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RESUMO

Este trabalho visa projetar e simular em nível de circuito um conversor DC-DC abaixador, ou
conversor Buck, em processo CMOS, com controle PWM de frequência fixa em modo de tensão. O
projeto foi desenvolvido com auxílio do software Virtuoso, da Cadence Design Systems, utilizando a
tecnologia XC06 de 0, 6 µm da X-FAB. O conversor recebe uma tensão DC de 4,5 a 5,5 V e a regula
para 3,3 V com uma corrente nominal de 330 mA. Todos os blocos necessários ao funcionamento do
conversor são projetados e simulados e os resultados são apresentados. Este texto pretende auxiliar
o projeto de conversores DC DC CMOS, procurando trazer o tópico comumente encontrado em
textos de Eletrônica de Potência ao contexto da Microeletrônica.

ABSTRACT

This work aims to implement a CMOS DC-DC Step Down or Buck converter with fixed frequency
PWM voltage mode control. Cadence Design Systems Virtuoso software was used to design and
simulate the circuit and the chosen technology was the X-FAB’s 0.6 µm, XC06. The converter
receives a 4.5 to 5 V DC voltage and steps it down to a regulated 3.3 V DC output, with a
maximum 330 mA of load current. All the required blocks for the basic operation of the converter
are designed and implemented at circuit level. The circuits are simulated and results are presented
and discussed. This manuscript aims to aid in the design of CMOS DC DC converters on the
Virtuoso software, and it was sought to bring the topic of Power Converters commonly found in
Power Electronic textbooks to the context of Microelectronics.
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Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo é apresentada a principal motiva-
ção do trabalho; o estudo e projeto de Conversores
DC DC no contexto da Microeletrônica. Aplica-
ções dão suporte à motivação dos objetivos apre-
sentados.

1.1 Processamento de Potência em Corrente Contínua

A questão central neste trabalho é a conversão entre níveis de tensão em corrente contínua, ou
mais especificamente, a obtenção de um nível de tensão DC mais alto ou mais baixo que um dado
nível de tensão DC disponível. Para o caso de obter um nível de tensão inferior ao disponível,
pode-se pensar em resolver o problema utilizando um simples divisor resistivo, com um resistor
variável para controlar a tensão de saída, como mostra a Fig.1.1 (a).

Considere o exemplo de converter 100 V em 50 V na saída. Nessa situação, metade da potência
de entrada seria entregue à carga e a outra metade seria dissipada no resistor variável. Substituindo
o resistor variável por um transistor leva a uma topologia mais utilizada mostrada na Fig. 1.1 (b),
conhecida como regulador de tensão linear, mas que possui uma eficiência comparável a anterior e
é utilizada como uma alternativa simples em baixas potências.

(a) Divisor resistivo. (b) Regulador Linear.

Figura 1.1: Conversão DC DC - reguladores lineares [1].

Considere uma outra abordagem, apresentada na Fig.1.2, que ilustra o conceito do Conversor
DC DC chaveado. Quando a chave está na posição 1, a tensão na saída é igual a tensão na entrada
e quando a chave está na posição 2, a tensão na saída é zero. A chave é comutada entre a posição 1
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e a posição 2 em um período Ts , produzindo uma onda quadrada na saída, com frequência igual a
1/Ts. A razão do tempo em que a chave permanece na posição 1 pelo período Ts é conhecido como
Duty Cycle, e controlando o seu valor, podemos obter diferentes valores da componente DC na
tensão de saída, menores do que o nível DC da tensão de entrada. A vantagem dessa abordagem
é a eficiência teórica de 100 %, pois quando está na posição 1, a chave possui queda de tensão
igual a zero e quando está na posição 2, possui corrente igual a zero, dissipando potência nula e
entregando toda potência à carga, em um nível de tensão DC inferior.

Figura 1.2: Princípio de funcionamento do conversor DC DC chaveado [1].

Na prática, a onda quadrada obtida na saída dessa topologia não é aceitável como uma tensão
DC e faz-se necessário o uso de um filtro passa baixas para obter-se a componente DC do sinal
e livrar-se das componentes de alta frequência devidas ao chaveamento. O conversor resultante é
denominado Conversor Buck e é mostrado na Fig.1.3. Pode-se valer de capacitores e indutores que
idealmente não dissipam potência para construir o filtro e ainda teremos uma eficiência teórica de
100 %. No entanto, na prática, esses elementos passivos não são ideais e introduzem perdas, assim
como modificam a dinâmica do sistema, como será analisado mais adiante. Além disso, chaves
ideais serão substituídas por transistores atuando como chaves, e a queda de tensão durante a fase
em que estão ligados é diferente de zero devido a sua resistência, o que também introduz perdas.
No entanto, conversores DC DC apresentam melhor eficiência que conversores lineares e encontram
diversas aplicações que variam desde sistemas alimentados por baterias processando potências em
torno de 1 W até drives de motores, processando potências da ordem de kW.
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Figura 1.3: Adição do filtro LC - Conversor Buck [1].

1.2 Aplicações

As fontes de tensão chaveadas, em relação às fontes de tensão lineares, são mais eficientes e não
necessitam de transformadores volumosos de baixa frequência, sendo, portanto mais compactas.
Conversores DC DC são utilizados em fontes chaveadas para regular o nível de tensão DC fornecido
pelo circuito retificador da fonte. Em processadores, a tendência é diminuir a tensão de alimentação
a fim de consumir menos potência, facilitando o projeto de sistemas portáteis que dependem de
baterias, além de diminuir a geração de calor, permitindo sistemas mais compactos e com maior
durabilidade. Além disso, um processador que consome menos potência e aquece menos pode ter
seu clock aumentado.

Originalmente, a maioria dos processadores tinham tanto o núcleo quanto os circuitos I/O
operados em 5 V, o que foi posteriormente reduzido para 3,5 V ou 3,3 V, para diminuir o consumo
de potência. A Intel, quando originalmente projetou uma versão do Pentium para computadores
portáteis, lançou a tecnologia VRT (Voltage Reduction Technology), que diminui o consumo de
potência do processador reduzindo a tensão de alimentação, enquanto mantém I/O e memória em
3,3 V [10]. A regulação da tensão da bateria ou de uma fonte de tensão de 5 V para as tensões
requeridas pelo processador e pelos periféricos é feita por um regulador linear ou por um conversor
DC DC, sendo o último ideal para aplicações que requerem alta eficiência.

Em sistemas portáteis, com a diminuição da tensão de alimentação dos blocos funcionais acom-
panhando a migração dos processos tecnológicos para a região submicro, vê-se a tendência de subs-
tituir reguladores lineares por conversores Buck, que oferecem melhor eficiência em baixas tensões,
em sistemas alimentados por baterias multi-células [11]. Além disso, o aumento da frequência de
chaveamento do conversor Buck permite a redução da área ocupada, diminuindo o tamanho dos
componentes passivos e tornando-o uma alternativa ainda mais atraente.

