
 
 
 

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
Curso de Engenharia Elétrica 

 
ANDRÉ MENDES DE OLIVEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JIGA AUTOMÁTICA PARA TESTES DE CONVERSORES 
CHAVEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Itatiba 
2012



i 
 

ANDRÉ MENDES DE OLIVEIRA – R.A. 002000600844 
 

 

 

JIGA AUTOMÁTICA PARA TESTES DE CONVERSORES 
CHAVEADOS 

 

 

 

 

Monografia apresentada à disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso II, do Curso de Engenharia Elétrica 
da Universidade São Francisco, como exigência parcial 
para conclusão do curso de graduação 
 
Orientador: Prof. Paulo Eduardo Silveira 

 

 

 

 

Itatiba 
2012 



ii 
 

 
 

ANDRÉ MENDES DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 

JIGA AUTOMÁTICA PARA TESTES DE CONVERSORES 
CHAVEADOS 

 
 

 
                                                        Monografia aprovada pelo o Curso de Engenharia 
                                                        Elétrica da Universidade São Francisco, como 
                                                        exigência parcial para conclusão do curso de 
                                                        graduação. 
 
                                                        Data de aprovação: __/__/____ 
 
 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 
 
 
Prof. Paulo Eduardo Silveira (Orientador) 
Universidade São Francisco 

 

Prof. Maurício Fabbri (Membro interno) 
Universidade São Francisco 

 

Prof. Mário Luis Rigolo (Membro Interno) 
Universidade São Francisco 



iii 
 

Agradecimentos 

 

Primeiramente agradeço a Deus por ter me abençoado para a conclusão de mais uma 

etapa da minha vida, e em especial aos meus pais, Nivaldo e Cleuza e toda minha família pelo 

o auxílio incomparável durante o meu processo de graduação. 

Tenho muito a agradecer o Sr. Raimundo e a Sra. Ione por ter me ajudado na minha 

pior fase da graduação, me incentivando e ajudando para que esse objetivo da minha vida 

fosse realizado.  

Ao meu orientador, professor Paulo Eduardo Silveira no qual esteve sempre de 

prontidão, dando todo o suporte necessário para a realização do trabalho e aos professores 

Maurício Fabbri e Mário Luis Rigolo pela presença na banca de TCC. 

Agradeço a empresa Antares Eletrônica Ltda pela colaboração para o meu 

desenvolvimento profissional e aos amigos de trabalho que sempre me deram apoio. 

Aos meus amigos e colegas de faculdade que participaram diretamente ou 

indiretamente para a conclusão desse trabalho, e pela parceria nos momentos de dificuldade 

do período acadêmico. 

Resumindo, sou grato a todos que me ajudaram nessa longa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os que confiam no senhor serão como o monte de Sião, 
 que não se abala, mas permanece para sempre”  

Salmos, 125:1 



v 
 

Sumário 

  

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 1 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................. 2 

 Fontes Lineares ................................................................................................. 2 2.1

 Fontes Chaveadas ............................................................................................. 3 2.2

 Fontes Chaveadas x Fontes Lineares ................................................................ 5 2.3

 Topologias de Fontes Chaveadas ...................................................................... 7 2.4

2.4.1 Conversor Buck ........................................................................................... 7 

2.4.2 Conversor Forward ..................................................................................... 8 

2.4.3 Conversor Push-Pull ................................................................................... 9 

2.4.4 Conversor Boost ........................................................................................ 10 

2.4.5 Conversor Buck-Boost .............................................................................. 11 

2.4.6 Conversor Flyback .................................................................................... 12 

2.4.7 Conversor Cuk .......................................................................................... 13 

2.4.8 Conversor Cuk com Transformador ......................................................... 14 

2.4.9 Conversão Zeta ......................................................................................... 15 

2.4.10 Conversor  Zeta com Transformador ...................................................... 16 

2.4.11 Conversor Sepic ...................................................................................... 17 

2.4.12 Conversor Sepic com Transformador ..................................................... 18 

3 METODOLOGIA .................................................................................................. 19 

4 RESULTADO ........................................................................................................ 19 

 Módulo de Entrada .......................................................................................... 19 4.1

4.1.1 Comandos Externos .................................................................................. 21 

4.1.2 Proteção de Corrente ................................................................................. 22 

 Painel de Controle ........................................................................................... 23 4.2



vi 
 

 Carga Eletrônica ou Ativa ............................................................................... 24 4.3

 Placa de Comutação ........................................................................................ 25 4.4

 Caixa de Controle ........................................................................................... 26 4.5

 Rack ................................................................................................................ 27 4.6

 Programação da Jiga ....................................................................................... 28 4.7

 Seleção de um Programa ................................................................................. 29 4.8

 Padrões de Testes de Fontes ........................................................................... 29 4.9

5 ENSAIOS E RESULTADOS................................................................................. 31 

6 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 39 

7 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ....................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Lista de Abreviaturas 

 

Ltda                                Limitada 

Hz                                   hertz (Unidade de medida de frequência) 

CC                                  Corrente contínua 

CA                                  Corrente alternada 

Vcc                                 Tensão contínua 

Vca                                 Tensão alternada 

V                                     volt 

mVcc                              milivolts (Unidade de medida de tensão) 

W                                    watts (Unidade de medida de potência) 

A                                     ampèr 

Ie                                    Corrente de entrada 

PWM                              Modulação por largura de pulso 

BJT                                 Transistor de junção bipolar 

MOSFET                        Transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico 

RFI                                 Interferência de Radiofrequência 

EMI                                Interferência Eletromagnética 

°C                                   Grau Celsius 

PABX                            Troca automática de ramais privados (distribuição telefônica) 

 



viii 
 

Lista de Figuras 

 

FIGURA 2.0 – Diagrama em blocos de uma fonte linear direto da rede 

FIGURA 2.1 – Diagrama em blocos de uma fonte chaveada direto da rede 

FIGURA 2.2 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Buck 

FIGURA 2.3 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Forward 

FIGURA 2.4 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Push-Pull 

FIGURA 2.5 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Boost 

FIGURA 2.6 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Buck-Boost 

FIGURA 2.7 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Flyback 

FIGURA 2.8 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Cuk 

FIGURA 2.9 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Cuk com Transformador 

FIGURA 2.10 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Zeta 

FIGURA 2.11 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Zeta com Transformador 

FIGURA 2.12 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Sepic 

FIGURA 2.13 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Sepic com Transformador 

FIGURA 4.0 – Módulo de Entrada 

FIGURA 4.1 – Painel de Controle 

FIGURA 4.2 – Carga Eletrônica 

FIGURA 4.3 – Painel de Controle 

FIGURA 4.4 – Caixa de Controle 

FIGURA 4.5 – Rack 



ix 
 

FIGURA 5.0 – Ripple  medido da RCN 1200 SD 

FIGURA 5.1 – Fonte Chaveada modelo RCN 1200SD em teste 

FIGURA 5.2 – Tensão de saída sem carga da RCN 1200SD 

FIGURA 5.3 – Tensão de saída com carga da RCN 1200SD 

FIGURA 5.4 – Ripple medido da saída 1 da FTMC-1 

FIGURA 5.5 – Ripple medido da saída 2 da FTMC-1 

FIGURA 5.6 – Ripple medido da saída 3 da FTMC-1 

FIGURA 5.7 – Fonte Chaveada modelo FTMC-1 em teste 

FIGURA 5.8 – Tensão de saída 1 com carga da FTMC-1 

FIGURA 5.9 – Tensão de saída 2 com carga da FTMC-1 

FIGURA 5.10 – Tensão de saída 3 com carga da FTMC-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Lista de Tabelas 

 

TABELA 2.0 – Comparação entre fonte chaveada e linear 

TABELA 4.0 – Modos de Funcionamento do Módulo de Entrada 

TABELA 4.1 – Comandos do Módulo de Entrada 

TABELA 4.2 – Comandos para Programação da Jiga 

TABELA 4.3 – Comandos para Seleção de um Programa da Jiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Resumo 

 

OLIVEIRA, André Mendes. Jiga Automática para Testes de Fontes chaveadas. Itatiba, 2012. 
Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade São Francisco, Itatiba, 2012. 
 
