das resistências. 
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Figura 2.6.1 - a). Equivalente em circuito elétrico de um circuito térmico; b) Resistências 

térmicas consideradas. 

Relacionando todas as variáveis, é possível obter a equação dada por (2.31): 

 

𝑇𝑗 − 𝑇𝐴 = (𝑅𝑡ℎ_𝐽_𝐶 + 𝑅𝑡ℎ_𝐶_𝑆 + 𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴)𝑃𝐷 (2.31) 

 

É necessário fazer o dimensionamento dos três dissipadores, sendo eles, o da ponte retificadora 

do lado primário, o da ponte retificadora do lado secundário e o dissipador do Conversor matricial 

modificado. 

 

 Dimensionamento Dissipador Lado Primário 

Calculando a resistência térmica mínima entre o dissipador e o ambiente e reescrevendo a 

equação (2.31), em ordem a 𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 (2.32), em que 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  representa as perdas totais da ponte 

retificadora do lado primário, calculadas anteriormente. Temos 𝑅𝑡ℎ_𝐽_𝐶 = 0,35 𝐶0 /𝑊 ( Resistência 

térmica entre o semiconductor e a cápsula, dado do fabricante do Díodo) e 𝑅𝑡ℎ_𝐶_𝑆 = 0,2 𝐶0 /𝑊 ( 

Resistência térmica entre a cápsula do semiconductor e o dissipador, dado do fabricante do 

Díodo).Considerando 𝑇𝐽 = 125
0𝐶 a temperatura da junção e 𝑇𝐴 = 25

0𝐶 a temperatura ambiente. 

𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 =
𝑇𝑗 − 𝑇𝐴
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

−𝑅𝑡ℎ𝐽𝐶
− 𝑅𝑡ℎ𝐶𝑆

= 12,52 𝐶0 /𝑊 (2.32) 

Para ser garantido que, os díodos não atinjam temperaturas no qual ocorre a sua destruição, o 

dissipador escolhido tem de apresentar uma 𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 ≤ 12,52 𝐶0 /𝑊. Para esta finalidade, foi 

escolhido o dissipador 890SP-01000-A-100 (Anexo F) com as seguintes características: 

  

o Dimensões de 100x69x36 mm. 

 

o 𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 = 0,12 𝐶0 /𝑊. 
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 Dimensionamento Dissipador Lado Secundário 

 

Usando os valores das resistências térmicas por módulo de potência 𝑅𝑡ℎ_𝐽_𝐶 = 0,5 𝐶0 /𝑊 e 

𝑅𝑡ℎ_𝐶_𝑆 = 0,2 𝐶0 /𝑊 , extraídos do Anexo A ,determinou-se o valor da resistência térmica entre o 

dissipador e o ambiente usando a equação (2.33). Considerou-se 𝑇𝐽 = 125
0𝐶 a temperatura da 

junção e 𝑇𝐴 = 25
0𝐶 a temperatura ambiente. 

 

𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 =
𝑇𝑗 − 𝑇𝐴
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

−𝑅𝑡ℎ𝐽𝐶
−𝑅𝑡ℎ𝐶𝑆

= 1,42 𝐶0 /𝑊 (2.33) 

 

O valor da resistência térmica do dissipador a incorporar na ponte retificadora do lado secundário, 

terá de ser igual ou inferior ao valor calculado em 2.33. 

Para esta finalidade, foi igualmente escolhido o dissipador 890SP-01000-A-100 (Anexo F) com 

as seguintes características: 

  

o Dimensões de 100x69x36 mm. 

 

o 𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 = 0,12 𝐶0 /𝑊. 

 

 

 Dimensionamento Dissipador Conversor matricial modificado  

 

Através dos valores das resistências térmicas por cada módulo de potência, 𝑅𝑡ℎ_𝐽_𝐶 = 0,27 𝐶0 /𝑊 

e 𝑅𝑡ℎ_𝐶_𝑆 = 0,2 𝐶0 /𝑊 , extraídos do Anexo D ,determinou-se o valor da resistência térmica entre 

o dissipador e o ambiente usando a equação (2.34). Considerou-se 𝑇𝐽 = 125
0𝐶 a temperatura da 

junção e 𝑇𝐴 = 25
0𝐶 a temperatura ambiente. 

 

𝑅𝑡ℎ_𝑆_𝐴 =
𝑇𝑗 − 𝑇𝐴
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

−𝑅𝑡ℎ𝐽𝐶
− 𝑅𝑡ℎ𝐶𝑆

= 31,66 𝐶0 /𝑊 (2.34) 

 

O valor da resistência térmica do dissipador a incorporar no conversor matricial modificado, terá 

de ser igual ou inferior ao valor calculado em 2.33. 