Conversores DC DC, por serem capazes de fornecer uma tensão DC a partir de uma tensão
DC de entrada são também usados como drivers para motores DC. Quando implementado como
conversor bidirecional, ou seja, capaz de operar tanto como elevador ou abaixador de tensão, o
conversor dá ao motor a capacidade de frenagem regenerativa, sendo útil em sistemas com paradas
frequentes, como o sistema de transporte.
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1.3 Objetivos do projeto

Motivado pela aplicação de regulação de tensão para os blocos funcionais de dispositivos portá-
teis, este trabalho visou projetar um Conversor DC DC abaixador, ou Conversor Buck em processo
CMOS com controle PWM de frequência fixa em modo de tensão. O projeto foi desenvolvido no
software Virtuoso, da Cadence Design Systems, com a Tecnologia XC06 de 0, 6 µm da X-FAB.
Após uma busca por produtos semelhantes no mercado [12] e uma pesquisa por artigos acadêmicos
pertinentes, um conjunto de especificações foram propostas para o conversor de uso geral a ser
projetado:

• Tensão de Entrada: 4,5 a 5,5 V

• Tensão de Saída: 3,3 V ± 5%

• Corrente Nominal: 330 mA

• Frequência de Chaveamento: 1 MHz

• Indutor Externo: 4,7 µH

• Capacitor Externo de Saída: 4,7 µF

• Temperatura de Operação da Junção: −40◦ C a 125◦ C

O projeto do conversor Buck envolve o projeto de diversos sub-circuitos analógicos, como am-
plificadores operacionais, comparadores, referências de tensão e corrente, buffer, gerador de rampa,
entre outros. É do escopo deste trabalho projetar os sub-circuitos necessários de forma a implemen-
tar o conversor completo a nível de circuito. Além dos sub-circuitos analógicos, faz-se necessária
a análise dinâmica do conversor e o projeto de um controlador que garanta as características de-
sejadas para a resposta transiente e em regime estacionário, de forma a atender às especificações.
Conversores DC DC são circuitos relativamente complexos, de larga aplicabilidade, porém pouco
abordados em textos de Microeletrônica. Conclui-se que o projeto destes circuitos fornece ao pro-
jetista uma boa experiência em projeto de circuitos analógicos dentro de uma área promissora da
Microeletrônica.

1.4 Apresentação do manuscrito

No capítulo 2 será feita uma revisão bibliográfica sobre Conversores DC DC. Em seguida, no
capítulo 3 serão descritos os blocos de circuito necessários ao funcionamento do conversor que foram
desenvolvidos ao longo do projeto. Resultados das simulações dos blocos e do sistema completo
serão discutidos no capítulo 4, seguido das conclusões no capítulo 5.
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Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Neste capítulo é feita a fundamentação teórica do
trabalho. O funcionamento de outros conversores
DC DC é discutido e considerações de projeto são
apresentadas.

2.1 Conversor Buck ou Step Down

Apresentada a motivação inicial para a utilização de conversores DC DC chaveados, pode-se
analisar agora com maior profundidade o funcionamento do conversor Buck ou Step Down, que
converte a tensão DC de entrada em uma tensão DC inferior e regulada na saída.

A Fig 2.1(a) apresenta a topologia básica do conversor, com o filtro LC para recuperar a
componente DC da tensão de saída.

Tendo como base a Fig. 2.1(b) que mostra o circuito equivalente para a chave fechada, tem-se
que a tensão no indutor pode ser expressa como:

vL = Vs − Vo (2.1)

Para a chave aberta, a Fig. 2.1(c) mostra que a tensão no indutor é dada por:

vL = −Vo (2.2)

Note que em regime estacionário, é necessário que a corrente no indutor seja periódica, ou seja:

iL(t+ Ts) = iL(t) (2.3)

Caso contrário, a corrente aumentaria indefinidamente e o sistema seria instável. Dada a relação
entre a corrente e a tensão no indutor:

vL(t) = L
diL
dt

(2.4)

e integrando em um período completo Ts em regime estacionário:

5



Figura 2.1: (a) Conversor Buck (b) Circuito equivalente para a chave fechada (c) Circuito equiva-
lente para a chave aberta [2].

iL(t+ Ts)− iL(t) = 1/L

∫ t+Ts

t
vL dt = 0 (2.5)

∫ t+Ts

t
vL dt = 0 (2.6)

Dividindo a Eq. (2.6) por Ts, obtém-se:

〈vL〉 =
1

Ts

∫ t+Ts

t
vL dt = 0 (2.7)

A equação (2.7) é conhecida como o princípio de equilíbrio volt-segundo do indutor e é muito
utilizada na análise de conversores DC DC.

Como a tensão média no indutor em um período deve ser igual a zero (Eq. (2.6)), valendo-se
das equações (2.1) e (2.2) e definindo o duty cycle como D = ton/Ts

1, tem-se que:

〈vL〉 = 0 = DTs(Vs − Vo) + (1−D)Ts(−Vo) (2.8)
1Como mencionado na introdução, o duty cycle é a razão entre o tempo que a chave fica ligada, ton, e período

Ts.
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Resolvendo para Vo, tem-se
V0 = D · Vs (2.9)

A Eq. (2.9) mostra que V0 ≤ Vs, pois 0 ≤ D ≤ 1.

Nessa dedução, foi admitida a aproximação de small ripple, na qual a tensão de saída é igual
ao seu valor médio e foi desprezado o ripple de alta frequência.

2.1.1 Modos de Operação

A depender das características de carga e da topologia do conversor, há três modos distin-
tos de operação que podem ocorrer: Modo de Condução Contínua (CCM), Modo de Condução
Descontínua (DCM) e Modo de Condução Síncrona (SCM).

2.1.1.1 Modo de Condução Contínua (CCM)

O Modo de Condução Contínua foi assumido para realizar-se a análise da seção 2.1. Neste
modo, A corrente do indutor é maior que zero durante todo o ciclo de operação e a aproximação
de ripple pequeno pode ser empregada para deduzir-se a relação de transformação do conversor
(2.9).

2.1.1.2 Modo de Condução Descontínua (DCM)

Em um conversor como o da Fig. 2.1 (a), caso a corrente no indutor caia a zero dentro do
ciclo, seu sentido não poderá ser revertido, pois o diodo implementa uma chave unidirecional, e
a corrente permanecerá em zero até o fim do ciclo. Nessa situação, o conversor é dito operar no
Modo de Condução Descontínua e a análise da seção 2.1 não é mais válida. As propriedades do
conversor operando nesse modo mudam radicalmente; a razão de conversão se torna dependente
da carga e a impedância de saída aumenta.

O Modo de Condução Descontínuo pode ocorrer em conversores como o da Fig. 2.1 (a) em
situação de baixa carga com um ripple grande da corrente do indutor. No entanto, quando o diodo
é substituído por outro transistor, a chave se torna bidirecional, permitindo a reversão do sentido
da corrente no indutor. Nesse caso, o conversor opera no Modo de Condução Síncrona.

2.1.1.3 Modo de Condução Síncrona (SCM)

O Modo de Condução Síncrona permite a reversão da corrente do indutor, evitando a operação
do conversor no modo DCM, e a análise da seção 2.1 é válida. No entanto, quando o conversor
opera nesse modo, a eficiência é bastante reduzida, pois o nível DC da corrente do indutor é
baixo, enquanto o ripple da corrente permanece igual, sendo composto de harmônicas defasadas
da tensão, o que reduz o fator de potência na carga enquanto ainda existem perdas nos transistores
por condução e chaveamento.
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2.1.2 Perdas e Eficiência

Na seção anterior, considerou-se o conversor realizado com uma chave ideal e elementos pas-
sivos ideais. Na prática, as chaves serão implementadas por transistores MOS que possuem uma
resistência Ron de condução e os elementos passivos não ideais que possuem resistências parasitas.
A presença dos parasitas e resistência do canal introduz perdas e reduz a eficiência do circuito.
A fim de aprimorar-se o modelo e incluir as perdas, considere a Fig. 2.2 que ilustra o circuito
do conversor Buck com transistores MOS no lugar da chave ideal e considera-se o acréscimo da
resistência série do indutor rL. Primeiramente, M1 é ligado e conduz por um intervalo de tempo
DTs, carregando o indutor. Em seguida, desliga-se M1 e liga-se M2 por um intervalo de tempo
(1 −D)Ts, a fim de descarregar o indutor na carga. A análise é similar à feita na seção anterior.
Para M1 em condução:

Figura 2.2: Esquemático do conversor Buck implementado com transistores MOS.