 

Atualmente com o grande avanço da tecnologia na Automação Industrial, as empresas 
estão buscando o aperfeiçoamento nos processos de produção, sendo uma busca incessante 
pela redução de custos, levando em conta que o consumidor esta a cada dia mais exigente em 
relação à qualidade dos produtos que consomem além de ter que enfrentar o volume o 
aumento de produção para suprir a demanda do mercado. Pensando nisso, a Antares 
Eletrônica Ltda, uma empresa que atua no ramo de desenvolvimento de projetos e fabricação 
de equipamentos eletrônicos e conversores de tensão para as mais diversas aplicações, sendo 
seu principal produto o conversor chaveado, desenvolveu uma Jiga Automática para Testes de 
Fontes Chaveadas. A Jiga projetada com capacidade de testar no máximo fontes com seis 
saídas é composta por quatro módulos de eletrônica: módulo de entrada, painel de controle, 
carga eletrônica ou ativa e placa de comutação, formando um conjunto completo para a 
realização de todos os testes, simulando o funcionamento real das Fontes Chaveadas. Com a 
implementação da Jiga todo o processo de testes dos produtos foram agilizados, facilitando o 
trabalho do operador (testador), onde antes era realizado manualmente. 

 
 
 
Palavras-chave: Conversor Linear, Conversor Chaveado, Jiga de Testes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o grande avanço da tecnologia e as exigências do mercado consumidor é 

persistente a busca pelo aumento da produtividade dentro do universo industrial, 

possibilitando constantes oportunidades para o desenvolvimento de soluções de engenharia 

para as melhorias dentro de uma linha de produção. O desenvolvimento destas soluções de 

engenharia é concentrado na automação de processos de fabricação do produto, com isso é 

elevado o índice de qualidade da produção e a diminuição de custos de mão de obra 

(RODRIGUES, 2009). 

Segundo DEMING (1993, apud CONTADOR, 2001) as empresas que buscam a 

qualidade têm conseguido também elevadas índices de produtividades. Esse fato tem sido de 

difícil entendimento para o empresário cujo controle da qualidade é baseado em inspeção, 

pois neste caso, quanto mais severa for à inspeção, maior segregação de produtos defeituosos 

e melhor será a qualidade, mas menor a produtividade. Como o controle da qualidade no 

conceito de Qualidade Total é centrado no processo, que é gerenciado com objetivo de não 

produzir defeitos, resulta que quanto melhor for à qualidade, maior será a produtividade. 

Apesar do processo de fabricação de produtos eletrônicos serem composto em várias 

etapas, que vão desde a confecção da placa de circuito impresso até os testes finais para a 

validação dos produtos, nessa parte do processo observa-se a necessidade da automação nos 

testes tanto do produto final como dos módulos que o compõem, com a intenção de agilizar a 

liberação do produto (RODRIGUES, 2009). 

O trabalho apresentado nesta monografia tem por objetivo a apresentação e ensaios 

para verificação de funcionamento e comportamento de uma jiga de testes para fontes 

chaveadas, a fim de automatizar o processo de testes na empresa Antares Eletrônica Ltda. 

A jiga tem como principal características simular a carga específica de cada fonte, 

possibilitando desta forma uma operação real do produto que será testado, facilitando o 

trabalho do testador aumentando o grau de automação e reduzindo as tarefas de fazer e 

desfazer conexões de cargas durante os testes dos produtos onde era realizado tudo 

manualmente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

De acordo com AYRES, 1993, todos os circuitos eletrônicos requerem uma fonte de 

tensão contínua, com determinado grau de estabilização, garantindo que a tensão de saída 

permaneça dentro de uma faixa tolerável em presença de perturbações externas tais como, 

variações bruscas na tensão de entrada e na corrente de saída. A regulação dessa fonte pode 

ser realizada utilizando-se dos chamados reguladores linear, ou então, através dos reguladores 

chaveados. Apresentam-se a seguir nesse capítulo do trabalho as características básicas de 

fontes de alimentação, incluindo algumas considerações sobre os reguladores lineares e 

reguladores chaveados. 

 

 Fontes Lineares 2.1

 

As fontes lineares são operadas com frequência da rede elétrica (60Hz), como o 

próprio nome sugere, são caracterizadas pelo controle da condutividade de um transistor na 

região linear, ajustando-se dessa forma a intensidade da corrente fornecida e obtendo-se a 

regulação. Para AYRES, 1993, o transistor apresenta uma dissipação de potência elevada por 

operar na região linear causando um envelhecimento mais rápido dos componentes, sendo o 

maior responsável pelo baixo rendimento nesse tipo de regulador, como consequência é 

necessário usar dissipadores de calor volumosos e pesados.  

Apesar das aparentes desvantagens da regulação linear, é possível obter-se tensão de 

saída extremamente estável e a resposta a transitórios é excelente. Além disso, o 

funcionamento do transistor em região linear faz com que o circuito não emita qualquer tipo 

de interferência eletromagnética de alta frequência. A Figura 2.0 ilustra o funcionamento de 

uma fonte linear. 
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FIGURA 2.0: Diagrama em blocos de uma fonte linear direto da rede 

Fonte: AYRES, Curso de Fontes chaveadas; fundamentos teóricos 

 

 

De acordo com o diagrama temos: 

• Transformador Abaixador ou Elevador: transforma a tensão alternada da rede ao nível 

correto de tensão alternada que se deseja. 

• Retificador e Filtro: Converte a tensão CA do secundário do transformador em uma 

tensão CC ondulada (com ripple), onde é utilizado o filtro para eliminar as ondulações 

(ripple), tornando mais pura. 

• Regulador Linear: mantem a tensão de saída constante e estabilizada, mesmo quando 

há variações na tensão alternada da entrada ou da rede. 

 

 Fontes Chaveadas 2.2

 

Conforme MELLO, 1990, o fato que rege o funcionamento das fontes chaveadas (ou 

comutadas), está na capacidade de armazenamento de energia em capacitores (em forma de 

tensão) e em indutores (em forma de corrente), isto é conseguido através da chave eletrônica 

como transistores e diodos que opera tempo saturado (ligado) e tempo cortado (desligado). 

As fontes chaveadas são mais complexas que as fontes lineares como é ilustrado na 

Figura 2.1, envolvendo uma cautela maior no seu projeto, devido o seu princípio de 

funcionamento de corte-saturação, a dissipação diminui bastante em relação ao caso linear, 

isso aumenta a eficiência além de evitar o uso de dissipadores maiores. Com essa 

característica, a diminuição da potência dissipada melhora sensivelmente a relação de 

potência de saída por peso ou potencia por volume, sendo a principal vantagem para a 

aceitação no mercado, que é a redução dos tamanhos das fontes chaveadas.  
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No entanto, AYRES, 1993, concluem que os conversores chaveados apresentam certas 

características que se não forem contornadas adequadamente podem influenciar no seu 

desempenho. Um dos problemas mais críticos é a emissão de interferência eletromagnética 

originada devido ao chaveamento, dando origem a problemas magnéticos oriundos do 

transformador de alta frequência, que muitas das vezes deve ser blindado e também a 

problemas elétricos devido ao chaveamento de corrente, requerendo a implementação de um 

filtro de entrada. Este filtro deve obedecer a certos requisitos de modo a atender as 

especificações do nível de ruído que pode ser emitidos por condução, se não for corretamente 

projetados, os filtros pode dar origem à instabilidade nos conversores. 