Ao adquirir os JFET’s, o dissipador veio agregado aos mesmos. No (Anexo G) encontra-se o 

datasheet do dissipador fornecido pelo fabricante onde o modelo usado é o 3-202002U. Pode-

se concluir que o dissipador fornecido cumpre os requisitos para o bom funcionamento dos 

JFET’s. 
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2.7 - Fontes comutadas  

 

O facto de ser necessário fornecer uma pequena potência de comando de gate aos 

semiconductores para que estes operem corretamente, e ser necessário garantir o isolamento 

entre os circuitos de potência e os de regulação, obriga à utilização de fontes de alimentação 

comutadas DC/DC para fornecer energia aos acopladores óticos de isolamento. Para este 

projeto, foram usadas quatro fontes comutadas do fabricante RECOM, com a referência R1S-

1209/HP. Estas fontes têm potência de 1W e são capazes de fornecer uma tensão de saída de 

9V, sendo neste caso, através de um Díodo Zener, o acoplador ótico irá ser alimentado a +6V e 

-3V, de forma a evitar perturbações na comutação dos semicondutores que afetem o estado de 

cada JFET. 

 

2.8 - Acoplador Ótico 

 

Para este trabalho os acopladores óticos usados foram os da SILICON LABS com a referência 

Si8271AB-IS. Estes dipositivos têm a capacidade de aplicar os sinais de comando aos 

semicondutores de potência e de fornecer o isolamento ótico. Estes semiconductores garantem 

uma tensão de isolamento de 2.5 𝑘𝑉𝑅𝑀𝑆 e garantem uma corrente máxima de saída de 4A. 

O uso de acopladores óticos prende-se com o facto de ser necessário garantir o isolamento de 

dois circuitos que funcionam a tensões diferentes, que são referenciados a massas diferentes 

(circuito de comando e circuito dos JFET’s) e de evitar que o circuito dos JFET’s possa interferir 

(interferências eletromagnéticas) com o funcionamento do circuito de controlo. 

Este componente irá aplicar à porta dos JFET’s, fornecido pelas fontes de tensão comutadas, os 

valores de tensão 0V para que entre em corte e +5 V para que entre em condução. 
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Capitulo 3 - Dimensionamento do Circuito de 

Aquisição de Tensões e Correntes 

Neste subcapítulo vai fazer-se uma breve abordagem aos cálculos efetuados para o 

dimensionamento da placa de aquisições de tensões e correntes, fazendo também um resumo 

da sua utilidade ou melhor contribuição o bom funcionamento do conversor matricial modificado. 

 

3.1 - Circuito de Aquisição de Tensão 

Para a sua construção foi necessário o seu correto dimensionamento para garantir uma tensão 

de entrada no microcontrolador dentro dos parâmetros ideias, garantindo assim o seu bom 

funcionamento. 

O circuito de aquisição de tensões tem como base transformar as tensões de entrada em sinais 

de níveis aceitáveis, para que estas sejam lidas pelo microcontrolador, tensões de 230V eficazes 

em sinais de aproximadamente 3𝑉𝑝𝑝 . Este microcontrolador não aceita tensões negativas, sendo 

necessário a adição de uma tensão contínua 𝑈𝑟𝑒𝑓 para prevenir quaisquer danos no 

microcontrolador, ficando referenciado com uma tensão DC de 1.5𝑉, o suficiente para que o 

microcontrolador consiga ler uma tensão no intervalo [0𝑉   3𝑉]. 

Na Figura 2.8.1 encontra-se ilustrado o circuito de aquisição de tensões: 

 

Figura 2.8.1 - Circuito de Aquisição de Tensões 

 

O circuito de aquisição de tensões está dividido em três partes, sendo elas, um divisor de tensão, 

um amplificador isolado galvanicamente e por fim um amplificador somador-subtrator de tensão. 
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3.1.1 - Cálculo do ganho do circuito de Aquisição de Tensão 

Para o dimensionamento de todos os componentes, foi necessário calcular o ganho total do 

circuito para garantir à saída do amplificador subtrator uma tensão a variar no intervalo desejado. 