−Vs + I(Ron + rL) + vL + Vo = 0 (2.10)

Para M2 em condução:

I(Ron + rL) + vL + Vo = 0 (2.11)

Valendo-se do princípio de equilíbrio volt-segundo do indutor, tem-se:

〈vL〉 = 0 = DTs(Vs − Vo − I(Ron + rL)) + (1−D)Ts(−Vo − I(Ron + rL))

Resolvendo para Vo, vem:

Vo =
DVs

1 + (Ron+rL)
R

(2.12)
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Note que se (Ron + rL) = 0, a Eq. (2.12) reduz-se à Eq.(2.9) para o conversor ideal.

Tendo como base a Eq. (2.12) passa-se para a dedução de uma expressão para a eficiência do
conversor. A potência de entrada é dada por:

Ps = VsIs (2.13)

A potência de saída é dada por:

Po = VoIo (2.14)

A corrente de saída pode ser escrita como a tensão de saída dividida pela resistência de saída,
Ro = (Ron + rL), isto é:

Io =
Vo

(Ron + rL) +R
=

DVs
(Ron + rL) +R

(2.15)

Substituindo a Eq. (2.12) na Eq. (2.14) e valendo-se de (2.15) e de que Is = DIo, vem:

η =
1

1 + (Ron+rL)
R

(2.16)

Note que se as perdas forem desprezadas, ou seja, se (Ron + rL) = 0, a eficiência do conversor
será 100%. Posteriormente, será visto que a Eq. (2.16) não prevê corretamente a eficiência do Buck
para baixas cargas, pois na dedução desta expressão desprezou-se o ripple, considerando apenas
as componentes médias das grandezas. No entanto, essa aproximação não é válida para baixas
cargas, situação em que o ripple não pode ser desprezado.

2.2 Exemplos de outros Conversores DC DC

Além do Conversor Buck que produz uma tensão de saída inferior à tensão de entrada, existem
conversores que produzem tensões maiores que a tensão de entrada e outros que podem produzir
uma saída inferior ou superior, a depender do duty cycle em que o conversor está operando. Na
verdade, é possível conseguir qualquer tensão DC de saída utilizando apenas uma rede passiva de
indutores, capacitores e chaves [1]. A seguir serão apresentadas algumas das topologias utilizadas
para realizar essas conversões.

2.2.1 Conversor Boost ou Step Up

O conversor Boost ou Step Up produz na saída uma tensão DC maior que a tensão DC de
entrada. A Fig. 2.3 ilustra a topologia básica deste conversor. Observa-se que a topologia é muito
semelhante à do conversor Buck, com a diferença que o indutor vem antes da chave e está sempre
ligado à fonte.
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Figura 2.3: (a) Conversor Boost (b) Circuito equivalente para a chave fechada (c) Circuito equi-
valente para a chave aberta [2].

Quando a chave está fechada (Fig 2.3 (b)), a tensão no indutor é igual a tensão na fonte e o
indutor carrega:

vL = Vs (2.17)

Em seguida, a chave é aberta (Fig 2.3 (c)) e a tensão no indutor é dada por:

vL = Vs − Vo (2.18)

A partir das equações (2.17) e (2.18) que representam a tensão no indutor para a chave fechada
e aberta, respectivamente, pode-se obter a tensão média no indutor como:

〈vL〉 = DVs + (1−D)(Vs − Vo) (2.19)

Além disso, recorda-se o princípio de equilíbrio volt-segundo (Eq. (2.6), que estabelece que em
regime estacionário, a corrente no indutor deve ser periódica, o que implica que:
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〈vL〉 = 0 (2.20)

Substituindo a Eq. (2.19) na Eq. (2.20), tem-se:

〈vL〉 = DVs + (1−D)(Vs − Vo) = 0

Rearranjando os termos e resolvendo para Vo, tem-se:

Vo =
Vs

(1−D)
(2.21)

A Eq. (2.21) relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada no conversor Boost. Note
Vo > Vs, pois 0 ≤ D < 1.

2.2.2 Conversor Buck-Boost

O Conversor Buck-Boost é capaz de produzir na saída uma tensão que pode ser tanto maior
quanto menor que a tensão DC de entrada, a depender do duty cycle em que se opera o conversor.
A Fig. 2.4 ilustra sua topologia.

Para a chave fechada (Fig. 2.4 (b)), tem-se:

vL = Vs (2.22)

Para a chave aberta (Fig. 2.4 (c)), tem-se:

vL = Vo (2.23)

Valendo-se novamente da Eq. (2.20), vem:

〈vL〉 = DVs + (1−D)Vo = 0

Vo =
−DVs

(1−D)
(2.24)

A Eq. (2.24) descreve a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada para o conversor
Buck-Boost. Para 0 ≤ D < 0, 5, |Vo| < |Vs| e para 0, 5 < D < 1, |Vo| > |Vs|.

O conversor Buck-Boost consegue realizar tanto a conversão para cima quanto para baixo da
tensão de entrada com apenas uma chave, porém possui a desvantagem de inverter o sinal da
tensão, o que é normalmente indesejável. A Fig. 2.5 ilustra a razão de conversão, M(D) = V0

Vs
,

para o Buck-Boost.
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Figura 2.4: (a) Conversor Buck-Boost (b) Circuito equivalente para a chave fechada (c) Circuito
equivalente para a chave aberta [2].

Figura 2.5: Razão de Conversão para o conversor Buck-Boost

2.2.3 Conversor Buck-Boost não inversor

Uma alternativa à topologia inversora apresentada na seção anterior é proposta em [3] e é
apresentada pela Fig 2.6 com as chaves implementadas por transistores MOS. O conversor pode
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operar em 3 modos diferentes, como ilustra a Fig. 2.7. Quando Vin é significativamente maior que
Vo, o conversor opera no modo Buck, no qual M4 está sempre ligado, M3 está sempre desligado,
enquanto M1 e M2 são ligados alternadamente, nesse modo o circuito opera de forma idêntica
ao conversor Buck descrito anteriormente. Quando Vin é significativamente menor que Vo, o con-
versor opera no modo Boost. Nesse modo, M1 está sempre ligado, M2 está sempre desligado e
M3 e M4 são ligados alternadamente, funcionando de forma idêntica ao conversor Boost descrito
anteriormente. Além disso, quando Vin está próximo de Vo o conversor pode funcionar no modo
Buck-Boost, no qual, inicialmente, o indutor é carregado com M1 e M3 ligados (Fig. 2.7 (c)) e em
seguida é descarregado na carga, com M2 e M4 ligados (Fig. 2.7 (b)). A maior versatilidade dessa
topologia é alcançada ao custo de uma maior complexidade no controle das chaves, pois o circuito
de controle deve decidir em qual modo operar, a partir da tensão de entrada disponível.

Figura 2.6: Conversor Buck-Boost não inversor [3].