 

 

FIGURA 2.1: Diagrama em blocos de uma fonte chaveada direto da rede 

Fonte: AYRES, Curso de Fontes chaveadas; fundamentos teóricos 

 

De acordo com o diagrama temos: 

• Filtro de Linha: evita a passagem de ruídos elétricos do conversor para a rede CA e 

vice-versa. 

• Retificador e Filtro de Entrada: a maioria das fontes chaveadas é conectada 

diretamente a rede CA. Isto elimina os volumosos e pesados transformadores de 60Hz 

e a retificação e filtragem é feita diretamente na tensão de 127Vac ou 220Vac. 

• Chave Semicondutora: é implementada com BJT ou MOSFET e trabalha em 

frequência acima de 20kHz chaveando o sinal CC vindo do filtro de entrada, aplicando 

pulsos de tensão no transformador de alta frequência. 
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• Transformador de Alta Frequência: tem a função de fornecer o nível adequado de 

tensão dos pulsos no secundário (através da relação de espiras) como também a de 

proporcionar um isolamento elétrico entre os enrolamentos. 

 

• Retificador e Filtro de Saída: os pulsos de tensão que aparecem nos secundários não 

retificados e em seguida passam por um filtro, que normalmente é do tipo LC, com a 

finalidade de obtermos o valor médio dessa tensão. 

• Controle PWM: é o responsável pelo controle do tempo de condução da chave 

eletrônica, que proporcionará o fornecimento adequado de energia em função de uma 

amostragem de parâmetros do conversor (normalmente monitora-se somente a tensão 

de saída, mas podemos também monitorar a corrente pelo transistor). 

• Circuitos de Comando e Proteção: são os chamados circuitos auxiliares e 

compreendem proteções contra curto, sobrecorrente, sobretensão, inrush na partida, 

partida suave (soft start), circuitos de acionamento das chaves eletrônicas e outros que 

podem ser implementados dependendo do interesse do projetista. 

 

 Fontes Chaveadas x Fontes Lineares 2.3

 

Na Tabela 2.0 é realizada uma comparação de alguns parâmetros típicos entre a fonte 

chaveada e linear, onde o projetista é responsável em analisar o tipo adequado a ser utilizado, 

levando em conta o custo do projeto, custo de produção, simplicidade de manutenção e outras 

características de cada projeto. 

No entanto, atualmente é observado a cada dia o uso mais frequente de fontes 

chaveadas nos mais diversos sistemas eletrônicos, com o desenvolvimento e a produção em 

grande escala de circuitos integrados especiais que são fabricados por processos 

automatizados tem facilitado à tarefa de projetá-las, diminuindo sua complexidade e baixando 

seus custos. 
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TABELA 2.0 – Comparação entre fonte chaveada e linear 

PARÂMETRO LINEAR CHAVEADA 

Eficiência 25 a 50% 65 a 95% 

Temperatura 

de 

operação 

O transistor usado como 

regulador opera em alta 

temperatura, atingindo 

frequentemente 80°C. Com 

isso os demais componentes 

é aquecido e o tempo de vida 

útil é diminuído. 

Como a dissipação é menor, 

é mais fácil manter a 

temperatura do transistor 

usado como interruptor em 

níveis baixos. É comum usar 

ventiladores para auxiliar a 

dissipação. 

Spike de alta frequência - 50 a 200mVpp 

Relação: Potência/Peso 25W/kg 100W/kg 

Relação: 

Volume/Potência 
32 cm³/W 8 cm³/W 

 

Resposta 

à 

transientes 

É muito rápida, devido à 

utilização do transistor em 

região linear, é de 

aproximadamente de 50 µs 

É aproximadamente de 1ms, 

para ter-se resposta rápida, é 

necessário de circuitos 

sofisticados. 

 
Ondulação da Tensão de 

Saída (Ripple) 

É muito baixa, como 

resultado da operação do 

transistor em região linear. 

O uso de alta freqüência 

introduz uma ondulação 

adicional. 

Hold-up time 1 – 2 ms 20 – 30 ms 

RFI – EMI É praticamente nula. 
Requer blindagem e 

filtragem 

Interferência 
à 

Rede Elétrica 

Existe somente o ruído 

normal decorrente da 

operação do retificador de 

entrada. 

É necessário filtrar o ruído de 

chaveamento do interruptor 

eletrônico. 

 

Confiabilidade 

Menor confiabilidade, pois 

apresenta maior número de 

componentes. 

 

À elevada temperatura de 

operação afeta a 

confiabilidade. 

Fonte: AYRES, Curso de Fontes chaveadas; fundamentos teóricos 
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  Topologias de Fontes Chaveadas 2.4

 

Nesse capitulo do trabalho são apresentados às topologias de circuitos elétricos 

básicos de fontes chaveadas. Em alguns casos são utilizados o transformador para que a saída 

seja eletricamente isolada da entrada, permitindo assim várias saídas com diferentes níveis de 

tensão. Quaisquer das topologias apresentadas podem ser utilizado a jiga para as realizações 

dos testes para a aprovação do produto. 

 

2.4.1  Conversor Buck 

 

Este tipo de conversor é utilizado quando é desejada uma redução da tensão de saída 

em relação à tensão de entrada, o modelo do circuito elétrico correspondente do Conversor 

Buck é ilustrado na Figura 2.2. 

 Segundo MELLO, 1996, a tensão de saída possui mesma polaridade da tensão da 

tensão de entrada. O ruído gerado para a saída é baixo devido à configuração do circuito L1 

C1, que forma um filtro passa baixa. A tensão de entrada recebe pulsos do transistor (quando 

conduzindo), sendo assim, o conversor Buck gera alto ruído para a alimentação de entrada.  

 

 

FIGURA 2.2 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Buck 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

O circuito funciona da seguinte maneira: quando o transistor T1 satura (entra em 

condução), a tensão de entrada Ve é conectada diretamente ao circuito L1, C1 e Rs. Durante 
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esse período o diodo está inversamente polarizado, não influenciando no circuito. Quando o 

transistor corta, o diodo passa a conduzir e a tensão Ve é desligada do circuito. 

 

2.4.2 Conversor Forward 

 

O conversor Forward é o conversor Buck ilustrado na Figura 2.2 com melhorias no 

circuito, onde é colocada uma isolação entre tensão de entrada Ve e tensão de saída Vs. Como 

é ilustrado o modelo do circuito elétrico na Figura 2.3 o transformador Tr1 realiza essa 

isolação (MELLO,1996). 

 

 

FIGURA 2.3 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Forward 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

O circuito funciona da seguinte maneira: quando o transistor T1 satura, a tensão de 

entrada Ve é colocada nos terminais de entrada do transformador Tr1. Devido à mesma fase 

dos enrolamentos N1 e N3, o pulso resultante no secundário é positivo, pelo transformador 

passa a corrente que vem do indutor L1 e mais a corrente de magnetização do primário do 

transformador. Essa corrente de magnetização se deve à indutância do enrolamento primário, 

geralmente é chamada de Lp. 

Quando o transistor corta, a corrente em L1 força a condução de D3 e a corrente de 

magnetização de Lp faz com que a polaridade da tensão no enrolamento primário se inverta, 
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já enrolamento N2 entra em ação limitando a tensão do transformador. Com a inversão de 

fase do enrolamento N2, o diodo D1 conduz a corrente de magnetização, que chamamos de 

corrente de desmagnetização, durante a condução de D1. A desmagnetização deve ocorrer até 

o fim do período Ts (frequência de repetição Fs = 1/Ts) pois caso o transformador não se 

desmagnetize totalmente, poderá ocorrer saturação do material magnético. 