O ganho total do circuito de aquisição de tensões (3.1), é a relação entre a tensão de saída do 

circuito de aquisição de tensão (𝑉𝑜𝑢𝑡) e a tensão de entrada do circuito de aquisição de tensão 

(𝑉𝑖𝑛): 

 
𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

 (3.1) 

 

Onde o ganho total pode ser divido em (3.2): 

 

 𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺1 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐺3 (3.2) 

 

Começando do final para o início, o ganho do amplificador somador-subtrator é calculado através 

da fórmula (3.3), onde 𝑂𝑢𝑡𝑁 representa a tensão no terminal inversor do somador-subtrator e 

𝑂𝑢𝑡𝑃 a tensão no terminal não inversor: 

 

 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = (−

𝑅9
𝑅7
∗ 𝑂𝑢𝑡𝑁) + (

𝑅9
𝑅8
∗ 𝑂𝑢𝑡𝑃) +

𝑅9
𝑅10

∗ 𝑈𝑟𝑒𝑓 (3.3) 

 

 

Sendo 𝑅7 = 𝑅8 e 𝑅9 = 𝑅10, (3.3) pode ser simplificada em (3.4): 

 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑅9
𝑅8
(𝑂𝑢𝑡𝑃 − 𝑂𝑢𝑡𝑁) +  𝑈𝑟𝑒𝑓 (3.4) 

 

Nesta configuração o ganho do somador-subtrator é dado por (3.5): 

 

 
𝐺3 = (

𝑅9
𝑅8
) =

6.2𝑘Ω

9.4𝑘Ω
= 0.6596 (3.5) 
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 O amplificador AMC1301 permite uma tensão de saída separada da tensão de entrada por uma 

barreira de isolamento que é altamente resistente a interferências magnéticas. No Anexo E 

encontra-se o datasheet deste amplificador onde pode-se retirar o seu ganho (3.6), que é dado 

por: 

 𝐺2 = 8.2 (3.6) 

 

À entrada do circuito de aquisição de tensão, o divisor de tensão tem como função reduzir 

drasticamente a tensão de entrada, de 230V, onde o cálculo do ganho deste divisor é dado por 

(3.7): 

 

 
𝐺1 =

𝑅4
𝑅1 +𝑅2 +𝑅3

= 0.00426 (3.7) 

 

Resumindo e aplicando a equação inicial (3.2), o ganho da placa de aquisição de tensões é dada 

por (3.8): 

 

 𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺1 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐺3 = 4,26 ∗ 10
−3 (3.8) 

 

3.1.2 - Resposta em frequência do Circuito de Aquisição de 

Tensão 

Neste circuito, para o cálculo da resposta em frequência, desprezando 𝑈𝑟𝑒𝑓,  a equação da 

tensão de saída do amplificador somador-subtrator, supondo um amplificador ideal, pode ser 

dada por (3.9):  

 

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = (−

𝑅9//𝐶2
𝑅7

∗ 𝑂𝑢𝑡𝑁)+ (
𝑅10//𝐶3
𝑅8

∗ 𝑂𝑢𝑡𝑃) (3.9) 

Resolvendo a equação (3.9), a função transferência do amplificador somador-subtrator (3.10), 

sabendo que 𝐶2 = 𝐶3, pode ser dada por: 

 

 
𝐻(𝑠) =

𝑉𝑜𝑢𝑡
(𝑂𝑢𝑡𝑃 − 𝑂𝑢𝑡𝑁)

=
𝑅10

𝑅8(𝑠𝐶3𝑅10 + 1)
 (3.10) 
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Onde podemos concluir que vamos ter apenas um polo (3.11): 

 

 
𝑃ó𝑙𝑜 =

1

𝐶3𝑅10
= 777.88𝑘𝐻𝑧 (3.11) 

 

Na Tabela 4 encontra-se a função transferência deste amplificador: 

 

Tabela 4 - Função de Transferência do amplificador subtrator 

Função de Transferência do amplificador subtrator 

𝑯(𝒔) 

6200

0.001942 𝑠 +  9400
 

 

Resultado do cálculo da função de transferência, na Figura 2.8.2 está representado a resposta 

em frequência para este amplificador. A sua frequência de corte ocorre quando a amplitude da 

onda de saída sofre um decréscimo de 3dB, que vai ocorrer na frequência calculada em (3.11). 

Figura 2.8.2 - Resposta em frequência do circuito de aquisição de tensão 
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3.2 - Circuito de Aquisição de Correntes 

Este circuito tem como objetivo fornecer ao microcontrolador a imagem da corrente, que irá ser 

necessária em quatros pontos do conversor matricial modificado. Para o processo de comutação 

dos semicondutores, é essencial o conhecimento do sinal das correntes para o correto 

funcionamento do mesmo. Caso a corrente tenha o sentido da fonte para a carga o processo de 

comutação realiza-se de um modo, caso o sentido seja da carga para a fonte a comutação será 

diferente como foi anteriormente estudado. Para o dimensionamento do circuito de aquisição de 

correntes, a metodologia é idêntica à do circuito de aquisição de tensões, no entanto é necessário 

inserir e retirar alguns componentes para se obter uma imagem dentro dos parâmetros 

admissíveis para serem lidas pelo microcontrolador. 

Na Figura 2.8.3 está representado o circuito de aquisição de correntes. 