2.3 Considerações de Projeto de Conversores DC DC

Apresentadas as topologias básicas dos conversores DC DC, passa-se para as considerações de
projeto desses conversores a partir das especificações estabelecidas pela aplicação. Inicialmente,
considere o problema de dimensionar o filtro LC de saída do conversor Buck para uma dada
especificação. A partir da Eq. (2.1) para a chave fechada, tem-se:

diL
dt

=
Vs − Vo
L

(2.25)

Integrando de 0 a DTs, tem-se:

∆iL =
(Vs − Vo)DTs

L
(2.26)

Isolando para L obtém-se uma equação para o dimensionamento do indutor:

L =
(Vs − Vo)DTs

∆iL
(2.27)

Na qual a grandeza ∆iL é o ripple da corrente no indutor e é geralmente um parâmetro de
escolha do projetista. A Fig. 2.8 mostra a tensão e a corrente no indutor para o conversor em
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Figura 2.7: Conversor Buck-Boost não inversor. Três fases de operação: (a) Fase inicial (b) Modo
Buck (c) Modo Boost [3].

regime estacionário. Um maior ripple permite a utilização de um indutor menor, porém sob certas
condições de carga, pode forçar o conversor a operar no modo de condução assíncrono, no qual a
corrente no indutor é zero durante um intervalo dentro do período de chaveamento.

Observa-se, ainda, da Eq. (2.27) a dependência entre a indutância e a frequência de chavea-
mento. Quanto maior a frequência, menor Ts e consequentemente menor será o valor necessário do
indutor para uma dada especificação. No entanto, a frequência de chaveamento fs é limitada pela
velocidade dos transistores e pelas perdas de chaveamento que reduzem a eficiência do conversor,
introduzindo um trade-off entre tamanho dos elementos passivos e perdas por chaveamento.

Se for desejado que o conversor opere somente no modo contínuo de condução (CCM), deve-se
ter que a corrente no indutor seja maior que zero durante todo o período Ts. Matematicamente,
a corrente mínima é igualada a zero para obter-se o mínimo valor de indutância que mantém a
operação em CCM.

Imin = IL −∆iL (2.28)

Admitindo que IL = Vo/RL e valendo-se da Eq. (2.26), vem:
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(a) Tensão no indutor (b) Corrente no indutor

Figura 2.8: Tensão e Corrente no indutor do Buck em regime estacionário.

Imin =
Vo
RL
− (Vs − Vo)DTs

2L

Fazendo Imin = 0 e resolvendo para L, tem-se:

Lmin =
TsRL(1−D)

2
(2.29)

Na prática, o valor da indutância deve ser maior que o calculado em (2.29) para garantir a
operação em CCM. Isso se aplica apenas a conversores que possuam o diodo de freewheeling 2, não
sendo aplicável a retificadores síncronos que operam somente em CCM 3.

O capacitor no estágio de potência é escolhido de forma a atender uma especificação de ripple
máximo aceitável na aplicação. Para deduzir uma equação que auxilie no dimensionamento do
capacitor, considere a Fig. 2.9 (a), que ilustra a corrente no capacitor para o funcionamento do
Buck em regime estacionário. A componente DC da corrente no indutor flui inteiramente pela
carga, enquanto ∆iL divide-se entre o capacitor e a carga. Quando a corrente no capacitor é
positiva, carga é depositada em suas placas e a tensão aumenta. Portanto, a tensão no capacitor
varia entre seu valor máximo e mínimo quando a corrente iC passa por zero.Valendo-se da equação
Q = CV para o capacitor, tem-se para o ripple ∆v:

∆v =
q

2C
(2.30)

Na qual q representa a carga máxima acumulada no capacitor entre as passagens pelo zero da
corrente. Para obter seu valor, integra-se a corrente nesse intervalo, observando que, por simetria,
as passagens pelo zero ocorrem nos pontos médios de DTs e (1−D)Ts, logo a integração será em
um intervalo de Ts/2. O triângulo sombreado tem altura ∆iL e base Ts/2, logo:

q =
∆iLTs

4
(2.31)

Substituindo a Eq. (2.32) na Eq. (2.30), obtém-se a relação entre o ripple da tensão e a
capacitância:

2Diodo pelo qual flui a corrente do indutor quando a chave está aberta, conforme mostrado na Fig. 2.1.
3Ou em SCM, o que não altera a análise.
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Figura 2.9: Formas de onda do Buck (a) Corrente no capacitor (b) Tensão de ripple no capacitor
[2].

∆v =
∆iLTs

8C
(2.32)

Essa expressão pode ser utilizada para selecionar um valor para a capacitância C tal que um
valor ∆v de ripple seja obtido. Na prática, a resistência série do capacitor (ESR) causa um ripple
que deve ser levado em consideração, resultando em uma capacitância possivelmente maior que a
calculada por (2.32).

A Fig. 2.10 ilustra o modelo de capacitor apropriado para a análise do ripple no conversor. A
corrente no capacitor é assumida como a corrente no capacitor ideal, ilustrada na Fig. 2.9. Daí, o
ripple devido a ESR é dada por:

∆vESR = ∆iCrC = ∆iLrC (2.33)

É importante notar que o ripple total não é a soma algébrica do ripple devido ao ESR e do
ripple calculado pela Eq. (2.32), devido à defasagem entre eles. Na prática, o ripple devido ao ESR
é normalmente maior que o devido ao capacitor e, portanto, o valor da capacitância é escolhido
com base no primeiro.

Figura 2.10: Modelo para o capacitor incluindo ESR [2].

Após o dimensionamento do filtro LC no estágio de potência do conversor, passa-se ao projeto
do circuito de controle necessário para regular a tensão de saída em um valor constante e imune à
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variações de carga e da tensão de entrada. A análise e projeto do controlador em malha fechada
para o conversor DC DC é assunto da próxima seção.

2.4 Projeto do Controlador

Em conversores DC DC, a tensão de saída vo(t) é uma função da tensão de entrada vs(t), do duty
cycle d(t), da corrente de carga iL(t) e do valor dos elementos passivos. No entanto, deseja-se obter
uma tensão de saída constante vo(t) = Vo cuja variação esteja dentro de uma faixa especificada
quando ocorrem variações em vs(t), iL(t) e nos valores dos elementos passivos do circuito. Além
disso, a resposta natural do conversor à variações na carga e na tensão de entrada pode apresentar
um sobrevalor inaceitável para a aplicação, ou um tempo de assentamento muito lento. Para
controlar as características transientes da resposta do conversor assim como garantir uma tensão
de saída constante em regime estacionário, faz-se necessário o projeto de um controlador em malha
fechada que possa atender às especificações do projeto. Nesta seção será tratado do projeto de um
controlador em tensão para o conversor Buck.

O controlador recebe a tensão de saída vo(t) e a compara com uma tensão de referência Vref ,
produzindo uma tensão de controle vc(t) que atuará no duty cycle d(t) de forma a controlar a
tensão de saída. Existem várias formas de projetar o controlador. É comum na literatura o uso
de técnicas de controle linear para realizar o projeto de um PI ou PID que controle a tensão de
saída ou corrente no indutor do conversor. No entanto, conversores DC DC são intrinsicamente
circuitos não lineares, e portanto, a análise através de técnicas de controle linear exige que uma
linearização do conversor seja feita. A seguir, trata-se da obtenção da função de transferência do
conversor em malha aberta.

2.4.1 Função de Transferência do Conversor Buck

Para a análise no domínio da frequência, o conversor pode ser dividido em:

1) Modulador PWM
2) Chaves
3) Filtro LC

2.4.1.1 Função de Transferência do Filtro LC

A função de transferência do filtro LC (Fig. 2.11) é facilmente obtida por um divisor de tensão,
e é dada por:

vo(s)

vx(s)
=

1 + srCC

LC[s2(1 + rC/R) + s(1/RC + rC/L) + 1/LC]
(2.34)

A entrada do filtro LC é a saída da chave, que é dada por vx = Vsd de acordo com o modelo
linearizado. Substituindo em (2.34), obtém-se a função de transferência entre a saída vo(t) e o duty
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Figura 2.11: Filtro LC do conversor Buck para determinação da função de transferência [2].

cycle d(t) no qual o controlador atuará:

vo(s)

d(s)
=

Vs(1 + srCC)

LC[s2(1 + rC/R) + s(1/RC + rC/L) + 1/LC]
(2.35)

Observa-se que a resistência série do capacitor (ESR) introduz um zero na função de transfe-
rência, o que pode influenciar a estabilidade do conversor.