 

2.4.3  Conversor Push-Pull 

 

De acordo com MELLO, 1996, como é observado na Figura 2.4 o modelo do circuito 

elétrico correspondente do conversor Push-Pull, também é derivado do conversor Buck 

ilustrado na Figura 2.2 e representa uma melhora na utilização do transformador, em relação 

ao conversor Forward ilustrado na Figura 2.3 onde a corrente é transferida pelo transformador 

em uma parte do período Ts, sendo a outra parte reservada à desmagnetização do núcleo, já 

no Push-Pull são utilizados os dois quadrantes da curva B-H, ou seja, a magnetização do 

núcleo e a desmagnetização são usadas para transferência dos pulsos de tensão para o indutor. 

 

 

FIGURA 2.4 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Push-Pull 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  
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O circuito funciona da seguinte maneira: quando T2 satura, T1 deve ficar no corte e 

com tensão Vce = 2Vce, devido a fase dos enrolamentos do primário e por terem números de 

espiras iguais(N1), com T2 saturado, a tensão de entrada Ve é colocada  em um dos 

enrolamentos do primário , que pela relação de espiras n (n = N1/N2), coloca um pulso de 

tensão no secundário e é retificado pelo diodo D1. Quando o transistor T2 corta, T1 e T2 

permanecem cortados até que T1 passe à saturação. 

Durante o corte dos dois transistores, os dois diodos colocam o secundário em curto, 

pois a corrente do indutor L1 circula pelos dois diodos ao mesmo tempo (cerca de metade da 

corrente para cada diodo). Isso faz com que a tensão do primário do transformador também 

seja zero e a tensão Vce dos transistores seja Ve. Terminado esse tempo morto, T1 satura, 

fazendo D2 conduzir a corrente do indutor L1.  

No conversor Push-Pull, a desmagnetização do transformador é realizada pela 

comutação alternada de cada transistor, durante a condução de T2, a corrente de magnetização 

flui pelo enrolamento ligado a T2 e durante a condução de T1, a corrente de desmagnetização 

passa por T1 e o enrolamento ligado a T1, Quando os dois transistores estão cortados, a 

energia armazenada no núcleo devido a corrente de magnetização permanece constante 

(desprezando as perdas resistivas).  

MELLO, 1990, afirma que a corrente de magnetização do núcleo depende da largura 

de pulso dos transistores (Ton), se os dois transistores tiverem tempos de armazenamentos 

diferentes, os seus respectivos Ton serão diferentes, motivando uma corrente de magnetização 

maior durante o transistor com Ton maior causando assimetria, podendo causar a saturação do 

núcleo.  

 

2.4.4  Conversor Boost 

 

Como o próprio nome sugere que este conversor fornece na saída uma tensão contínua 

maior que a tensão de entrada, sendo que a tensão de saída e entrada possui a mesma 

polaridade. De acordo com MELLO, 1996, o ruído gerado para a saída é alto, pois pulsos de 

corrente são fornecidos a cada período Ts para o capacitor de saída C1. O ruído gerado para a 
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entrada é baixo porque o indutor L1, diretamente ligado na tensão de entrada, mantém a 

variação de corrente de entrada sem pulsos. O modelo do circuito elétrico correspondente do 

Conversor Boost é ilustrado na Figura 2.5. 

 

  

FIGURA 2.5 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Boost 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

O circuito funciona da seguinte maneira: quando o transistor T1 satura, uma corrente 

circula pelo indutor L1. Essa corrente representa a energia que deve ser entregue à carga Rs. 

Neste momento, o diodo fica inversamente polarizado, não fornecendo corrente à carga. 

Quando o transistor corta, o diodo D1 conduz a corrente do indutor L1 e assim, a energia 

armazenada no indutor é transferida para a carga Rs e ao capacitor C1. Essa corrente deve ser 

capaz de repor a carga perdida pelo capacitor durante a condução do transistor e manter a 

corrente Is. Durante a condução do transistor, o capacitor fornece a corrente à carga Rs e deve 

manter a tensão de saída sem grandes variações, caso contrario, a ondulação  de saída alta. 

Quando o transistor T1 satura, a tensão de entrada é colocada diretamente nos 

terminais do indutor L1 e durante o corte, a tensão em L1 é a diferença entra a tensão de saída 

Vs e a tensão de entrada.  

 

2.4.5 Conversor Buck-Boost 

 

Este conversor inverte a polaridade da tensão de saída em relação à da entrada e 

permite tanto tensões de saída menor quanto maior que a tensão de entrada. Para MELLO, 
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1996, o ruído gerado tanto para a saída quanto para a entrada são altos devido à forma 

pulsando das correntes no transistor e diodo. 

O modelo do circuito elétrico correspondente do Conversor Buck-Boost é ilustrado na 

Figura 2.6. 

 

 

FIGURA 2.6 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Buck-Boost 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

O conversor funciona da seguinte maneira: durante a condução do transistor, o diodo 

fica inversamente polarizado e, portanto, não conduz corrente, neste instante, a tensão 

aplicada ao indutor é igual à tensão de entrada Ve, e quando o transistor entra no corte, o 

diodo passa à condução e a tensão no indutor é agora a tensão de saída Vs. 

O principio de funcionamento do conversor Buck-Boost no modo descontinuo de 

corrente, baseia-se no armazenamento de energia no indutor de tal modo que essa energia 

mantém a potencia de saída para cada ciclo. 

 

2.4.6 Conversor Flyback 

 

O conversor Flyback é um dos mais utilizados devido a sua simplicidade. O conversor 

Flyback conforme a Figura 2.7 é um conversor Buck-Boost ilustrado na Figura 2.6 com um 

transformador no lugar do indutor (AYRES, 1993). 

 Na realidade, o transformador é um indutor que possui um enrolamento secundário 

que pode transferir para a carga de saída, a energia armazenada no núcleo pelo enrolamento 
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primário, durante a condução do transistor, permitindo também o isolamento elétrico entre a 

entrada e a saída. Seu funcionamento é semelhante ao do conversor Buck-Boost. 

 

 

FIGURA 2.7 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Flyback 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

Quando o transistor T1 está na saturação o diodo estará cortado e vice-versa, a energia 

armazenada no núcleo do transformador no instante do corte do transistor T1 é transferida 

para o secundário. Para se obter várias saídas basta acrescentar outros enrolamentos no 

secundário de acordo com a necessidade do projetista. 

 

2.4.7 Conversor Cuk 

 

Conforme MELLO, 1996, o conversor Cuk (assim chamado em homenagem a seu 

inventor Dr. Slododan Cuk) é a conversão DC/DC que possui melhores características com 

relação a ruído emitido pelo conversor devido aos dois indutores, um na entrada e outro na 

saída, com isso a ondulação na entrada quanto na saída é baixa, pois as correntes nos 

indutores são contínuas. AYRES, 1993, afirma que o conversor Cuk tem como característica 

principal apresentar a transferência de energia através de um capacitor e não através de um 

indutor. 
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O modelo do circuito elétrico correspondente do Conversor Cuk é ilustrado na Figura 

2.8. 

 

FIGURA 2.8 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Cuk 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

O circuito funciona da seguinte maneira: quando o transistor T1 satura, a tensão de C1 

é passada para o circuito composto por L2, C2 e Rs. O diodo estará inversamente polarizado, 

não influindo no circuito. Portanto, a tensão em L2 será a tensão em C1 menos a tensão de 

saída Vs, ou sejaVe. Sendo assim a tensão em L1 também será Ve. 

Quando o transistor entra em corte, o diodo D1 passa à condução, pois é o único 

caminho para as correntes em L1 e L2 que pode ser observado de acordo com o sentido das 

correntes na Figura 2.8. Com isso, a tensão em L1 passa a ser a diferença entre a tensão de 

entrada e a tensa no capacitor C1. A tensão em L2 é igual à tensão de saída. 