 

Figura 2.8.3 - Circuito de Aquisição de Corrente 

Este circuito é composto por três blocos sendo eles, um transdutor de corrente, um buffer com 

um shifter incorporado, adicionando uma tensão DC e por fim um filtro passa-baixo de 2ª ordem. 

 

3.2.1 - Cálculo da resistência Shunt 

No circuito de aquisição de corrente é necessário, à saída do transdutor de corrente, passar a 

leitura de uma imagem de corrente para imagem de tensão com uma 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 1,5𝑉. Para o 

dimensionamento desta resistência, a expressão para o cálculo da resistência R4 (3.12) pode 

ser dada por: 

  
𝑅4 ≤

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
𝐼𝑠𝑅𝑀𝑆

  (3.12) 

Conforme no datasheet do transdutor de corrente (Anexo C) 𝐼𝑠𝑅𝑀𝑆 = 100𝑚𝐴, onde rapidamente 

pode-se concluir que a resistência R4 terá de ≤ 15Ω. 
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3.2.2 - Cálculo do ganho do circuito de Aquisição de Corrente 

Utilizou-se na entrada o transdutor de corrente LA 100-P/SP13 da LEM que permite o isolamento 

galvânico entre o circuito de potência e o circuito de comando, garantido uma tensão de 

isolamento na ordem dos 2.5𝑘𝑊, permitindo reduzir as interferências que o ruído 

eletromagnético, resultante das comutações dos semicondutores no circuito de potência que 

possam vir a ter no circuito de comando. Este transdutor tem um ganho 𝐺4 = 1/1000, tendo uma 

corrente admissível máxima nominal de 16A.  

Os restantes componentes têm ganho unitário pelo o qual pode-se concluir que o ganho total do 

circuito de aquisição de corrente é dado por (3.13): 

 

 
𝐺𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺4 = 1/1000 (3.13) 

3.2.3 - Resposta em frequência do circuito de Aquisição de 

Corrente 

 

Neste circuito foi adicionado um filtro de 2ª ordem do tipo Sallen-Key com intuito de filtrar apenas 

as baixas frequências. Estes filtros são muito comuns devido ao seu fácil dimensionamento e 

pelo seu ganho unitário.  

A função de transferência deste filtro (3.14) é dada por:  

 

 
𝑉𝑜 (𝑆)

𝑉𝑖 (𝑆)
=

1
𝐶1𝐶2𝑅1𝑅2

𝑠2 + 𝑠
𝑅1 +𝑅2
𝑅1𝑅2𝐶1

+
1

𝐶1𝐶2𝑅1𝑅2

 (3.14) 

 

Como se trata de um filtro de 2ª ordem, a expressão genérica da frequência de corte (3.15) e do 

fator de qualidade (3.16) deste filtro são dados por: 

 
𝑓𝑐 =

1

2𝜋√𝐶1𝐶2𝑅1𝑅2
 (3.15) 

 
𝑄 =

√𝐶1𝐶2𝑅1𝑅2
𝑅2(𝐶1 + 𝑅2)

 (3.16) 

 

Este filtro foi dimensionado para ter uma resposta do tipo Bessel, tendo uma frequência de corte 

na ordem dos 160kHz.  
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Na Tabela 5 é apresentado o resumo dos parâmetros do dimensionamento do filtro de 2ª ordem 

e na Tabela 6 a função transferência deste filtro. 

 

Tabela 5 - Resumo dos parâmetros do filtro de 2ª ordem 

Resumo dos parâmetros do filtro de 2ª ordem 

𝑸 𝒇𝒄 

0,337 157,5kHz 

 

Tabela 6 - Função de Transferência do filtro de 2ª ordem 

Função de Transferência do filtro de 2ª ordem 

𝑯(𝒔) 

1

1.021𝑒−12𝑆2 + 1.499𝑒−9𝑆 + 1
 

 

Resultado do cálculo da função de transferência, na Figura 2.8.4 está representado a resposta 

em Amplitude e em Fase para este filtro. A sua frequência de corte ocorre quando a amplitude 

da onda de saída sofre um decréscimo de 3dB. 

 

Figura 2.8.4 - Resposta em frequência do circuito de aquisição de corrente. 
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Capitulo 4 - Traçado e Construção das Placas de 

Circuito Impresso (PCI) 

As regras a cumprir no desenho da PCI de ambas as pontes retificadoras também são aplicadas 

à placa do circuito de aquisição das tensões e correntes, com as suas divergências. Estas 

encontram-se compiladas, na forma de normas de boas práticas (standard), na IPC (Association 

Connecting Electronics Industries). De entre inúmeras normas existentes destacam-se: 

 IPC-2221 “Generic Standard on Printed Board Design’’ 

 

 IPC-9592 ‘’Performance Parameters for Power Conversion Devices’’.  

