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Abstract - This article refers to a Buck converter with control in MF (Closed Loop). A photovoltaic panel that gen-

erates a nominal voltage of 30 Vdc is the primary source connected to the BUCK input. In isolat ed applications of 

the electrical network it is necessary to process and store this energy in batteries for later use. In this work we pre-
sent the mathematical model, the design, the controller and the prototype of a Buck with constant output voltage 

for lead-acid battery charge of 12 V. Simulations in the M atlabTM were carried out with the model of the plant to 

design the compensator with voltage mesh and this one used in the algorithm executed in the microcontroller AT-

Mega. The prototype of the Buck was constructed and the results obtained were the control of the output voltage in 

a constant range around 14.1 V and 14.4 V, including variations in the input voltage. 

Keywords -  DC/DC Buck Converter; Battery charger; Photovoltaic cell; closed loop control. 

Resumo – Este artigo refere-se a um conversor Buck com controle em MF (Malha Fechada).  Um painel fotovol-

taico que gera uma tensão nominal de 30 Vcc é a fonte primária ligada a entrada do Buck. Em aplicações isoladas 

da rede elétrica é necessário processar e armazenar esta energia em baterias para posterior utilização. Neste traba-

lho é apresentado o modelo matemático, o projeto, o controlador e o protótipo de um Buck com tensão de saída 
constante para a carga de bateria chumbo-ácida de 12 V. Simulações no MatlabR foram realizadas com o modelo 

da planta para projetar o compensador com malha de tensão e este utilizado no algoritmo executado no microcon-

trolador ATMega.  O protótipo do Buck foi construído e os resultados obtidos foram o controle da tensão de saída 

em uma faixa constante em torno de 14,1 V e 14,4V, inclusive aplicando-se variações na tensão de entrada.  

   

Palavras-chave -Conversor CC-CC Buck; Carga de baterias; Painel fotovoltaico; Controle em MF. 

 

 

1    Introdução  

 

A eficiência energética é uma demanda atual, 

corresponde pela busca por soluções pautadas em 

energias limpas, renováveis e conservação do meio 

ambiente. Neste contexto, a energia solar tem uma 

função de destaque, com sistemas fotovoltaicos ou 

por aquecimento.  

Os sistemas fotovoltaicos podem ser conectados 

à rede elétrica ou isolados da rede elétrica. Em locais 

sem a rede elétrica, os sistemas fotovoltaicos  podem 

interromper o fornecimento de energia a noite ou 

mesmo reduzir devido as variações solares . Faz-se 

necessário armazenar a energia excedente em bateri-

as em determinados horários  e disponibilizá-lo em 

horários com menor incidência solar ou a noite.  

Para carga de baterias  é necessário processar es-

ta energia, ou seja, adequar valores de tensões e cor-

rentes especificados pelo fabricante. A eletrônica de 

potência apresentou significativos avanços nas últ i-

mas décadas para aplicações que necessitam de pro-

cessamento de energia. Entre as topologias existen-

tes, se destaca o conversor CC-CC Buck, visto que 

tem vasta aplicabilidade, podendo apresentar boa 

eficiência que é em torno de 70% (ARRABAÇA; 

GIMENEZ, [S.d.]). 

A utilidade do conversor Buck em diversas apli-

cações só é possível, quando são controladas variá-

veis elétricas de saída, tais como: tensão, corrente e 

consequentemente a potência. Com a finalidade, de 

melhorar o desempenho e atingir a estabilidade dos 

sinais de saída, de acordo Barbi  (2015).  

Para realizar o controle do protótipo de um 

Buck, inicialmente utilizou-se um modelo matemáti-

co da planta, para então realizar a análise da estabili-

dade e o projeto de compensadores. Desta forma, os 

conhecimentos da eletrônica de potência e controle 

clássico contribuem na compreensão das etapas de 

funcionamento e obtenção de resultados positivos 

para a carga de baterias . O presente trabalho tem 

como objetivo abordar técnicas de controle clássico 

(método do lugar das raízes), projetar um compensa-

dor através de simulações no Matlab
R
 utilizando-se 

de ferramentas como o Sisotool, discretizar o com-

pensador e implementar no microcontrolador ATMe-

ga. E assim, constatar o projeto com a construção de 

um protótipo do conversor Buck, utilizando controle 

em MF para carga de baterias a partir de um painel 

fotovoltaico, contribuindo assim, com estudo da 

viabilidade de energias renováveis e verificando 

através de resultados o emprego de tecnologias re-

centes. 