 

2.4.8 Conversor Cuk com Transformador 

 

Segundo MELLO, 1996, os conversores DC/DC são normalmente utilizados com 

isolação entre tensão de entrada e saída usando um transformador, como é o caso do 

conversor Cuk com transformador ilustrado na Figura 2.9. No conversor Cuk ilustrado na 

Figura 2.8, para introduzir um transformador isolador, é dividido o capacitor C1 em dois, de 

maneira que seja colocado um indutor entre esses dois novos capacitores e o ponto comum. 

Os novos capacitores devem ter o dobro do valor de C1, pois como estão em série, terão o 
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valor de C1 previamente calculado, o novo indutor Lp deve possuir indutância muito maior 

que L1 e L2 de modo a não influir em nenhum nível de corrente . 

 

FIGURA 2.9 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Cuk com Transformador 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

A utilização de um transformador permite várias saídas com diferentes níveis de 

tensão, dependendo apenas da relação de espiras do transformador. 

 

2.4.9 Conversão Zeta 

 

O circuito do conversor Zeta é composto por um transistor que está diretamente ligado 

à entrada, conforme é ilustrado na Figura 2.10. Portanto há uma geração de ruído muito alta 

na entrada, devido à existência de pulsos de corrente para a tensão de entrada. A saída possui 

L2 conectado no capacitor de saída, o que significa baixo ruído na saída (MELLO, 1996). 

 

FIGURA 2.10 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Zeta 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  
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O circuito funciona da seguinte maneira: quando os indutores são colocados em curto, 

a tensão em C1 será igual a Vs com a mesma polaridade de Ve. Quando o transistor T1 satura, 

as tensões Ve e Vc1(tensão em C1) ficam em serie, a tensão Vs só pode ser positiva porque o 

diodo D1 impede pulsos negativos. No indutor L1 teremos agora a tensão Vs (Vc1) com a 

polaridade invertida, já no indutor L2 teremos Vs. 

 

2.4.10   Conversor  Zeta com Transformador 

 

Segundo MELLO, 1996, no conversor Zeta pode-se usar o indutor L1 como um 

transformador, sendo a sua indutância do primário igual a L1, não é necessário acrescentar 

nenhum outro componente. Conforme pode ser visto na Figura 2.11 o transistor T1 está com o 

emissor em relação ao terminal negativo da bateria, que é como normalmente usa para 

facilitar o drive do transistor. 

 

 

FIGURA 2.11 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Zeta com Transformador 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

Durante a saturação de T1, a tensão Ve é transferida para o secundário através da 

relação de espiras n, essa tensão é então somada em C1(que é igual a Vs).Quando o transistor 

corta, parte da energia armazenada no núcleo durante o Ton é passada para o secundário( 
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supondo modo contínuo), essa energia é em forma de corrente e serve para repor a carga do 

capacitor C1 perdida durante o Ton. A tensão DC em C1 é mantida constante e igual a Vs. 

 

2.4.11  Conversor Sepic 

 

MELLO, 1996, concluem que o conversor Sepic emite baixo ruído para a tensão de 

entrada Ve, este fato permite o uso de pouca filtragem na entrada, já o ruído na saída é alto 

devido aos pulsos de correntes que passa pelo diodo. 

 O modelo do circuito elétrico correspondente do Conversor Sepic é ilustrado na 

Figura 2.12. 

 

FIGURA 2.12 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Sepic 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

O conversor Sepic funciona da seguinte maneira: supondo estado estável, pode-se 

observar que a tensão no capacitor C1 é igual a Ve, quando o transistor T1 satura, a tensão em 

C1 é colocada em L2 e o capacitor C2 é quem fornece a corrente para a carga Rs, pois o diodo 

está inversamente polarizado. Durante o Ton, a corrente iL2 de L2 retira a carga do capacitor 

C1. Quando o transistor T1 corta, o diodo conduz a soma das correntes iL1 e iL2, durante o 

Toff, a corrente iL1 deverá repor a carga perdida por C1 durante o Ton. A soma de iL1+iL2 

deve ser tal que suponha a carga perdida por C2 durante  o Ton e forneça a corrente de saída. 
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2.4.12  Conversor Sepic com Transformador 

 

É colocado um transformador isolador de tensão no lugar do L2 no conversor Sepic 

ilustrado na Figura 2.12 (MELLO, 1996), semelhante ao Flyback conforme Figura 2.7. O 

modelo do circuito elétrico correspondente do Conversor Sepic com Transformador é 

ilustrado na Figura 2.13. 

 

FIGURA 2.13 – Esquema elétrico correspondente do Conversor Sepic com Transformador 

Fonte: MELLO, Análise e projeto de fontes chaveadas. 1996.  

 

Quando o transistor T1 satura, o enrolamento primário fica ligado em C1 (com tensão 

Ve), devido à fase dos enrolamentos secundários em relação ao primário, os diodos estarão 

cortados. Já no corte do transistor T1, os diodos conduzem e fornecem correntes para a saída, 

que é fornecida pelos indutores L1 e Lp. A corrente de L1 é entregue como transformação de 

corrente por TR1. A corrente de Lp é a energia armazenada em Lp durante o Ton. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para a realização dos testes das Fontes Chaveadas foi desenvolvida pela empresa um 

projeto de uma Jiga Automática, com objetivo de simular o funcionamento real das Fontes. 

Foram projetados quatro módulos de eletrônica: módulo de entrada (Figura 4.0), 

painel de controle (Figura 4.1) que são montados em uma caixa separada ilustrado na Figura 

4.4, carga eletrônica ou ativa (Figura 4.2) e placa de comutação (Figura 4.3) que são 

montados em um rack ilustrado na Figura 4.5, formando o conjunto total da Jiga Automática. 

 

4 RESULTADO 

 

Apresentam-se a seguir nesse capitulo do trabalho os módulos de eletrônica que 

formam o conjunto completo da Jiga para a realização de todos os testes de funcionamento 

das Fontes Chaveadas, com a capacidade de testar no máximo Fontes com seis saídas. Por 

motivo de privacidade da empresa, os esquemas elétricos não são revelados. 

 

 Módulo de Entrada 4.1

 

Como é representado na Figura 4.0, o Modulo de Entrada é usado para dar apoio às 

conexões e comutações conforme o tipo de teste em andamento, permitindo diversas 

configurações em função do tipo de fonte em teste.  

Para fazer as conexões dos equipamentos utilizados durante o processo de testes, a 

melhor solução foi através dos seguintes pares de bornes: 

• Entrada: nesse ponto é conectado o Variador de Tensão CA que é passado por um 

retificador ou uma fonte de alimentação DC que são usados na alimentação da fonte 

que esta sendo testada. 
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• Tensão: é usado para conectar o voltímetro para fazer a leitura da tensão de entrada 

que é injetada na fonte sob testes. 

• Amp. Ext ou Amp. Int: são usadas para conectar um amperímetro para fazer a leitura 

da corrente de entrada da fonte que esta sendo testada, são duas opções que vai 

depender da configuração feita pelo usuário. 

• Saída: é a saída para a alimentação da fonte que esta sendo testada 

 

Também como pode ser observado, foi instalado um filtro de linha com quatro 

tomadas caso seja necessário ser utilizados outros equipamentos com entrada AC. Os modos 

de funcionamento são informados na Tabela 4.0. 

 

FIGURA 4.0 – Módulo de Entrada 

 

As características máximas de funcionamento são as seguintes: 

• Potência máxima 360W. 

• Tensão de entrada máxima 400Vcc. 

•  Tensão de entrada máxima 280Vca. 

• Corrente máxima com shunt interno 3A. 