2.4.1.2 Função de Transferência do Modulador PWM

A conversão da saída do controlador em duty cycle é feita pelo modulador PWM. A tensão de
controle vc(t) é comparada com uma rampa vrampa(t) com amplitude Vp, como mostra a Fig. 2.12.
A saída do modulador PWM é alta quando vc > vrampa(t) e baixa quando vc < vrampa(t). Dessa
forma, obtém-se uma onda PWM com duty cycle dado por:

d(s) =
vc(s)

Vp
(2.36)

Ou,

d(s)

vc(s)
=

1

Vp
(2.37)

A Eq. (2.37) expressa a função de transferência entre o sinal de controle vc(s) e o duty cycle
d(s). Determinadas as funções de transferências pertinentes, passa-se para o projeto do controlador
em tensão.

2.4.2 Controlador em tensão

A Fig. 2.13 ilustra o diagrama do circuito com o controlador. A tensão de saída vo(t) é medida
e comparada com Vref . O sinal de erro é amplificado pelo controlador a fim de produzir a saída
DC regulada.

A função de transferência do sistema em malha fechada é dada por:

T (s) =
vo(s)

Vref
=

G(s)Gc(s)1/Vp
[1 +G(s)Gc(s)1/Vp]

(2.38)
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Figura 2.12: Modulador PWM. A saída é alta quando o sinal de controle vc é maior que o sinal da
rampa [2].

Figura 2.13: Conversor Buck em malha fechada (a) Representação do circuito (b) Diagrama de
blocos [2].

Na qual Gc(s) é a função de transferência do controlador, G(s) é a função de transferência da
planta (chave, filtro LC e carga) e 1/Vp é o ganho introduzido pelo modulador PWM. Se o ganho
de malha G(s)Gc(s)1/Vp for suficientemente grande, então 1 + G(s)Gc(s)1/Vp ≈ G(s)Gc(s)1/Vp,
e a função de transferência é aproximadamente:

T (s) =
vo(s)

Vref
≈ G(s)Gc(s)1/Vp

[G(s)Gc(s)1/Vp]
= 1 (2.39)

Ou seja, se o ganho de malha for suficientemente grande em baixas frequências, o erro DC será

19



zero (ou próximo disso). Essa é a primeira característica desejada do controlador; obter erro nulo
em regime estacionário. Além disso, deve-se garantir que na frequência de 0 dB, ou seja, quando
|G(s)Gc(s)1/Vp| = 1, a fase seja menor que −180◦, a fim de garantir a estabilidade do sistema.
Um ganho de 1 com uma fase de 360◦ torna o sistema instável. A diferença entre −180◦ e a fase do
sistema é denominada margem de fase. Uma margem de fase de pelo menos 45◦ é desejável para
o sistema apresentar uma resposta transiente aceitável. Outra característica desejável do sistema
em malha fechada é a atenuação de frequências próximas à frequência de chaveamento fs, o que
filtra as harmônicas de alta frequência responsáveis pelo ripple.

2.4.2.1 Controlador Tipo II

Um controlador que satisfaz os critérios estabelecidos anteriormente é ilustrado na Fig. 2.14.
A função de transferência pode ser obtida recordando a topologia do amplificador inversor:

Figura 2.14: Controlador tipo II. (a) Implementação utilizando Amp Op; (b) Resposta em frequên-
cia [2].

Gc(s) =
−Zf
Zi

= − (R2 + 1/sC1)(1/sC2)

R1(R2 + 1/sC1 + 1/sC2))
(2.40)

Rearranjando os termos e assumindo C2 >> C1, vem:

Gc(s) = − s+ 1/R2C1

R1C2s(s+ 1/R2C2)
(2.41)

Esse amplificador possui um polo na origem e um zero e um polo em:

ωz =
1

R2C1
(2.42)

ωp =
1

R2C2
(2.43)
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Os valores de R1, R2, C1 e C2 são escolhidos de forma que sistema apresente as características
desejadas de erro nulo em regime estacionário e resposta transiente adequada. O procedimento
para a escolha destes valores é descrito a seguir.

2.4.2.2 Projeto do Controlador Tipo II

O ganho de frequências médias e a posição do polo e do zero do compensador tipo II devem
ser escolhidos de forma a atender a os requisitos de frequência de crossover e margem de fase que
garantam a estabilidade. Fazendo s = jω na Eq. (2.41), tem-se:

Gc(s) = − jω + ωz
R1C2jω(jω + ωp)

(2.44)

Para frequências médias, ωz << ω << ωp, daí:

Gc(jω) = − jω

R1C2jωωp
= −R2/R1 (2.45)

Gc(jωco) = −R2/R1 (2.46)

O ângulo do compensador é dado por:

θcomp = −180◦ + tan−1(ω/ωz)− 90◦ − tan−1(ω/ωp)

θcomp = −270◦ + tan−1(ω/ωz)− tan−1(ω/ωp) (2.47)

Na qual −180◦ é devido ao sinal de menos do amplificador e −90◦ é devido ao polo na origem.

Um procedimento para escolher a posição do polo e do zero do compensador é o método K [2],
no qual a frequência do polo e do zero satisfaçam:

ωco =
√
ωzωp (2.48)

Na qual ωco é a frequência de crossover e situa-se na média geométrica da frequência do polo
e do zero, de forma a obter a maior contribuição de fase. Define-se um K de tal forma que:

ωz =
ωco
K

(2.49)

e

ωp = Kωco (2.50)
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Pode-se mostrar [2] que K é dado por:

K = tan
(θcomp

2

)
(2.51)

Na qual θcomp é o ângulo desejado do compensador na frequência de crossover e pode ser
calculado como:

θcomp = MP − θconversor (2.52)

Na qual MP é a margem de fase desejada e θconversor é a fase do conversor em malha aberta.
O procedimento de projeto do compensador é o seguinte:

1) Determina-se a frequência de crossover desejada e por meio da Eq. (2.46) o ganho necessário
do compensador para elevar-se o ganho do conversor a 0 dB. Nessa etapa escolhe-se R1 e obtém-se
R2

2) Calcula-se a contribuição de fase do compensador para obter-se a margem de fase desejada
a partir da Eq. (2.52);

3) Calcula-se o valor de K com a Eq. (2.51) e a posição do polo e do zero com auxílio das Eqs
(2.50) e (2.49);

4) Finalmente, com a posição do polo e do zero, pode-se calcular os valores para C1 e C2 por
meio das Eqs. (2.42) e (2.43).

Observa-se da Eq. (2.51) que a fase máxima que o controlador tipo II pode fornecer é igual
a 180◦. Caso uma contribuição maior de fase seja necessária para alcançar-se a margem de fase
desejada, deve-se adotar outra topologia de controlador.

2.4.2.3 Controlador Tipo III

Caso uma contribuição de fase do controlador maior que 180◦ seja necessária, pode-se utilizar
a topologia ilustrada na Fig. 2.15. Nessa topologia, conhecida como controlador tipo III, há dois
zeros e três polos (um na origem) em vez de um zero e dois polos do controlador tipo II. Dessa
forma, pode-se alcançar uma contribuição de fase de até 270◦ o que é suficiente para obter-se um
controlador robusto para a maioria dos conversores DC DC.