 

O conteúdo do documento IPC-2221 tem como base as boas práticas de desenho das placas de 

circuito impresso para aplicações gerais. O documento IPC-9592 refere-se a uma aplicação mais 

específica, os conversores de potência. Estas especificações são mundialmente aceites como 

standard de desenho das PCI tanto a nível industrial como comercial.  

Para a construção das PCI das pontes retificadoras e da parte de comando, é necessário 

dimensionamentos diferentes, ou seja, a PCI de aquisição de tensões e correntes, com sinais 

fracos de frequências na ordem dos kHz, e a PCI das pontes retificadoras, também com 

frequências na ordem dos kHz , no entanto sujeitas a tensões de pico na ordem dos 300V e 

correntes até 60 A, que implica cálculos que tenham em conta estes fatores, evitando arcos 

elétricos entre pistas adjacentes, devido às tensões e sobreaquecimento destas, devido às 

correntes.  

De seguida apresenta-se uma breve descrição das boas práticas de desenho das placas de 

circuito impresso extraído de (IPC, 1998), (Coombs, 2011) e (Williams, 2005), que foram 

realizadas neste trabalho.  

 Utilização de planos de massa e de alimentação; 

 Evitar curvaturas das pistas e ligações entre as mesmas com ângulos de 90º, de 

preferência devem ser de 45º; 

 Procurar manter a relação entre o furo e o pad, sendo que este deve ser 1.8 vezes 

daquela, ou no mínimo 0.5 mm superior; 

 A relação pista/furo deverá ser inferior a 2.5 vezes; 

 O furo não deverá ser inferior que o diâmetro da ligação do componente acrescido de 

0.1 mm; 
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O intuito da utilização dos planos de massa e de alimentação da PCI irá servir para que a ligação 

entre os componentes e a fonte de alimentação seja interpretada apenas como um nó, 

diminuindo a impedância e a indutância que de outra forma haveriam de ser introduzidos pelas 

pistas, minimizando assim estes fatores de interferência eletromagnética.  

As relações entre furo e pad como entre pista e furo visam a promoção de boas áreas para que 

posteriormente a colocação do componente no furo seja fácil assim como a soldadura seja eficaz.   

Na PCI da placa de aquisição de correntes e tensão, utilizou-se somente um plano de 0V na 

Bottom Layer, pelo facto de estes circuitos serem alimentados a várias tensões, a distribuição 

destas tensões foi feita através de pistas, sendo ambas as placas de dupla camada. 

Na sequência importa determinar as correntes que circulam no lado primário e secundário do 

circuito de potência e o circuito de aquisição, para a determinação da largura das pistas, visto 

que a espessura na construção das PCI é de  1 𝑂𝑍 ( 35𝜇𝑚). Por outro lado, sabendo que as 

pistas de circuito de potência estarão sujeitas à tensão da rede 230 V, é necessário determinar 

qual o espaçamento a respeitar entre as mesmas para que não se origine um arco elétrico.  

É indicado pela IPC algumas especificações e, ao aplicá-las, deve-se ter em conta que estas não 

são obrigatórias, mas sim da experiência e servem de guia para a tomada de decisões na 

conceção de um projeto. De seguida indicam-se as opções tomadas com base nas 

especificações tanto da IPC-2221 como da IPC-9592 no que concerne ao espaçamento entre 

pistas sujeitas a tensão da rede e largura das pistas em função da corrente que as percorre.  

É importante salientar que os valores de espaçamento variam de forma significativa caso a PCI 

tenha sido fabricada com revestimento ou não dado que, o revestimento aplicado no fim do 

processo de fabrico tem como função servir de isolamento e proteger as pistas contra o desgaste 

devido a exposição ao meio ambiente, os espaçamentos entre pistas são inferiores para uma 

placa revestida.  

Acima de tudo interessa maximizar o espaçamento entre pistas no mesmo lado da PCI para 

prevenir os arcos elétricos e minimizar os acoplamentos capacitivos, mas esta especificação 

precisa de ser cumprida, garantindo, simultaneamente, a máxima compactação do circuito para 

minimizar quedas de tensão e efeitos parasitas.  
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4.1 - Determinação espaçamento entre Pistas 

Para o cálculo do espaçamento entre pistas, da IPC-2221, utiliza-se a Tabela 7: 

 

Tabela 7 - Espaçamento das entre pistas em função da tensão (IPC-2221) 

Para a tensão da rede aos terminais da placa retificadora no lado primário, o valor de pico é dado 

por (4.1): 

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 230 ∗ √2 = 325.7 𝑉 (4.1) 

Sabendo a tensão máxima admitida, pode-se retirar da Tabela 7, onde o espaçamento para o 

intervalo [301 − 500] 𝑉 , do tipo B4, é 0.8𝑚𝑚. 