• Corrente máxima com amperímetro externo 6A. 
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TABELA 4.0 – Modos de Funcionamento do Módulo de Entrada 

 

Fonte: PESSÔA, Especificação Técnica; Jiga de Fonte 

 

Modo 1: é para a realização dos testes normais de funcionamento da fonte, pois todos 
os conversores são do tipo CC/CC e são testados com entrada contínua para facilitar a 
medição da tensão e corrente de entrada. 

Modo 2: é para realização da primeira ligada da fonte sob teste. Um resistor em série 
de alto valor é conectado ao circuito e um sensor de corrente ajustado na faixa de 20mA a 
50mA que abre o circuito no caso de excesso de corrente. 

Modo 3: é para a medição do ripple e, nesse caso, a corrente de entrada não é medida. 
Esse modo pode ser usado para testes de fontes com transformador de 60Hz. 

Modo 4: permite a conexão de um amperímetro true rms externo para medir a 
corrente CA de entrada. 

Modo 5: é para conectar uma fonte externa CC e eliminar o retificador interno.  

Modo 6: é igual ao modo 5 para a realização da primeira ligada sem o uso do 
retificador. 

Modo 7: é igual ao anterior mas permite o uso de um amperímetro CC externo para 
correntes de entrada acima de 3A. 

 

 

4.1.1 Comandos Externos 

 

O Módulo de Entrada recebe diversos comandos conforme o modo de operação. Na 

Tabela 4.1 mostra os comandos a serem feitos, onde a marcação com o X significa 

energização do relé correspondente. 

 

Modo Entrada Saída Tensão Corrente 
(escala 2V) 

Amperímetro 
Externo Observação 

1 CA CC CC 2V - Fonte CA saída CC 
2 CA CC CC 2V - Idem 1 primeira ligada 
3 CA CA CA - - Fonte CA saída CA 
4 CA CA CA - True RMS Idem 3 mede corrente CA 
5 CC CC CC - - Fonte CC primeira ligada 
6 CC CC CC 2V - Idem 5 primeira ligada 
7 CC CC CC - CC Fonte CC alta corrente 
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TABELA 4.1 – Comandos do Módulo de Entrada 

 

Fonte: PESSÔA, Especificação Técnica; Jiga de Fonte 

CA/CC: comanda o uso do retificador: se a saída está conectada ao retificador ou 
jumpeada. Portanto somente os modos 1 e 2 usam retificador. Os modos 3 e 4 fornecem CA 
na saída e os modos 5, 6 e 7 fornecem CC diretamente da fonte CC da entrada sem usar o 
retificador. 

Shunt: permite ou não funcionar o sensor de corrente para medir a corrente da saída. 
Esse Shunt é um resistor de 1Ω e nele vai conectado um voltímetro na escala de 2 V para 
medir diretamente o valor da corrente da saída. Correntes baixas até 200mA podem ser 
medidas diretamente alterando a escala do multímetro para 200mV. Correntes superiores a 2A 
podem ser medidas com a escala do multímetro em 20V, tomando muito cuidado, pois a 
corrente máxima é 3A. Os modos 1, 2 5 e 6 permitem medir a corrente, pois são com saída 
CC. Os modos 3 e 4 fornecem corrente CA e o Shunt é jumpeado. Para o modo 7, o Shunt é 
jumpeado para o uso de amperímetro externo com corrente superior a 3A. 

Amperimetro: Permite a inserção de um amperímetro externo. Para o modo 4 deve-se 
utilizar um amperímetro true rms para realizar medição correta da corrente CA e no modo 7, 
deve ser usado um amperímetro CC com fundo de escala de no mínimo 6A. 

Corprot (proteção de corrente): é para os modos 2 e 6 e trata-se de um comando 
específico para a primeira ligada de uma fonte sob teste e tem por objetivo limitar a corrente 
na entrada e desligar no caso de excesso de corrente. Um resistor em série com a entrada é 
colocado e um sensor de corrente limita a entrada a valores baixos conforme especificado no 
próximo item 3.1.2. Os modos 1 e 5 limitam a corrente de entrada em 3A. 

Liga (energização): é para energizar a saída do Modulo de Entrada para alimentar a 
fonte sob teste. O relé fica atracado o tempo todo, só e desatracado na situação de excesso de 
corrente ou quando e acionado a chave de emergência. 

 

4.1.2 Proteção de Corrente 

 

A primeira energização de um novo produto é sempre perigosa, pois pode haver 

montagem errada ou componente com defeito. Para evitar estragos nessa situação, uma 

Modo 
Operação 

Operação CA/CC Shunt Amperímetro Corprot Liga 

1 Fonte CA saída CC    X X 
2 Primeira ligada saída CC     X 
3 Fonte CA saída CA X X  X X 
4 Idem mede corrente CA X X X X X 
5 Fonte CC saída CC X   X X 

6 
Primeira ligada s/ retif. saída 

CC 
X    X 

7 
Fonte CC alta corrente saída 

CC 
X X X X X 
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proteção de corrente foi implementada no equipamento. Essa proteção, no entanto, não 

garante que não ocorrerá queima de componentes, pois a sua atuação é feita na faixa de 20 a 

50ms enquanto um transistor de chaveamento pode queimar em menos tempo em situação 

extremas.  

Essa proteção somente atua com saída CC e não deve ser instalado o amperímetro 

externo. Atua nos modos de funcionamento 2 e 6. A proteção de corrente possui dois níveis: 

primeira conexão sem carga e operação normal. 

Para o primeiro caso (modos 2 e 6) o circuito abre com correntes superiores entre 50 e 

100mA, fato que limita a potencia de saída para a faixa de 5W a 10W quando a alimentação é 

100Vcc. Não conectar amperímetro externo. Para o segundo caso (modo 1 e 5), o circuito 

abre quando a corrente de entrada é superior a 3A. Não conectar amperímetro externo.  

 

 Painel de Controle 4.2

 

O Painel de Controle deve auxiliar o testador nas suas atividades. Para tanto, como é 

ilustrado na Figura 4.1, um painel de cristal líquido emite mensagens para orientar as etapas 

das atividades. Como são estados de teste bem definidos, cada mensagem deve ser clara para 

que o operador não tenha dúvida sobre o que esta fazendo e possui uma chave de emergência 

para desligar a jiga caso ocorra algum problema durante a operação.  

No modo operação, os comandos são: 

• Tecla Programa para abrir a biblioteca dos programas que estão salvos na memória, 

totalizando no máximo 85 programas. 

• Uma seta para cima (↑) e outra para baixo (↓) para selecionar as opções de operações 

que são observados durante a navegação. 

• Tecla Pronto para selecionar um item identificado pela seta. 

• Tecla Início para iniciar novo ciclo de testes.  

• Tecla Pronto para avançar as etapas durante o processo dos testes. 
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FIGURA 4.1 – Painel de Controle 

No modo de programação, os comandos são: 

• Tecla Programa para iniciar a programação. 

• Uma seta para cima (↑) e outra para baixo (↓) para selecionar as opções na 

programação. 

• Tecla Grava para gravar as seleções feitas. 

 

 Carga Eletrônica ou Ativa 4.3

 

A Carga Eletrônica é o dispositivo a ser usado para consumir potência das fontes sob 

teste. De acordo com Figura 4.2 existem duas Cargas Eletrônicas confeccionada em uma só 

placa de circuito impresso. Por questões de ajuste de impedância e simulações de situações 

mais próximas a real, a carga eletrônica não deve ser conectada diretamente, para não causar 

oscilações na fonte recomenda-se instalar um resistor de fio com valor aproximadamente de 

0,1Ω X 5W em série.  

A capacidade de funcionamento da carga é de 15V@4A, possui um sistema de 

resfriamento dos transistores que são formadas por duas ventoinhas acopladas no dissipador, 

no qual foi ajustada para acionar entre 40°C a 60°C, caso haja um superaquecimento e atingir 

85°C a Carga Eletrônica é automaticamente desligada através de um sensor de temperatura 
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(termopar). Para testes de fontes, cuja saída seja com valores superiores a estes, pode ser 

usado outro tipo de carga, como por exemplo, uma carga resistiva para ajudar a suprir a 

potência requerida. O ajuste da corrente da carga é feito manualmente através de um 

potenciômetro no painel do rack. 