A função de transferência deste controlador é dada por [2]:

Gc(s) = − (s+ 1/R2C1)(s+ 1/R1C3)

R3C2s(s+ 1/R2C2)(s+ 1/R3C3)
(2.53)

Os zeros e polos da função de transferência (2.53) são:
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Figura 2.15: Controlador tipo III. (a) Implementação utilizando Amp Op; (b) Resposta em frequên-
cia [2].

ωz1 =
1

R2C1
(2.54)

ωz2 =
1

R1C3
(2.55)

ωp1 = 0 (2.56)

ωp2 =
1

R2C2
(2.57)

ωp3 =
1

R3C3
(2.58)

2.4.2.4 Projeto do Controlador Tipo III

O projeto do controlador tipo III é feito de forma similiar ao do tipo II, com o valor de K
calculado pela fórmula:

K = tan
(θcomp + 90◦

4

)2
(2.59)

E com
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ωz =
ωco√
K

(2.60)

ωp = Kωco (2.61)

As Eqs. (2.60) e (2.61) são utilizadas para definir a posição dos zeros e dos polos (exceto o
polo da origem), respectivamente. Para calcular o valor dos componentes passivos, utiliza-se as
equações [2]:

R2 =
|G(jωco)R1|√

K
(2.62)

C1 =

√
K

ωcoR2
(2.63)

C2 =
1√

KωcoR2

(2.64)

C1 =

√
K

ωcoR1
(2.65)

R3 =
1√

KωcoC3

(2.66)

2.5 Controlador em Corrente

Um outro método de controle de conversores DC DC é o controle da corrente no indutor.
A tensão de saída é comparada com a tensão de referência, gerando um sinal de controle que é
convertido em corrente e comparado com a corrente do indutor. O sinal gerado é então utilizado
para acionar os transistores no estágio de potência. A Fig. 2.16 ilustra o conversor Buck com
controle em corrente.

Este método de controle possui a vantagem de obter-se um controle da corrente de pico do
indutor, além disso, o controle em corrente possui uma dinâmica mais simples, o que simplifica
o projeto do controlador. Por outro lado, o sistema se torna mais sensível a ruído e tem uma
impedância de saída aumentada. Uma outra questão que deve ser levada em consideração em
conversores com controle em corrente é a oscilação sub harmônica, que desestabiliza o conversor
para D > 0, 5 [1]. Para estabilizar o conversor para qualquer duty cycle, deve-se adicionar uma
rampa ao sinal de corrente medido do indutor, como mostra a Fig. 2.16.
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Figura 2.16: Conversor Buck com controlador em corrente [4].

2.5.1 Controlador de Modos Deslizantes

Conversores DC DC são circuitos intrinsicamente não lineares e variantes no tempo, e para
que as técnicas de controle linear sejam aplicáveis, é necessário linearizar o circuito em torno de
um ponto de operação. Dessa forma, preserva-se a dinâmica do sistema em termos das tensões e
correntes médias, porém perde-se o comportamento em alta frequência das variáveis de estado.

Uma alternativa à linearização do circuito é a aplicação de técnicas de controle não linear.
O Controle de Modos Deslizantes oferece uma alternativa que explora a estrutura variável de
conversores DC DC. As chaves do conversor são acionadas como função do valor instantâneo das
variáveis de estado, de forma a forçar o sistema sobre uma superfície selecionada no espaço de fase,
chamada superfície deslizante.

Considere o seguinte sistema no espaço de estados:

ẋ = f(x, t, u) (2.67)

x é o vetor de estados, f é uma função vetorial e u é a entrada do sistema. Considera-se que a
função vetorial f seja descontínua em uma superfície σ(x, t) = 0. Portanto, pode-se escrever:

f(x, t, u) =

{
f+(x, t, u+) se σ → 0+,

f−(x, t, u−) se σ → 0−
(2.68)
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O sistema está em modo deslizante se seu ponto representativo se move na superfície deslizante
σ(x, t) = 0. A Fig. 2.17 (a) ilustra uma superfície deslizante típica. A lei de controle garante
que o sistema se mova sobre a superfície deslizante, na hipótese de infinitas comutações entre as
duas subestruturas. Em 2.17 (b), uma banda de histerese entre as subestruturas garante que a
frequência as comutações seja finita.

(a) Superfície deslizante ideal. (b) Superfície deslizante com histerese.

Figura 2.17: Modo deslizante em um sistema com estrutura variável [5].

Para o conversor Buck, é conveniente escolher as variáveis de estado como o erro da tensão de
saída e sua derivada:

x1 = vo − Vref (2.69)

x2 =
dx1
dt

=
dvo
dt

(2.70)

Pode ser mostrado que a representação no espaço de estados para o sistema em Modo de
Condução Contínua é dado por:

ẋ1 = x2 (2.71)

ẋ2 = − x1
LC
− x2
RC

+
Vg
LC

u−
Vref
LC

(2.72)

Na qual u é a entrada descontínua e assume os valores 0 (chave aberta) e 1 (chave fechada). A
superfície deslizante é escolhida como:

σ(x, t) = c1x1 + c2x2 = 0 (2.73)
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A Eq.(2.73) descreve uma reta que passa pela origem, que representa o ponto de operação
estável para o conversor (erro nulo da tensão de saída e sua derivada). A Fig. 2.18 ilustra as
trajetórias dos subsistemas e a superfície deslizante no plano fase para o conversor Buck.

Figura 2.18: Trajetórias dos subsistemas e superfície deslizante no plano de fase para o Conversor
Buck [5].

Os controladores em corrente e em modos deslizantes foram apresentados a fim de fornecer ao
leitor uma noção mais ampla do controle de conversores DC DC. No entanto, a implementação
destes dois controladores não é do escopo deste projeto.
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Capítulo 3

Desenvolvimento

3.1 Introdução

Como foi apresentado no capítulo 1 deste texto, o objetivo do trabalho foi o projeto e simulação
no pacote Virtuoso da Cadence Design Systems de um conversor DC DC Step Down atendendo às
especificações propostas. Passa-se agora à descrição da metodologia top-down utilizada no projeto.
Primeiramente, propôs-se as especificações do projeto. Em seguida, definiu-se a topologia a ser
implementada de forma a atingir às especificações. Passou-se à simulação do circuito em nível
de sistema com uso de blocos ideais e em seguida à substituição dos blocos ideais por blocos em
nível de transistores. Finalmente, realizou-se a simulação do sistema completo. As dimensões dos
transistores que compõem os blocos principais são fornecidas no anexo deste trabalho.

3.2 Arquitetura geral

A fim de implementar o circuito do conversor Buck proposto no capítulo de Fundamentação
Teórica, é necessário gerar os sinais de controle para os transistores que permitam a regulação da
tensão de saída no valor desejado, sem erro em regime estacionário e com uma resposta transi-
ente satisfatória. Os diversos blocos de circuito necessários para implementar-se essa função são
mostrados na Fig. 3.1.

A tensão de saída vo é recebida pelo controlador, que realiza a comparação desta com o valor
da tensão de referência (3,3 V neste caso, gerada a partir da tensão de Bandgap por um conversor
V-I-V), e produz uma tensão de controle vc. A tensão vc é comparada com uma onda triangular
por meio de um comparador, e o sinal PWM necessário para o controle dos transistores é gerado.
No entanto, se esse sinal for alimentado diretamente nos transistores, ocorrerá shoot through; que
é o curto circuito na fonte ao tentar-se desligar um transistor e ligar o outro ao mesmo tempo.
Isso ocorre pois os transistores não mudam de estado instantaneamente, e durante o intervalo de
tempo entre o desligamento de um e o ligamento do outro, os dois conduzirão. Para evitar este
problema, o sinal PWM é alimentado no buffer, que impede que os dois transistores mudem de
estado instantaneamente, introduzindo um deadtime entre a mudança de estado dos transistores e
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eliminando o shoot through. Um circuito de referência de corrente gera a corrente de polarização
para os blocos indicados. A seguir é feita a descrição do projeto de cada um dos blocos que
compõem o sistema.