Apresentam-se neste artigo as etapas de funcio-

namento e a modelagem do conversor Buck, o proje-

to físico do conversor Buck e do compensador bem 

como os resultados práticos obtidos e as conclusões. 
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2   Modelo do conversor Buck 

 

Para esta aplicação, considerou-se o conversor 

Buck em modo de operação contínuo, ou seja, a 

corrente elétrica que flui pelo indutor não tem inter-

rupções no período do chaveamento   . A Figura 01 

representa o Buck em MF, desta forma, é possível 

verificar a disposição dos componentes em um cir-

cuito elétrico, que pode ser entendido como: circuito 

de potência e circuito de controle. 

 

 

Figura 01 -  Diagrama do sistema controlado 

O circuito de potência é caracterizado por com-

ponentes que operam com potências elevadas em 

relação ao circuito de controle. Para descrever o 

circuito do conversor Buck com os dispositivos em 

condições ideais, tem-se: 

 A tensão de entrada Vi provém do painel fo-

tovoltaico. 

 O MOSEFT (acrônimo de Metal Oxide Se-

miconductor Field Effect Transistor) T con-

trola o fluxo de corrente e pode ser entendi-

do como uma chave. 

 O diodo D tem a função de permitir que a 

corrente circule em determinado sentido. 

 O indutor L tem a função de armazenar 

energia em seu campo magnético para man-

ter o nível de tensão quando a chave está 

aberta, e pode ser entendido como uma fon-

te de corrente. 

 O capacitor C tem a função de armazenar 

energia em seu campo elétrico para diminuir 

o ripple quando a chave está aberta, e pode 

ser considerado uma fonte de tensão. 

 A bateria Bat. limita a corrente e representa 

a carga. 

 

Entre os elementos do circuito do conversor 

Buck, pode se destacar T, pois determina o controle 

no ganho de tensão. Para entender como é realizado 

este ganho, é necessário saber que T se constitui por 

três terminais: gate (gatilho), drain (dreno), source 

(fonte). Desse modo, quando é aplicado um sinal de 

tensão PWM (Pulse-Width-Modulation) nos termi-

nais gate e source, ou seja, uma tensão      com ajus-

te de seu valor médio para o controle, a razão cíclica 

D multiplicada pelo período    representa quanto 

tempo T, permanece em nível logico 1 ou 0, confor-

me a Figura 02.  

 

 

Figura 2 – Sinal de PWM para o chaveamento do MOSEFT. 

O circuito de controle deve ter um circuito de 

proteção, para sobrecorrentes e curto-circuito. Além 

disso, diminui as perdas e ajusta a tensão em valores 

proporcionais para o chaveamento do MOSEFT.   

 

2.1 Etapas de funcionamento do Buck 

 

Cada período de chaveamento do MOSEFT é 

divido em duas etapas. Na primeira etapa (0, D   ) a 

chave está fechada, como mostrado na Figura 03, o 

diodo está inversamente polarizado e atua como um 

circuito aberto, logo que o indutor e o capacitor estão 

carregados, a tensão de entrada    energiza o circuito.   

 

 

Figura 3 - Conversor BUCK, chave fechada (0, D.    ). 

Na segunda etapa (D.   ,   ), a chave está aberta 

como mostrado na Figura 04, o diodo está diretamen-

te polarizado e atua como um curto circuito, o indu-

tor atua como uma fonte de corrente, o capacitor 

fornece corrente e diminui o ripple da tensão de 

saída.   

 
Figura 4 - Conversor BUCK, chave aberta (D.   ,   ). 