FIGURA 4.2 – Carga Eletrônica 

 

 Placa de Comutação 4.4

 

A Placa de comutação como é observado na Figura 4.3 possui relés que realizam as 

conexões necessárias para a realização dos testes descritos e permite controlar até duas saídas 

simultaneamente. Para fontes com mais de duas saídas, pode-se usar mais de uma placa de 

comutacão, o Painel de Controle tem a capacidade de acionar mais de uma placa de 

comutação. 

FIGURA 4.3 – Placa de Comutação 
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A Placa de Comutação realiza as seguintes conexões: 

• Comutação da carga para a fonte ficar com carga ou sem carga. 

• Inversão de polaridade da carga para o caso e saídas negativas. Um par de relés inverte 

a polaridade na conexão da carga. 

• Curto na saída 1 e 2. O curto nesse caso deve ser feito através de 3 resistores de 0,1Ω X 

5W em paralelo para limitar a corrente máxima de curto. 

• Leitura de tensão: conecta na saída 1 e 2. 

• Leitura de corrente: conecta o amperímetro na saída 1 e 2. 

 

 

 Caixa de Controle 4.5

 

A Caixa de Controle é representada na Figura 4.4, é formado por um Módulo de 

Entrada ilustrado na Figura 4.0 e por um Painel de Controle ilustrado na Figura 4.1. 

 

 

FIGURA 4.4 – Caixa de Controle 
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 Rack 4.6

 

O Rack é representado na Figura 4.5, é formado por três Cargas Eletrônicas ilustrado 

na Figura 4.2 e três Placas de Comutação ilustrado na Figura 4.3. Todas as conexões das 

saídas das Fontes de Alimentação são conectadas no Rack, onde é ajustada a corrente de 

consumo de cada saída na Carga Eletrônica (Figura 4.2) usando um potenciômetro instalado 

no painel. 

 

FIGURA 4.5 – Rack 
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 Programação da Jiga 4.7

 

Conforme a Tabela 4.2, procede às orientações para fazer um novo programa na Jiga. 

TABELA 4.2 – Comandos para Programação da Jiga, modificada do PESSÔA, 2011. 

Etapa Atividade Operador Display 

1 Ligar a Jiga 
Chave L/D localizada 

no Rack 
PRESSIONA PROGRAMA 

2 Pressionar a tecla PROGRAMA Tecla PROGRAMA 
SELECT. PROG [   ] 

PROGRAMAR [   ] 

3 Selecionar a opção PROGRAMAR Usar setas (↑) ou (↓) 
SELECT. PROG [   ] 

PROGRAMAR [X] 

4 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
SELECT. POS. MEM. 

1                   EMPTY 

5 
Definir a posição da memória onde será 

salvo o novo programa (1 ao 85) 
Usar setas (↑) ou (↓) 

SELECT. POS. MEM. 

1                   EMPTY 

6 
Pressionar a tecla PRONTO (nesse ex. a 

memória de armazenamento será 1) 
PRONTO N. DE SAIDAS  1 

7 
Escolher a quantidade de saídas, no 

máximo 6 saídas (nesse ex. 1 saídas) 
Usar setas (↑) ou (↓) N. DE SAIDAS  1 

8 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
TIPO DE ENTRADA 

CA [   ]         CC[   ] 

9 
Selecionar o tipo de alimentação da 

entrada, (nesse ex. entrada CA) 
Usar setas (↑) ou (↓) 

TIPO DE ENTRADA 

CA [X]         CC[   ] 

10 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
AMP_EXT [   ]  >  3A 

AMP_INT  [   ]  <  3A 

11 
Selecionar o tipo de amperímetro a ser 

usado, (nesse ex. amperímetro Interno) 
Usar setas (↑) ou (↓) 

AMP_EXT [   ]  >  3A 

AMP_INT  [X]  <  3A 

12 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
SAIDA                  1 

POS.[   ]   NEG.[   ]     

13 
Deferir a polaridade das saídas  

( nesse ex. saída 1 positiva) 
Usar setas (↑) ou (↓) 

SAIDA                  1 

POS.[X]    NEG.[   ]     

14 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
PRESSIONE GRAVA 

PARA   SALVAR 

15 Pressionar a tecla GRAVA GRAVA PRESSIONA PROGRAMA 
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 Seleção de um Programa 4.8

 

Na Tabela 4.3 é mostrada como selecionar um programa existente gravado na 

memória, como já citado anteriormente, a Jiga tem a capacidade máxima de 85 programas. 

TABELA 4.3 – Comandos para Seleção de um Programa da Jiga, modificada do PESSÔA, 
2011. 

Etapa Atividade Operador Display 

1 Ligar a Jiga 
Chave L/D localizada 

no Rack 
PRESSIONA PROGRAMA 

2 Pressionar a tecla PROGRAMA Tecla PROGRAMA 
SELECT. PROG [   ] 

PROGRAMAR [   ] 

3 Selecionar a opção SELECT. PROG Usar setas (↑) ou (↓) 
SELECT. PROG [X] 

PROGRAMAR [   ] 

4 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
SELECT.   PROG. 

1                 FULL 

5 
Selecionar o programa do1 ao 85 

 (nesse ex. programa 1) 
Usar setas (↑) ou (↓) 

SELECT.   PROG. 

1                FULL 

6 Pressionar a tecla PRONTO PRONTO 
PRESSIONE 

INICIO P/ TESTE 

 

Após a seleção de um programa, basta apenas seguir as orientações das atividades 

emitidas no Painel de controle ilustrado na Figura 4.1, as mensagens são transmitidas através 

de uma tela de cristal liquido. Durante a realização dos testes, é usada a tecla PRONTO para 

avançar as etapas do programa que esta sendo usado.   

 

 Padrões de Testes de Fontes 4.9

 

As Fontes são testadas utilizando a tensão Vcc na entrada, devido a sua estabilidade, 

não fica oscilando como ocorre na tensão Tensão Vca, portanto no Módulo de entrada 

ilustrado na Figura 4.0 foi instalada uma ponte retificadora de onda completa. O padrão de 

testes das fontes é estipulado na seguinte forma: 
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1. Tensão de entrada mínima sem carga: mede-se a tensão e a corrente de entrada e as 

tensões de saída. 

2. Tensão de entrada mínima com carga: mede-se a tensão e a corrente de entrada e as 

tensões e correntes de saída. 

3. Tensão de entrada máxima com carga: mede-se a tensão e a corrente de entrada e as 

tensões e correntes de saída. 

4. Tensão máxima de entrada sem carga e curto: cada saída é colocada em curto para 

verificar se não ocorre nenhum dano na fonte sob teste. É registrado o sucesso ou não 

do teste. 

5. Ripple nas saídas: Em cada saída é feita uma varredura da tensão de entrada com carga 

máxima e o valor pico a pico do ripple é observado. Registra-se o valor máximo obtido 

em toda faixa. 

Somente é considerada aprovada se, em todas as condições de medida, o valor da 

tensão de saída estiver dentro da tolerância especificada para cada tensão e se não ocorrer 

nenhuma outra falha, isso é valido para fontes de tensão. Para as fontes de corrente vale a 

simétrica: as correntes devem ficar dentro da especificação tolerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5 ENSAIOS E RESULTADOS 

 

Para a realização do ensaio foram montados na bancada os seguintes equipamentos: 

• 1 Jiga Automatica de Testes de Fontes Chaveadas. 

• 1 Variador de tensão CA: usado para varia a tensão de entrada da Fonte. 

