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Resumo: Este trabalho de iniciação cientifica tem como 
objetivo estudar e projetar uma fonte chaveada, 
considerando uma didática simplificada afim de se utilizar 
este projeto para aplicação em um mini-curso que será 
ministrado na semanada de engenharia da FEI para os 
alunos das graduações.  1. Introdução 

As fontes de alimentação chaveadas, utilizam de um 
transformador de alta frequência que permite reduzir o 
tamanho e o peso das fontes chaveadas. Essas fontes 
utilizam transistores especiais, como interruptores 
eletrônicos de alto chaveamento, que diminuem as perdas 
e aumentam o rendimento total das fontes. Dessa forma, a 
potência controlada pela fonte fica maior. 
 2. Projeto da fonte chaveada 

A fonte chaveada que será projetada é um conversor 
DC/DC do tipo Flyback conforme a Figura 1, sendo 
composta por uma fonte DC, um transistor funcionando 
como chave, um transformador, um diodo, um capacitor 
retificador e uma carga resistiva. Segue também a Tabela 
I com os principais parâmetros do projeto da fonte 
chaveada que será projetada. 

 Figura 1 – Circuito elétrico do conversor Flyback.  
Tabela 1 – Especificações do projeto. 

Parâmetro Símbolo Valor
Potência de Saída Pout 5W
Rendimento n 0,7
Frequência do chaveamento f 28 k Hz
Tensão Mínima de Entrada Vi Min 12V
Tensão Mínima de Saída Vi Máx 24 V
Temperatura de operação T 50
Ondulação da tensão na saída DVC 0,1 V
Tensão na saída trafo Vo 13 V
Queda de tensão no Diodo Vd 1,5 V   3. Projeto do transformador 

O transformador foi projetado para uma frequência 
de 28kHz e potência de 5W, de 12V para 5V. Como 
resultado da alta frequência foi necessário utilizar um 
núcleo de ferrite, e de acordo com as contas um núcleo 
tipo EE/20. Encontramos: 11 espiras para o primário e 22 
espiras no secundário; 2,98 e 1,64 de correntes nos 
enrolamentos primário e secundário (respectivamente); 60 
e 189 mH do primário e secundário (respectivamente). 
 

       A Figura 2 apresenta uma fotografia do 
transformador depois de pronto, comparando com o 
tamanho de uma moeda de 10 centavos. 

 Figura 2 – Comparando o tamanho da moeda com o 
transformador construído. 

         A Figura 3 apresenta fotografias das indutâncias 
medidas com a ajuda do medidor LCR onde (a) 
indutância do primário 202µH e (b) indutância do 
secundário 67,92 µH.  

          (a)                          (b) 
Figura 3- Indutância (a) primário e (b) secundário. 
 

       A Figura 4 apresenta uma fotografia do formato de 
onda da entrada (amarela) e saída (azul) do Trafo junto 
com alguns parâmetros como tensão de entrada (11,8 V) e 
saída (6,96 V). 

 Figura 4 – Sinal de tensão do primário e secundário. 3. Conclusões 
          Este trabalho apresentou um projeto de fonte 
chaveada com a utilização de conversor DC/DC do tipo 
flyback. Até o presente momento, fizemos o projeto do 
transformador com os cálculos de espiras, 
dimensionamento e teste de funcionamento do mesmo. Na 
sequência serão projetados os demais componentes da 
fonte. 4. Referências 
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