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Resumo: Esta pesquisa engloba o estudo dos circuitos 

conversores DC-DC elevadores de tensão focado na 

topologia Flyback, com o objetivo de desenvolver um 

circuito de potência para a carga e descarga de 

capacitores, ativando um sistema de solenoides para 

aplicações em robótica. A concretização do projeto será 

realizada em uma PCB desenvolvida segundo as normas 

do IPC2221. 

 

1. Introdução 
O Futebol de robôs é uma categoria amplamente 

utilizada para fomentar o desenvolvimento ligado as 

áreas de Inteligências Artificial e Robótica. As partidas 

são dinâmicas e imprevisíveis, resultando em complexos 

desafios que podem ser desenvolvidos através de 

múltiplas soluções [1].   

Os robôs necessitam de sistemas para interagirem 

com o mundo ao seu redor, um dos atuadores 

normalmente utilizados na robótica são os solenoides. 

Na problemática do futebol de robôs da categoria SSL 

o solenoide é aplicado na realização dos chutes, onde o 

êmbolo entra em contato direto com a bola utilizada 

durante as partidas. Com o objetivo de realizar um chute 

forte é necessária uma alta descarga de corrente. Devido 

à utilização de baterias, como fonte de alimentação para 

os robôs, temos valores limitados de tensão e corrente, 

assim sendo necessário a utilização de um circuito 

conversor DC-DC para amplificar os níveis de tensão e 

armazenar uma grande quantidade de cargas ao longo de 

alguns segundos, assim permitindo atingir uma energia 

maior durante a descarga [2]. 

Os circuitos de conversão DC-DC, conhecidos como 

choppers, trazem várias vantagens como o alto 

rendimento e as dimensões dos circuitos [3]. Existem 

vários métodos de conversão DC-DC, atualmente temos 

a topologia boost que está em funcionamento nos robôs e 

será utilizada como comparação com o resultado da 

topologia Flyback desenvolvida através deste projeto. 

 

2. Metodologia 
A base para o funcionamento de um chopper é o 

controle do acionamento do mosfet, necessário para 

transitar entre os dois estados de funcionamento do 

circuito (figura 1). Com isso em mente foi realizado um  

 

 
Figura 1 – Flyback 

levantamento dos principais circuitos integrados 

específicos para o controle de chaveamento orientado aos 

circuitos flyback. Entre os modelos analisados têm o 

LT3468, LT3750, LT3751, MP3351. Os parâmetros 

utilizados para a decisão foi a tensão de trabalho do CI 

ser compatível com a da bateria, a curva de carga por 

tempo indicando a velocidade de carregamento, a 

excursão dos níveis de saídas e uma maior quantidade de 

funções.  

Após definir o LT3751 como melhor opção para o 

projeto, foi iniciado um estudo sobre as possíveis 

configurações para o circuito. O datasheet do CI 

apresenta algumas recomendações de circuitos para 

serem utilizados, porém, é necessário realizar o 

dimensionamento dos resistores, capacitores e indutores 

de forma a obter as saídas desejadas. 

Com o circuito do flyback definido foram realizadas 

simulações através do programa LTspice para validar os 

valores calculados. Em sequência foi necessário 

adicionar alguns elementos de controle para que tenha 

compatibilidade com o robô utilizado, entre eles têm 

opto-acopladores, buffers e mosfets. 

Para desenvolver uma PCB para circuito de potência 

é necessária uma análise das correntes máximas nos 

principais trechos para utilizar trilhas de tamanhos 

compatíveis. Como base foram utilizadas as normas do 

IPC 2221 e IPC 2152, a corrente permitida é determinada 

pela equação abaixo [4]. 

 

I = k ΔT0,44A0,725                      (1) 

 

Onde k é uma constante de valor 0,048 para trilhas 

visíveis e 0,024 para internas. ΔT representa o aumento 

ou mudança da temperatura em Celsius e o A é a área da 

seção transversal do cobre em polegadas. 

Além da equação, para facilitar o desenvolvimento, 

foi utilizado uma tabela baseada nos resultados para os 

valores mais comuns de trilhas e temperatura. 

 

Tabela I – Normas IPC2221. 

Variação  20°C 30ºC 

Cobre 1/2oz. 1oz. 2oz. 1/2oz. 1oz. 2oz. 

Trilha  Corrente máxima (ampere) 

0,01” 0,6 1,2 1,6 0,7 1,5 2,2 

0,015” 0,8 1,3 2,4 1,0 1,6 3,0 

0,02” 1,0 1,7 3,0 1,2 2,4 3,6 

0,025” 1,2 2,2 3,3 1,5 2,8 4,0 

0,03” 1,4 2,5 4,0 1,7 3,2 5,0 

0,05” 2,0 3,6 6,0 2,6 4,4 7,3 

0,075” 2,8 4,5 7,8 3,5 6,0 10,0 

0,1” 3,5 6,0 9,9 4,3 7,5 12,5 

0,2” 6,0 10,0 11,0 7,5 13 20,5 

0,25” 7,2 12,3 20 9,0 15 24 
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As trilhas de GND e do capacitor de saída vão ter no 

mínimo 0,1 polegadas, além de utilizar 2oz. de espessura 

de cobre. 

 

3. Resultados 
O dimensionamento do circuito (figura 2) ao ser 

submetido pelas simulações retornou um levantamento 

das tensões esperadas em cada pino do CI, assim esses 

dados podem facilitar a utilização e manutenção.  

 

 
Figura 2 – Circuito simulado no LTspice 

 

Analisando a tensão de carga das simulações temos 

um tempo de 8 segundos para alcançar 160V no capacitor 

de saída para o flyback em comparação com o boost que 

utiliza mais do que 11 segundos. Os valores simulados da 

topologia boost conferem com os valores experimentais. 

 

 
Figura 3 – Simulação no LTspice 

 

Considerando as dimensões finais da PCB e trilhas foi 

realizado um protótipo (figura 3). Atualmente a placa já 

foi confeccionada e está passando pelo processo de 

soldagem dos componentes para realizar os primeiros 

testes.  

Primeiramente, será realizado um levantamento dos 

valores das principais tensões, correntes e tempo para 

comparação com as simulações, após, a placa será 

submetida por testes de estresse para verificar a 

integridade e durabilidade da PCB. 

 

 
Figura 4 – Protótipo PCB 

 

4. Conclusões 
A topologia flyback fornece vantagens em 

comparação com a boost, como baixos valores de ruído 

na entrada, um tempo mais curto de carregamento, 

isolamento entre o circuito de controle e a saída devido à 

utilização do transformador. 

A utilização das normas do IPC2221 é de extrema 

importância para garantir o bom funcionamento da placa 

e evitar futuros problemas durante seu uso. 

Para o desenvolvimento da PCB a escolha de um 

software que trabalha com modelo 3D facilita a 

visualização da disposição dos componentes garantido 

que não ocorra nenhuma colisão.  
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