Estas etapas, permitem que um modelo matemá-

tico seja proposto e consequentemente, informações 

necessárias para o projeto de um compensador capaz 

de atender as especificações.   
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2.2 Modelo matemática do conversor Buck 

 

O modelo matemático do conversor Buck é am-

plamente conhecido na literatura clássica, porém, a 

influência da bateria deve ser considerada, por ser 

um elemento dinâmico no circuito. Conforme 

(LAZZARIN, 2006), é apresentado em sua disserta-

ção uma pesquisa que relaciona o conversor Buck e 

baterias de chumbo-ácido, de acordo com a Figura 

05, no qual    representa a capacitância da bateria, 

   é a resistência interna da bateria e   é a resistên-

cia equivalente que exige a carga da bateria. 

 

 
Figura 5- Modelo da bateria. 

Considerando esses pequenos sinais , a Equação 

01 descreve o comportamento linearizado da tensão 

de saída   ( )  em função da razão cíclica  ( ). 

  ( )

 ( )
 

            (  (       
))

(  (
 
  

)
 

 (  (      
 
  

)))

 
(1) 

Onde,      é o ganho no sensor de tensão e a 

frequência de corte da malha de tensão    é: 

   
 

√    

 (2) 

Sendo assim, as variáveis da Equação 1 são 

substituídas por valores de projeto do conversor 

Buck e das especificações do fabricante da bateria, 

desta forma, o modelo representa de maneira mais 

exata a dinâmica o sistema real, consequentemente, 

por ser um modelo já implementado, propicia ajustes 

apurados no compensador. 

3 Projeto do Conversor BUCK 

Para dimensionar os elementos do circuito do 

conversor Buck é necessário partir de algumas espe-

cificações. Considerando-se que a bateria analisada 

tem dois modos de operação para carga, flutuação ou 

cíclica, este trabalho vai considerar a carga cíclica. 

Portanto a Tabela 01 apresenta as especificações para 

o projeto do conversor. A partir dos dados especifi-

cados, é possível substituir estes em equações para 

encontrar resultados que parametrizam o projeto 

físico do conversor Buck. As equações são formula-

das a partir da análise matemática ou simulação com 

software. 

Tabela 1 - Especificações para o projeto do conversor BUCK. 

Especificações do Projeto 

        

         

        

            

       

      

       

           

               

`    Fonte: Miliano Fernandes Junior 

 

Desta forma, segundo Arrabaça e Gimenez (2013), é 

proposto um método que encontra as equações a 

partir das formas de onda, retiradas de simulações 

com software. As equações são apresentadas na Ta-

bela 02. 

 

Tabela 2 – Equações retirados a partir das formas de onda. 

Equações retiradas do conversor Buck  

Razão 

cíclica 
  

  

   
        

Corrente 

de saída 
   

  

  
           

Corrente 
de entrada 

    
  
   

           

Resistor de 
saída 

   
  
  

            

Indutância 

crítica 
   

(   )   

    
               

Corrente 

máxima 
   

  
   

 
     

     
            

Corrente 

mínima 
   

  
   

 
     

     
            

Corrente 
media 

      
     

 
               

Indutância   
   (   )

      
               

Capacitor   
(   )

         
              

Fonte: Miliano Fernandes Junior 

 

Com os resultados é possível observar que os 

principais componentes estão o valor do indutor, 

considerando a variação da corrente de        

como uma boa prática para seu.  

3.1 Projeto Físico para o Indutor  

De acordo com (BARBI; FONT; ALVES, 

2002), o projeto físico do indutor, pode ser construí-

do a partir do produto das áreas do núcleo é descrito 

como: 
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(3) 

 

Parâmetros usados neste dimensionamento são 

do (“CATALOGO THORNTON”, 2015), de materi-

al IP12 e temperatura Curie     .  De acordo com 

a Tabela Thornton, o núcleo EE que possui a apro-

ximação das dimensões do produto das áreas     é 

o 30/14, sendo que            e            . 

O número de espiras N é verificado na Equação:  

  
         

       

 

     

(4) 

 

Para que a corrente flua no indutor adequada-

mente é preciso verificar a secção do condutor     na 

Equação: 

    
   

    

 

                  

 

 

(5) 

 

Cálculo do efeito pelicular  : 

  
   

√  
 

           

(6) 

Logo o diâmetro máximo      é: 

         

              

(7) 

Então, a área máxima do condutor      é: 

     
      

 

 
 

                   

(8) 

O fio escolhido é o AWG-19 que tem       
            , sendo            recomendado 

devido ao efeito pelicular. 