 

Já a IPC-9592 permite determinar o espaçamento através de uma equação linear que varia em  

função da tensão de pico a que as pistas adjacentes estão sujeitas (Figura 4.1.1): 
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Figura 4.1.1 - Espaçamento das entre pistas em função da tensão (IPC-9592 

𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝑚) = 0.6 + 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∗ 0,005 (4.2) 

Com o valor da tensão de pico calculado anteriormente, utilizando a expressão (4.2), pode-se 

calcular o espaçamento necessário entre pistas que vem dada por (4.3): 

𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝑚) = 0.6+ 325.7 ∗ 0.005 = 2.23𝑚𝑚 (4.3) 

 

Existe uma diferença considerável entre as duas normas IPC, justificável pelo facto que, o 

espaçamento retirado da Tabela 7 é para uma placa com as pistas à superfície, sujeitas a tensão 

o valor de pico, revestida com um polímero isolante (que é o caso da PCI deste trabalho). Já o 

valor do espaçamento obtido em (4.3) é para uma placa também com as pistas na sua superfície, 

mas vez sem revestimento isolante. Desta forma pode-se definir os limites do espaçamento entre 

pistas, tomando como o valor mínimo e o valor máximo: 

 

0.8 < 𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚𝑚) ≤ 2.23 (4.4) 

Embora se tenham definido o intervalo de espaçamento entre pistas, é uma boa prática espaçar 

o máximo possível nas pontes retificadoras, tendo sido definido um espaçamento de 2.54mm. 
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4.2 - Determinação da largura entre Pistas 

Após a determinação do espaçamento entre as pistas do circuito de potência, interessa agora 

determinar a sua largura, visto que iremos ter correntes elevadas, principalmente no lado 

secundário do circuito. Para isso é necessário recorrer aos valores das correntes determinadas 

em (2.2) e (2.4), sendo que no primeiro caso temos uma corrente aproximada de 5A e no 

segundo, uma corrente de 21 A. 

Com base nos resultados calculados anteriormente pode-se então determinar a largura de pistas 

para ambas as pontes retificadoras como para a placa de aquisição de tensão e corrente. Para 

tal, recorre-se à Figura 4.2.1 retirada da IPC-2221. 

 

Figura 4.2.1 - Diagramas das larguras das pistas em função da tensão (IPC-9592) 

Os valores de temperatura na Figura 4.2.1 A) representam a variação desta face à temperatura 

ambiente e são representativos do quanto a PCI pode suportar em termos de temperatura, ou 

seja, considerando ∆𝑇 = 20𝑜𝐶, uma temperatura ambiente laboratorial de 25𝑜𝐶, as pistas 

atingirão uma temperatura de 45𝑜𝐶. 
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Analisando a Figura 4.2.1, quanto maior é o aumento da temperatura que a montagem pode 

suportar, menor será a largura das pistas. Para a consulta dos diagramas é necessário estar a 

par das unidades de medida da espessura do cobre que vêm dadas por (4.5) e (4.6): 

1
𝑂𝑍

𝑓𝑡2
 ↔ 35𝜇𝑚 (4.5) 

 

1 𝐼𝑛𝑐ℎ (𝑝𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎) = 2.54 𝑐𝑚 = 25.4 𝑚𝑚 (4.6) 

 

 Largura das Pistas Ponte retificadora lado Primário 

A largura das pistas considerando a corrente de entrada da ponte retificadora do lado primário, 

com cerca de 5 A, observando os diagramas da figura anterior, verifica-se que para uma elevação 

de 20ºC e uma espessura de pista de 35𝜇𝑚 obtém-se uma largura de pista de 0,1 polegadas, ou 

seja, uma largura mínima de pista de 2,54mm. 

 

 Largura das Pistas Ponte retificadora lado Secundário 

Outro método possível para o cálculo da largura de pistas é através das expressões das curvas 

da norma IPC-2221. Considerando a corrente de entrada da ponte retificadora do lado 

secundário (𝐴𝑀𝑃), com cerca de 21 A, para o cálculo da largura de pistas (4.9) é necessário em 

primeiro lugar o cálculo da sua área (4.8): 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = (
𝐴𝑀𝑃

𝑘 ∗ 𝑇𝑒𝑚_𝑟𝑏
)

1
𝑐
 

(4.8) 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 = (
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 ∗ 1.378
) ∗ 0.0254 (4.9) 

 