Figura 3.1: Diagrama de Blocos do Conversor Buck.

3.3 Estágio de Potência

Inicia-se pelo projeto do Estágio de Potência, ou seja, pelos transistores, indutor e capacitor
que compõem o conversor Buck propriamente dito. Utilizou-se os transistores padrão da tecnologia
XC06 de 0, 6 µm da X-FAB, NMOS4 e PMOS4, com elevados valores de razão de aspecto a fim de
permitir a condução da corrente de carga de algumas centenas de mA com uma baixa resistência
de canal Rds. O capacitor e indutor são externos e foram escolhidos como 4, 7 µF e 4, 7 µH,
respectivamente, a partir de um produto semelhante existente no mercado [12].

Para uma tensão de saída de 3,3 V a partir de 5 V de entrada, tem-se da Eq. (2.9):

D =
Vo
Vs

= 3, 3/5 = 0, 66

Ou seja, em regime estacionário, o duty cycle será de aproximadamente 0,66 1.

Com o indutor de 4, 7 µH e valendo-se da Eq. 2.26 da seção 2.3, pode-se calcular o ripple da
corrente no indutor:

∆iL =
(Vs − Vo)DTs

L
=

(5− 3, 3)0, 66

4, 7
≈ 239 mA

1O controlador compensará pelas perdas e imperfeições do sistema, o que pode variar o duty cycle em regime
estacionário.
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O que é um ripple consideravelmente alto, devido à escolha de um indutor pequeno. O trade off
encontrado aqui é entre o tamanho do indutor e a eficiência em baixas cargas. Um indutor pequeno
leva a um elevado ripple de corrente, e consequentemente, baixa eficiência em cargas baixas. O
ripple de tensão obtido com o capacitor escolhido pode ser calculado com auxílio da Eq. 2.33,
considerando uma resistência série do capacitor típica de 30 mΩ:

∆vESR = ∆iLrC = 0, 239 · 0, 03 ≈ 7, 17 mV

O que está dentro da especificação para o ripple da tensão aceitável. Durante o intervalo
de tempo em que nenhum dos transistores conduz (deadtime introduzido pelo buffer) é necessário
criar um caminho para a corrente no indutor, caso contrário a tensão em seus terminais aumentaria
drasticamente, danificando o circuito. O problema foi resolvido colocando-se um diodo em paralelo
com o transistor NMOS. Dessa forma, o diodo conduz a corrente do indutor quando os dois
transistores estão em corte.

3.4 Projeto do Controlador

O controlador tipo II apresentado na seção 2.4 satisfaz o critério de erro nulo em regime
estacionário, porém, é incapaz de fornecer mais de 180◦ de contribuição de fase. O Conversor
Buck, devido ao polo de segunda ordem do filtro LC, frequentemente possui uma fase muito
próxima de −180◦ em torno da frequência de chaveamento. Consequentemente, o controlador tipo
II é normalmente insuficiente para garantir uma margem de fase satisfatória, e deve-se adotar a
topologia do controlador tipo III. Vale notar, no entanto, que o zero introduzido pela resistência
série do capacitor pode aumentar a fase do sistema e permitir que o controlador tipo II seja utilizado
para fornecer a margem de fase desejada. Isso ocorre quando a frequência do zero é próxima da
frequência de crossover e implica um valor de ESR relativamente alto, comum em capacitores
eletrolíticos de baixo desempenho. Portanto, pode-se notar um trade off entre complexidade do
controlador e ripple da tensão de saída. Se um capacitor de melhor desempenho for utilizado
(Low ESR), obtém-se um menor valor de ripple da tensão de saída às custas de um controlador
mais complexo. Caso um capacitor com ESR relativamente alto for utilizado, pode resolver-se a
compensação do sistema com um controlador mais simples, porém às custas de um ripple maior
na saída, que poderá ser compensado com um capacitor maior.

No entanto, para obter um sistema mais robusto optou-se pelo projeto de um compensador do
tipo III, que garante a estabilidade do sistema independentemente do capacitor utilizado no estágio
de potência. A frequência de crossover deve se situar bem abaixo da frequência de chaveamento
e foi escolhida como 250 kHz 2. A Fig. 3.2 ilustra a resposta em frequência para o filtro LC do
conversor Buck (considerando-se o ganho provido pelo modulador PWM) obtida por uma simulação
AC e é utilizado para determinar-se o ganho e a fase que o controlador deve prover de forma a obter-
se a margem de fase desejada na frequência de crossover escolhida. Seguindo os procedimentos de
projeto descritos na seção 2.4.2.4, calcula-se:

2A frequência de 0 dB do sistema é geralmente escolhida como 1/4 ou 1/3 da frequência de chaveamento.
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Figura 3.2: Resposta em Frequência do filtro LC do conversor Buck. (1) Magnitude; (2) Fase.

θcomp = 60◦ − (−166◦) = 226◦. (3.1)

Na qual a margem de fase foi escolhida como 60◦ e −166◦ é a fase do sistema no ponto de
crossover. Utilizando a Eq. (2.59) para calcular o valor de K, vem:

K = tan
(θcomp + 90◦

4

)2
= tan

(226◦ + 90◦

4

)2
≈ 26, 5 (3.2)

Uma simulação AC revela que o compensador deve prover um ganho de 34, 4 dB para elevar
o ganho do sistema a 0 dB na frequência de crossover escolhida. Escolhendo R1 = 10 kΩ As
Eqs.(2.62) a (2.66) são utilizadas para calcular-se o valor dos elementos passivos do compensador:

R2 = 102 kΩ. (3.3)
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C1 = 32 pF. (3.4)

C2 = 1, 21 pF. (3.5)

C3 = 328 pF. (3.6)

R3 = 377 Ω. (3.7)

A Fig. 3.3 apresenta o esquemático do circuito projetado no ambiente Virtuoso da Cadence.
O capacitor de 328 pF é externo ao chip, e é conectado ao controlador por meio dos pinos Ccx e
Ccy.

Figura 3.3: Controlador tipo III com Amp Op real no ambiente Virtuoso.
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Passa-se agora ao projeto do Amp Op necessário a implementação do controlador.

3.5 Projeto do Amplificador Operacional

Amplificadores operacionais são blocos fundamentais para o projeto de circuitos analógicos. De
forma a implementar o controlador da seção anterior, o comparador e o circuito gerador de rampa,
realizou-se o projeto do Amp Op ilustrado na Fig. 3.4.

Figura 3.4: Amplificador Operacional de dois estágios.

Não há um conjunto fechado de especificações para este Amp Op. De uma forma geral, deseja-
se:

1) VDD = 5 V ;
2) Ganho elevado ( > 1000 V/V ) ;
3) Vout range = 0, 5 V a 4 V

A especificação de VDD = 5 V expressa que será utilizada a tensão de entrada para a alimenta-
ção do amplificador e não a tensão gerada pelo conversor DC DC. O ganho elevado é uma exigência
básica de amplificadores operacionais; quanto maior o ganho, mais fielmente consegue-se controlar
a função de transferência em malha fechada. A especificação de Vout range expressa que a saída
do controlador deve variar continuamente de forma a produzir o sinal PWM necessário ao controle
dos transistores. Se Vout range for insuficiente, o sistema pode ser incontrolável. Para o restante
das especificações comumente encontradas no projeto de Amp Op (SR,GB,CL) foram adotados
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valores condizentes a topologia de dois estágios, por não se tratarem de especificações cruciais
para esta aplicação. Pode-se até sacrificar o produto ganho banda em função de o controlador
não precisar atuar acima de 1 MHz. Aliás, é desejável que o ganho em torno da frequência de
chaveamento seja negativo para atenuar o ripple de alta frequência.