Cálculo do entreferro   : 

   
             

 
 

           

(9) 

Sendo que,    é a permeabilidade magnética no 

vácuo. 

Considerando o fator de ocupação razoável 

abaixo de 0,7, temos a Equação: 

   
       

  

 

          

(10) 

3.2 Dimensionamento do diodo 

Uma vantagem no uso de fontes chaveadas  é a 

possibilidade de utilizar frequência elevadas, que 

resulta em um projeto físico menor e mais leve. Con-

siderando tal fator, o valor de frequência de operação 

escolhido é de        , portanto, a frequência de 

operação do diodo    deve ser maior. Outro parâme-

tro é o valor de tensão máxima entre o anodo e cato-

do do diodo        que deve ser maior que a tensão 

de alimentação de entrada     (ARRABAÇA; GI-

MENEZ, [S.d.]). 

     

           

 

Ainda é necessário calcular o valor de corrente 

media no diodo    , representado pela Equação: 

    (   )     

           

(11) 

4 Projeto do compensador 

A bateria utilizada para teste de carga é do fabri-

cante UNIPOWER (UNICOBA, [S.d.]), que segundo 

as características de fabricação, possui as seguintes 

especificações,         ,               
                . 

Sendo assim, substitui-se os valores encontrados 

para o conversor Buck e as especificações da bateria, 

considerando         a seguinte função de trans-

ferência em malha aberta    , linearizada para 

       apresentada na Equação 12.  

    
  ( )

 ( )
 

(           )

              
 (12) 

 

Com o auxílio do software Matlab
R
 é realizado o 

ensaio em malha aberta, de acordo com a Figura 6. 

Sendo assim, verifica-se as características da planta 

para um sinal de entrada de    : com o tempo de 

acomodação        para um critério de 2%, 

  
( )       o sistema é superamortecido em 

malha aberta, pois o fator de amortecimento é    . 

Considerando as informações do ensaio ao de-

grau, o erro em regime permanente deve ser melho-

rado, assim como ser capaz de rejeitar perturbações 

proveniente das variações da tensão de entrada. 
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Figura 6- Ensaio ao degrau unitário, no software MATLAB. 

4.1 Compensador Atraso de Fase 

A escolha das especificações de projeto está de 

acordo com o manual de carga da bateria UNIPO-

WER, que prevê uma tensão constante, como modo 

mais apropriado para carga cíclica com a tensão entre 

14,1 a 14,4 volts, para uma bateria com tensão nomi-

nal de 12 volts, também será implementado um resis-

tor em serie para limitar a corrente. 

A especificação do compensador e um erro per-
centual no regime permanente   ( )       . 

A partir da Equação 2.1, tem-se a função de 

transferência em malha fechada     com ganho 

unitário.  

    
(           )

               
 (13) 

Onde, os polos    e  zero    são: 

                 

           

Sendo assim, para projetar o compensador em 
atraso de fase, calcula-se o    ( ): 

  ( )   
 

    
 (14) 

Para encontrar o ganho da malha   , utiliza-se o 

teorema do valor final: 

      
   

(
      

(       )  (      )
) (15) 

 

O resultado do erro em regime permanente é 
  ( )      . 

Para alcançar as especificações de projeto, pode-

se utilizar compensador em atraso de fase, pois com 

o ganho proporcional não é possível atingir as espe-

cificações de projeto e também é particularmente 

recomendado quando a resposta transiente é adequa-

da, mas o desempenho em estado estacionário não é 

atingido, além do mais este método não exige ele-

mentos ativos adicionais, segundo Nise ( 2011).  

O compensador atraso de fase acrescenta um ze-

ro    e um polo  , no qual   tem que ser pequeno e 

     , descrita pela Equação 24. 