Onde 𝑇𝑒𝑚_𝑟 é a variação da temperatura e 𝑘, 𝑐, 𝑏 constantes resultantes das curvas do IPC-

2221.Calculando temos: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = (
21

0.048 ∗ 200.44
)

1
0.725

= 713.1𝑚𝑖𝑙𝑠2 
(4.10) 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 = (
𝐴𝑟𝑒𝑎

1𝑂𝑍 ∗ 1.378
) ∗ 0.0254 = 13.15𝑚𝑚 (4.11) 

 

Para o caso da ponte retificadora secundária, devido ao facto de ser necessário uma grande 

largura de pistas, foi utilizado um reforço de estanho em toda a placa para uma redução da 

largura das pistas. 
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4.3 - Desenho das PCI 

 

Com base nos dados calculados anteriormente e, após o dimensionamento dos componentes, 

realizou-se o desenho da PCI tendo sido utilizado o programa EasyEDA. A base de todo o 

desenho tem como base nas regras de boa prática mencionada. Resumidamente indicam-se 

alguns dos passos seguidos no desenho da PCI com o programa indicado:  

 

 Desenho das footprint de alguns componentes; 

 Associação das footprint aos símbolos elétricos dos componentes; 

 Desenho do esquema elétrico e validação do mesmo através de compilação; 

 Transferência do esquema elétrico para o módulo de desenho da PCI (Layout); 

 Definição das regras de desenho, nomeadamente espaçamento entre pistas e a sua 

largura; 

 Ligação dos componentes e verificação das regras através de DRC (Design Rule Check); 

 Extração dos ficheiros de fabrico (Gerber e Drill).  

 Importação dos ficheiros Gerber e encomenda dos mesmos à JLCPCB 

 

Fazendo uso de toda a informação disponível neste capítulo foi possível realizar o desenho da 

PCI que se apresenta no subcapítulo 4.4. 
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4.4 - Layout da PCI da ponte retificadora 

A Figura 4.4.1 apresenta o layout final das pontes retificadoras do lado primário e secundário, 

respeitando as normas descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.4.1 - Layout das pontes retificadoras 
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Capitulo 5 - Resultados 

 

Conforme explicado anteriormente pretendeu-se comparar os resultados teóricos com os 

resultados experimentais para confirmar o correto funcionamento de todos os componentes. 

De forma a garantir que todas as conexões foram efetuadas corretamente, precedeu-se à 

validação de cada uma das partes constituintes do CM isoladamente. 

Numa primeira abordagem irá ser posto em prática o dimensionamento das proteções contra 

sobretensões nos semicondutores para verificar se os cálculos teóricos correspondem ao 

pretendido. 

Seguidamente será feito o teste da placa de aquisição de tensões e correntes, para garantir que 

os sinais vindos da DSP estão dentro dos valores pretendidos, ajustando caso necessário 

algumas partes constituintes desta placa. 

 

 

5.1 - Teste prático da proteção contra sobretensões 

 

Na Figura 4.4.1 apresenta-se o teste realizado à tensão 𝑣𝐴𝑘  dos díodos da placa retificadora do 

lado secundária, quando estes passam de polarização direta para polarização inversa sem 

proteção contra sobretensões. Pode-se verificar que no instante 𝑡𝑟𝑟 ,a tensão 𝑣𝐴𝑘  chega quase 

ao dobro da tensão de funcionamento, o que aumenta as perdas de comutação e pode originar 

a destruição dos semicondutores. O circuito foi alimentado por aplicação de uma tensão ajustada 

no autotransformador para 𝑉𝑟𝑚𝑠=135V sobre uma carga resistiva de 50 Ω. 
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Figura 4.4.1 -Tensão 𝑣𝐴𝑘  aos terminais dos díodos sem proteção contra sobretensões. 

 

Após adição do snubber 𝑅𝑆𝐶𝑆,na Figura 4.4.2 apresenta-se novamente o teste realizado à tensão 

𝑣𝐴𝑘  dos díodos da placa retificadora do lado secundária, quando estes passam de polarização 

direta para polarização inversa. Pode-se verificar que no instante 𝑡𝑟𝑟 ,a tensão 𝑣𝐴𝑘 tem aumento 

muito ligeiro em relação à tensão 𝑉𝑟𝑚𝑠, o que diminui substancialmente as sobretensões, 

concluindo-se que o snubber está a fazer o objetivo pretendido. 

 

 

 

Figura 4.4.2 - Tensão 𝑣𝐴𝑘 aos terminais dos díodos com proteção contra sobretensões. 
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5.2 - Teste experimental da placa de Aquisição das 

Tensões e Correntes  

 

Para o teste da placa de aquisição de tensões e correntes utilizou-se um gerador de sinais. A 

placa foi alimentada a 0V e ±12 V, por aplicação de uma fonte de corrente externa. Pretendeu-

se obter as formas de onda da tensão e corrente de saída e a resposta em frequência de ambos 

os circuitos.  

