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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem 

como objetivo estudar e projetar conversores de tensão 

CC/CC do tipo flyback que serão utilizados em uma fonte 

chaveada. 

1. Introdução 
As fontes chaveadas são utilizadas na maioria dos 

eletrônicos e tende a aumentar com a Norma 

regulamentadora e desenvolvimento de circuitos 

integrados responsáveis pela diminuição do custo e 

confiabilidade na mesma. Seu uso é devido à maior 

eficiência, facilidade no controle da potência entregue a 

carga e à maior densidade de potência (tamanho 

reduzido).  Sua utilização deve ser avaliada com 

precaução sendo que a mesma tem baixo fator de 

potência, gera harmônicas e ruídos decorrentes do 

chaveamento. 

Os conversores CC/CC baseiam-se no controle da 

potência média entregue à carga através da modulação da 

frequência e modulação da largura de pulso, sendo este 

último o mais utilizado. A modulação é realizada por 

transistores atuando como chaves operando em alta 

frequência. Os conversores mais conhecidos e os quais 

utilizam este método são: buck, boost, buck-boost, cuk, 

zepic, zeta e flyback. 

   O conversor flyback é derivado do buck-boost, com 

a vantagem da substituição do indutor por um 

transformador de isolamento garantindo a segurança, 

podem ser abaixadores ou elevadores de tensão, com 

várias saídas e baixo custo. Ele pode operar no modo de 

condução contínua ou descontínua. A maior vantagem do 

modo descontínuo é o tamanho reduzido do 

transformador pois a energia armazenada é baixa contra 

a desvantagem do dobro de pico de corrente nas chaves, 

maior perda sobre o transformador e maior ondulação na 

saída. 

1. Conversor flyback 
A Figura 1 apresenta o circuito elétrico do conversor 

flyback, onde temos o sinal de entrada (Vs). No 

conversor flyback o circuito utiliza o transformador 

funcionando como um indutor bipolar através do modelo 

com indutância de magnetização 𝐿𝑚. O mesmo é operado 

em alta frequência, tendo assim uma taxa de trabalho D. 

Ficando a chave (transistor) fechada em uma tempo DT 

e aberta em (1-D)T. 

Quando a chave está fechada a corrente na indutância 

de magnetização aumenta linearmente até 𝐼𝐿𝑚,𝑚á𝑥  

armazenando energia no primário do transformador, o 

diodo fica polarizado inversamente e se comporta como 

uma chave aberta não havendo assim corrente no 

secundário do transformador levando o capacitor a 

fornecer energia para carga R.  A equação (1) apresenta 

como pode ser encontrada a indutância de magnetização 

máxima. 

 

 
Figura 1 – Circuito flyback operando com a chave 

fechada 
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𝐼𝐿𝑚,𝑚á𝑥 =
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                                                              (1) 

 

Quando a chave é aberta (Figura 2) a energia 

armazenada em 𝐿𝑚 é transferida para a carga já que o 

diodo agora esta polarizado diretamente através do 

secundário do transformador que assim tem polaridade 

contrária a tensão no secundário do transformador 𝑉𝑠. 

 
Figura 2 – Circuito flyback operando com a chave aberta. 

 

 

A corrente na indutância de magnetização vai 

diminuindo até zero, isto antes de começar o novo ciclo, 

conforme pode ser visto na Figura 3.  

 

 
Figura 3 – Corrente na indutância de magnetização  

 

Podemos constatar esta operação pelo cálculo de 

corrente mínima 𝐼𝐿𝑚,𝑚𝑖𝑛na mesma a qual sempre dará um 

valor negativo que significa esta descontinuidade, 

conforme equação (2). 
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Com o cálculo da indutância mínima podemos 

verificar que a mesma sempre será maior confirmando 

assim o modo de operação descontínua, conforme pode 

ser visto na equação (3). 
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Considerando a potência da fonte é igual a potência 

na carga, conseguimos assim calcular a corrente média 

na fonte 𝐼𝑠 através da equação (4), e a indutância de 

magnetização 𝐿𝑚 com a equação (5). 
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A taxa de variação de tensão na saída (∆𝑉𝑜) do nosso 

circuito é um parâmetro muito importante porque sempre 

existira uma variação mínima de tensão  𝑉𝑜  que nossa 

carga permite sem danificar o circuito da mesma. 

Definido esta taxa calculamos o capacitor adequado ao 

mesmo com a equação (6). 

 

C =
 D𝑉𝑜

∆𝑉𝑜 Rf
                                                                      (6) 

                    

2. Projeto do conversor 

 
A Tabela I contém os valores calculados dos 

componentes do conversor flyback, através da teoria 

estudada e com as equações desenvolvidas. Para a 

realização dos cálculos definimos alguns parâmetros 

iniciais como a corrente na carga, tensão de entrada e 

tensão de saída. Foi pré-definido um valor inicial para a 

indutância e quantidade de enrolamento no primário e 

secundário do transformador. Logo pelas equações e 

teoria chegou em um valor que contemplasse as 

características desejadas da fonte.  

 

 

 

Tabela I – Parâmetros do conversor flyback. 

 

Parâmetro  Símbolo Valor Unidade 
Tensão de 

entrada 
𝑉𝑠 24 V 

Tensão de 

saída 
𝑉𝑜 5 V 

Frequência f 80 kHz 

Corrente de 

saída 
𝐼0 500 mA 

Corrente média 

da fonte 
𝐼𝑠 104,1667 mA 

Taxa de 

trabalho 
D 45 % 

Indutância de 

Magnetização 
𝐿𝑚 291,6 μF 

Capacitor C 281,25 μF 

Resistor R 10 Ω 

Variação de 

tensão na saída 
∆𝑉𝑜 0,01 𝑉 

 

 

3. Conclusões  
 

Este trabalho de iniciação cientifica tem como 

objetivo estudar o funcionamento do circuito CC/CC do 

tipo flyback para utilização em fontes chaveada. Nesta 

parte inicial do projeto, fizemos o modelamento 

matemático do circuito elétrico para compreensão do seu 

funcionamento. Também foi possível realizar o projeto 

de um conversor, onde delimitamos os parâmetros 

principais como tensão de entrada e de saída,assim como 

a potencia do conversor, e obtivemos com os cálculos os 

valores dos componentes para montagem do conversor. 

 

5. Referências  

 
[1]http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/cassi

ano/materiais/epoii___capitulo_3___flyback.pdf 
[2]http://docslide.com.br/documents/projeto-fontes-

chaveadas-apostilaflyback.html 

[3] Barbi, Ivo. Projeto de fontes chaveadas. PPGEE-

UFSC, Florianopolis-SC-BR. 2002.  
[4] Hart, Daniel W. Eletrônica de Potência: análise e 

projetos de circuitos. AMGH,2012 

 

Agradecimentos 

 
À instituição FEI em parceria com a empresa SMS/Legrand 

pela apoio a pesquisa. 
 

1 Aluno de IC do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 04/17 a 03/18. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

http://docslide.com.br/documents/projeto-fontes-chaveadas-apostilaflyback.html
http://docslide.com.br/documents/projeto-fontes-chaveadas-apostilaflyback.html