  ( )    
    

   
 (16) 

Para que   ( )     , obtém-se o     necessário:  

     
 

    
 

No qual         acrescentando-se assim o compen-

sador com a função de transferência e substituindo os 

valores encontrados, tem-se:  

      
   

(  
    

   
 

      

(       )  (      )
) 

   
  

 
       

Sendo que     , a razão entre o polo e o zero deve 

ser:  
           

 

Escolhendo arbitrariamente     . E fazendo 

alguns ajustes no ganho, o compensador em atraso de 

fase é: 

  ( )   
       

   
 

 

A simulação no MATLAB
R
 do compensador e 

da função de transferência com realimentação unitá-

ria é mostrado na figura 7. 

 

 

Figura 7- Compensador e planta com realimentação unitária. 

4.2 Discretização do Controlador 

Para realizar a discretização do compensador em 

atraso de fase, é necessário estimar a frequência de 

amostragem   , e a partir da frequência de banda 

passante do sistema de amostragem, que é    
    , obtém-se usualmente            
            . Convertendo para segundos,    
       (NEVES, 2015). 

Aplicando a aproximação de Tustin em   ( ) , 

temos: 
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  ( )   
(

 
       

   
   )       

(
 

       
   
   )   

 

  ( )   
          

      
 

Portanto, encontramos a seguinte Equação pa-

ra implementar no controlador digital. 

                                     

 

(25) 

5 Resultados Experimentais 

Os parâmetros do compensador foram imple-

mentados a partir da linguagem de programação C de 

acordo com a discretização, o ganho foi alterado para 

      para melhor a resposta em regime perma-

nente, conforme a Equação abaixo. 

  ( )   
         

      
 

O conversor BUCK em bancada representado na 

Figura08, teve além do circuito de potência, os cir-

cuitos de controle e instrumentação, este último foi 

incorporado da tese de (JINBO, 2016).  

 

 

Figura 08- Conversor BUCK em bancada. 

As escolhas dos interruptores de potência para o 

projeto físico do conversor estão na Tabela 03, em 

consonância com dimensionamento realizado. 
 

Tabela 3. Escolha dos componentes. 

Principais dados dos Interruptores 

                

                             

          (  )       

                        

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Os resultados obtidos foram a adEquação da cor-

rente e tensão para carga da bateria testada neste 

projeto, conforme a Figura 09.  

 

Figura 9- Medições no osciloscópio. 

A Figura 10 representa a ação de controle em re-

lação ao comportamento da tensão de saída, as varia-

ções da tensão de entrada foram de ± 5 volts, os 

valores da ação de controle estão plotados em por-

centagem para o PWM.  

 

Figura 10- Tensão de saída e ação de controle. 

Conforme a Tabela 04 foi observado que o cir-

cuito controlado apresentou resultados similares na 

eficiência do conversor, com a vantagem de manter a 

tensão de saída mesmo com variações na tensão de 

entrada que representa as flutuações no fornecimento 

de energia dos painéis fotovoltaicos . 

Tabela 04 - Tabela comparativa da eficiência. 

Eficiência do conversor BUCK 

Malha aberta     

controlado     

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

A eficiência do conversor contribui para um me-

nor esforço dos elementos ativos como o diodo e o 

transistor, aumentando assim a vida útil destes. 

6 Conclusão 

A metodologia proposta enfatizou a análise ma-

temática do dimensionamento dos componentes e 

projeto do compensador.  

O uso do microcontrolador para implementação 

do compensador dispensa circuitos analógicos, con-

sequentemente maior flexibilidade para ajustes dos 

parâmetros. 
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O compensador em atraso de fase projetado foi 

adequado para melhorar a reposta em regime perma-

nente, sem prejuízo na resposta transiente. Os resul-

tados em simulações com o MATLAB
R
 e práticos 

comprovaram esta metodologia. 

Em trabalhos futuros pode ser considerado a uti-

lização de um banco de baterias.  

Os conjuntos de conhecimento adquirido nas 

disciplinas se relacionam para disponibilizar ao aluno 

métodos de projeto que são uteis para solução de 

projetos.  

Por fim, é possível encontrar soluções para o 

processamento e armazenamento da energia solar 

através de painéis fotovoltaicos, sendo que os resul-

tados teóricos previstos no projeto do conversor, 

modelagem matemática, simulação e projeto do 

compensador são comprovados com os resultados 

práticos. 
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