 

5.2.1 - Circuito de Aquisição de Tensão 

 Ganho do Circuito de Aquisição de Tensão 

Para o teste do ganho real do circuito de aquisição de tensão foi inserido à entrada uma variação 

de tensões alternadas com um step de 20V no intervalo [−360 360]𝑉. Na Figura 4.4.3 está 

ilustrado os resultados obtidos durante o teste experimental, no qual foi traçado uma reta sobre 

os pontos lidos à saída do circuito. O declive da reta representa o ganho total do circuito, onde 

nas ordenadas está representado a tensão de entrada e nas coordenadas a tensão de saída. 

Figura 4.4.3 - Relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. 

 

Com os pontos retirados do teste experimental e calculando a reta que os interseta, na Tabela 8 

é apresentado os parâmetros da equação da reta. 
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Tabela 8 - Parâmetros da equação da reta 

Parâmetros da equação da reta 

𝒎 𝒃 

0.0040 1.4987 

 

 Resposta em frequência do Circuito de Aquisição de Tensão 

Para a análise do circuito de aquisição de tensão, durante o teste experimental, usou-se um 

gerador de funções à entrada com uma tensão de 7.5𝑉. Através da tensão de saída, com o 

aumento da frequência, teve-se como objetivo estudar o desfasamento de fase e de amplitude 

da tensão de saída. 

Na Figura 4.4.4 está representado a resposta em frequência durante os testes experimentais.  

Na resposta em frequência, a magnitude tem como origem os -47dB que é explicado pela formula 

(5.1):  

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑑𝐵 = 20 ∗ log10 (
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

) (5.1) 

Isto acontece porque o ganho do circuito não é unitário. A relação de tensão de entrada e de 

saída é igual ao ganho do circuito calculando em (3.8), podendo-se concluir que o circuito 

encontra-se a funcionar corretamente. 

Figura 4.4.4 - Resposta em frequência do circuito de aquisição de tensão. 
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5.2.2 - Circuito de Aquisição de Corrente 

 Resposta em frequência do Circuito de Aquisição de Corrente 

 

Para o teste experimental usou-se um gerador de funções à entrada, com uma tensão máxima 

de 600mV na resistência de 15Ω, para gerar o sinal pretendido. Os LEM’s para este teste em 

particular não foram usados para evitar o uso de tensões elevadas.  

Na Figura 4.4.5 está representado a resposta em frequência durante os testes experimentais.  

Figura 4.4.5 - Resposta em frequência do circuito de aquisição de corrente. 

 

Comparando os resultados teóricos com os resultados experimentais, os resultados obtidos 

foram iguais, podendo-se concluir que a placa de aquisição de tensões e correntes está em boas 

condições para a correta leitura dos vários pontos do CM. 
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Capitulo 6 - Conclusões 

Neste trabalho, teve-se como objetivo construir e testar em laboratório um conversor matricial 

modificado monofásico com a capacidade de fornecer potências até 1kW. No processo de 

construção foi necessário fazer o dimensionamento de várias partes constituintes, 

nomeadamente os circuitos de aquisição das tensões e correntes necessárias ao processo de 

comutação dos semicondutores de potência do conversor matricial modificado. Foram ainda 

dimensionadas e construídas as pontes retificadoras, onde foi necessário a instalação de 

snubbers contra sobretensões, assim como o dissipador onde ficaram alojados os 

semicondutores.  

Durante o desenvolvimento deste projeto, surgiram várias preocupações, tais como a elevada 

corrente no lado secundária do CM, onde foi necessário o estudo dos semicondutores a usar 

para garantir o correto funcionamento. 

Da análise de resultados, é possível concluir que as partes constituintes do conversor matricial 

modificado apresentam um correto funcionamento. 

O trabalho realizado nesta tese de mestrado servirá para que no futuro seja realizada 

metodologias de projeto e a construção de novos conversores matriciais, com a perspetiva de 

propor aplicações para estes conversores.  

Com o trabalho aqui desenvolvido é assim facilitado o desenvolvimento de conversores matriciais 

com características adequadas para poderem ser ligados a diversos aparelhos.  
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Anexos 

Anexo A - Díodo (C5D50065D) 
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Anexo B - Díodo (VS-80APS12-M3) 
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Anexo C – Transdutor de Corrente LA 100-P/SP13 
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Anexo D - JFET GS66516B 
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Anexo E - Amplificador AMC1301 
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Anexo F - Dissipador 890SP-01000-A-100 
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Anexo G - Dissipador 3-202002 
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