• 2 Multímetros: usado para medir a tensão(V) da entrada e saída da Fonte. 

•  2 Amperímetro: usado para medir a corrente(A) da entrada e saída da Fonte. 

• 1 Osciloscópio Digital: usado para medir o ripple da Fonte.  

 

Foi escolhida uma Fonte Chaveada modelo RCN 1200 SD (12Vcc@4A), é utilizado 

pelo cliente para alimentar um aparelho gerador de ozônio, sua topologia é Flyback 

mencionado na Figura 2.7 Essa mesma fonte foi utilizada para verificar o funcionamento das 

cargas eletrônicas antes de serem montadas no Rack ilustrado na Figura 4.5. No decorrer do 

trabalho são mostrados os testes realizados e complementados com a Figura 5.0, Figura 5.1, 

Figura 5.2 e Figura 5.3 que relatam os testes realizados em bancada. 

 

Testes realizados: 

• Tensão mínima na entrada (120Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 0,02A 
Saída sem carga = +12,49Vcc 

 

• Tensão mínima na entrada (120Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 0,52A 
Saída com carga = +12,13Vcc 

 

• Tensão mínima na entrada (340Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 0,18A 
Saída com carga = +12,18Vcc 
 

• Curto nas saídas sem carga = OK, aprovada no teste do curto. 
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• Ripple: Conforme mostrado na Figura 4.8, o ripple é de aproximadamente de 
140mVcc. 

 

 

  

FIGURA 5.0 – Ripple medido da RCN 1200 SD 

 

 

 

FIGURA 5.1 – Fonte Chaveada modelo RCN 1200SD em teste 

 

 



33 
 

 

FIGURA 5.2 – Tensão de saída sem carga da RCN 1200SD 

 

 

 

FIGURA 5.3 – Tensão de saída com carga da RCN 1200SD 
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Outra Fonte Chaveada modelo FTMC-1 usada pelo cliente para alimentar um 

equipamento PABX também foi usado para o teste da Jiga, o conversor com topologia 

Flyback possui quatro saídas (saída 1: 35Vcc@2,5A,  saída 2: -5Vcc@600mA, saída 3: 

5Vcc@3A e saída 4 : 65Vca), a saída 4 é ajustada com aproximadamente 65Vca por meio de 

um potenciômetro e não é testado com carga, é uma tensão fixa para alimentar o gerador de 

campainha dos telefones que estão conectados no PABX, portanto foi preciso colocar um 

multímetro à parte para medir essa tensão, pois a Jiga não mede tensão CA. 

Como a potência da saída 1 é de 87,5W e a carga eletrônica suporta no máximo 60W, 

foi colocado uma carga resistiva de 41W em paralelo para auxiliar a carga eletrônica. 

Testes realizados: 

• Tensão mínima na entrada (120Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 0,07A 

Saída 1 sem carga = +34.8Vcc 

Saída 2 sem carga = -5,07Vcc 

Saída 3 sem carga = +5,18Vcc 

 

• Tensão mínima na entrada (120Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 0,90A 

Saída 1 com carga = +34.5Vcc 

Saída 2 sem carga = -5,13Vcc 

Saída 3 sem carga = +5,19Vcc 

 

• Tensão mínima na entrada (120Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 1,13A 

Saída 1 com carga = +34.6Vcc 

Saída 2 com carga = -5,12Vcc 

Saída 3 com carga = +4,87Vcc 

 

• Tensão máxima na entrada (340Vcc) 
Corrente de entrada (Ie) = 0,40A 

Saída 1 com carga = +34.3Vcc 

Saída 2 com carga = -5,14Vcc 

Saída 3 com carga = +4,70Vcc 
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• Curto nas saídas sem carga = OK, aprovada no teste do curto. 
 

• Ripple: 

Saída1 (35,0Vcc): Conforme mostrado na Figura 4.10, o ripple é de aproximadamente 

de 48mVcc. 

 

FIGURA 5.4 – Ripple medido da saída 1 da FTMC-1 

 

Saída2 (-5Vcc): Conforme mostrado na Figura 4.11, o ripple é de aproximadamente de 

90mVcc. 

 

FIGURA 5.5 – Ripple medido da saída 2 da FTMC-1 
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Saída3 (5Vcc): Conforme mostrado na Figura 4.12, o ripple é de aproximadamente de 

100mVcc. 

 

FIGURA 5.6 – Ripple medido da saída 3 da FTMC-1 

 

Nas figuras a seguir são mostradas a Fonte Chaveada modelo FTMC-1 em testes feitos 

na bancada, observando que a fonte esta alimentada com 120Vcc e com carga nas saídas 1, 2 

e 3, também é notado a tensão de 65Vca. 

 

FIGURA 5.7 – Fonte Chaveada modelo FTMC-1 em teste 
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FIGURA 5.8 – Tensão de saída 1 com carga da FTMC-1 

 

 

 

 

FIGURA 5.9 – Tensão de saída 2 com carga da FTMC-1 
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FIGURA 5.10 – Tensão de saída 3 com carga da FTMC-1 

 

Portanto Fontes Chaveadas que gera muitos ruídos, não foram possíveis fazer os testes 

usando a Jiga, como foi o caso de uma Fonte modelo CC 2416 IX (saída1: 16Vcc@500mA, 

saida2: -16Vcc@500mA) o ruído gerado acaba atrapalhando as etapas programadas na Jiga. 

Neste caso é preciso fazer melhorias nas fontes para eliminar os ruídos, pois são fontes 

antigas que necessitam uma revisão do projeto até mesmo para facilitar a montagem dos 

componentes na placa, somente assim será possível utilizar a Jiga para as realizações dos 

testes. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após os testes de bancadas realizados na Jiga de Testes de Conversores Chaveados 

descritos no capitulo anterior, pode-se concluir que o resultado foi satisfatório, todo o 

processo de testes dos produtos fabricados foram agilizados com a implementação da Jiga, 

proporcionando uma redução do trabalho manual e melhorando a qualidade e produtividade 

dos ensaios. 

Antes da utilização da Jiga, todos os testes eram feitos manualmente, tinha um enorme 

trabalho para as conexões e desconexões das cargas resistivas, para medir o ripple era preciso 

desfazer toda a ligação da alimentação da Fonte para injetar uma tensão CA diretamente do 

variac, necessitante de vários manuseios, causando uma dificuldade para o andamento dos 

testes. 

Essa dificuldade citada foi corrigida com o uso da Jiga, todas as etapas de testes foram 

automatizadas por comutações de relés controlados por um painel e acompanhados pelo 

operador por meio de um display, diminuindo a chance de erros. 

Porém é necessário conhecer todas as instruções de manejo e respeitar os limites 

máximos da Jiga para que tenha uma boa durabilidade, evitando conserto desnecessário 

causado pelo mau uso do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

7 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

RODRIGUES, Carlos Eduardo Bevilacqua. Jiga Automática para testes de Fontes 

Chavedas. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009, 74f. < 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24301/000736250.pdf >, acesso em: 20 

mar. 2012. 

CONTADOR, José Celso. Gestão de operações: a engenharia de produção a 

serviço da modernização da empresa. 2.ed. São Paulo: E Blucher, 2001. 593p 

AYRES, Carlos Augusto & SOUZA, Luiz Edival. Curso de Fontes chaveadas; 

fundamentos teóricos. s. n . t. var. pag. 

MELLO, Luiz Fernando Pereira de. Projeto de fontes chaveadas. São Paulo: 

Érica,1990. 292 p. 

MELLO, Luiz Fernando Pereira de. Análise e projeto de fontes chaveadas. São 

Paulo: Érica,1996. 487 p. 

PESSÔA, Marcelo Schneck de Paula. Especificação Técnica; Jiga de Fonte. São 

Paulo: 2011. 

 