O primeiro estágio consiste em um par diferencial com carga ativa projetado seguindo as consi-
derações de projeto do amplificador operacional de dois estágios descrito em [6]. Em seguida, um
level shifter polariza o estágio push pull de saída, o qual é projetado com uma razão de aspecto
grande para fornecer a corrente necessária para cargas capacitivas. O Amp Op é estabilizado pelos
capacitores da realimentação do controlador em que é utilizado. A capacitância de carga desloca o
polo do segundo estágio do amplificador para mais baixa frequência que o polo do primeiro estágio,
o que realiza a auto-compensação do Amp Op.

A Fig. 3.5 ilustra o esquemático do Amp Op com buffer de saída projetado no ambiente
Virtuoso da Cadence Design Systems.

Figura 3.5: Amplificador Operacional de dois estágios com buffer de saída.

3.6 Projeto do Gerador de Rampa

A Fig. 3.6 ilustra o circuito do gerador de rampa, proposto em [4].

Uma tensão de referência Vref e um resistor Rt são utilizados para controlar a corrente car-
regando o capacitor Ct. Quando o sinal da rampa atinge VH , o comparador muda de estado e o
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Figura 3.6: Esquemático do circuito gerador de rampa [4].

transistor M4 é ligado, descarregando o capacitor Ct. O sinal da rampa diminui até atingir VL,
mudando o estado do comparador e setando o latch SR, o que desliga o transistor M4, reiniciando
o ciclo. Segue a análise para estabelecer a dependência do período do sinal da rampa com Rt, Ct
e Vref .

o Amp Op força a tensão no resistor Rt ser igual a Vref , o que define a corrente no resistor:

It =
Vref
Rt

(3.8)

Essa corrente é espelhada por M1 e M2 e carrega o capacitor Ct. Da relação entre tensão e
corrente no capacitor, vem:

v(τ) =
1

Ct

∫ τ

0
It dt =

Itτ

Ct
(3.9)

Substituindo a Eq. (3.8) em (3.9) e resolvendo para RtCt obtém-se uma expressão para o valor
do constante de tempo τt = RtCt em função da amplitude da rampa v(τ), do tempo de subida τ
e de Vref , que pode ser usada para dimensionar Ct e Rt de forma conveniente.

RtCt =
Vref
v(τ)

τ (3.10)

Para obter-se um período de 1 µs para a onda triangular, faz-se τ = 1 µs na Eq. (3.10), com
Vref = 3, 3 V , v(τ) = 4 V (amplitude da rampa) e escolhendo Rt = 50 kΩ [4], obtém-se um valor
de 15 pF para Ct. Um ajuste fino com o simulador levou a um valor final de:

Ct = 15, 72 pF (3.11)
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É importante que os comparadores utilizados apresentem histerese, de forma a permitir que
as mudanças de estado do comparador sejam detectadas pelo latch. A Fig. 3.7 apresenta o
esquemático do circuito gerador de rampa projetado do ambiente Virtuoso, da Cadence Design
Systems.

Figura 3.7: Esquemático do circuito gerador de rampa no ambiente Virtuoso.

3.7 Projeto do Comparador com Histerese

A presença de ruído ou pequenas flutuações no sinal de entrada do comparador podem provocar
mudanças de estado indesejáveis. Para evitar esse problema, uma histerese de alguns milivolts é
introduzida entre os pontos de comutação. A Fig. 3.8 (a) ilustra as transições indesejadas na saída
do comparador que podem ocorrer caso o sinal de entrada possua flutuações ou um nível alto de
ruído. Em Fig. 3.8 (b), a "banda de imunidade"introduzida pela histerese elimina as transições
indesejadas na saída do comparador.

O circuito da Fig. 3.9 foi utilizado para implementar a histerese através de uma realimentação
positiva interna [6]. Para facilitar a análise, considera-se que uma alimentação simétrica é utilizada
e que a porta de M1 esteja em zero. Admite-se, inicialmente que o sinal de entrada em M2 seja
negativo, de forma que M2 esteja desligado, e portanto M4 e M7 estão desligados. A corrente i5
passa inteiramente através de M3 e M1. M6 está ativo e tenta gerar a corrente i6 = (W/L)6

(W/L)3
i1. À

medida que vin aumenta, M2 conduz mais corrente, até que i2 = i6, quando o comparador muda
de estado. Com vin positivo, a maior parte da corrente i5 passa agora por M2 e M4, enquanto M7

tenta gerar a corrente i7 = (W/L)7
(W/L)4

i2. Quando i1 = i7, o comparador muda de estado novamente,
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(a) Transições indesejadas ocasionadas por flutuações no
sinal de entrada.

(b) Inclusão de histerese no comparador para eliminar
transições indesejadas.

Figura 3.8: Formas de onda do comparador

em um ponto diferente da transição anterior, introduzindo a histerese desejada.

Figura 3.9: Esquemático do comparador com histerese [6].

A Fig. 3.10 ilustra o circuito projetado no Virtuoso. Os transistores são dimensionados de
forma a fornecer uma alto ganho e a razão qhis = (W/L)6

(W/L)3
= (W/L)7

(W/L)4
é escolhida de forma a fornecer

a quantidade de histerese necessária. Nos comparadores em questão, um valor de qhist = 2 foi
utilizado.

3.8 Projeto do Buffer

Para criar a condição de non-overlapping dos transistores do estágio de potência, projetou-se
um buffer baseado em [7]. O buffer proposto é mostrado na Fig. 3.11, na qual M1 e M2 são os
transistores do estágio de potência.
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Figura 3.10: Comparador com histerese projetado no Virtuoso.

Figura 3.11: Esquemático do buffer [7].

Para analisar o funcionamento do buffer, considera-se a transição do sinal IN de 0 a VDD e em
seguida de VDD a 0.

1) Transição de 0 a VDD (Pull up Operation)

Quando o sinal de entrada IN muda de 0 a VDD, o transistor M6 é desligado e M8 é ligado,
o que leva o sinal N2 a 0, desligando o transistor M2 do estágio de potência. O sinal N4 sobe,
ligandoM4; e comoM5 já estava ligado pela transição do sinal IN , o sinal N1 é puxado para baixo,
ligando o transistor M1 do estágio de potência. Nota-se que há um atraso entre o desligamento de
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M2 e o ligamento de M1, devido ao sinal N2 ser levado a 0 antes do sinal N1, o que evita o curto
circuito.

2) Transição de VDD a 0 (Pull Down Operation)

Quando IN muda de VDD a 0, o sinal N1 sobe, pois M3 é ligado enquanto M5 é desligado.
Em seguida, N3 muda de VDD a 0, ligando M7 e consequentemente puxando o sinal N2 para cima
(M6 e M8 estão ligado e desligado, respectivamente, pois IN é 0). Dessa forma, N1 é puxado para
cima antes de N2, provocando o desligamento de M1 antes do ligamento de M2.

A Fig. 3.12 ilustra o circuito projetado no ambiente Virtuoso. Foram adicionadas algumas
portas inversoras a mais para aumentar o atraso entre a mudança dos sinais, o que não altera a
lógica de funcionamento do circuito.

Figura 3.12: Circuito do buffer projetado no Virtuoso.

3.9 Projeto do Circuito de Bandgap

Para gerar a tensão de referência para o controlador, foi projetado o circuito de Bandgap
que será analisado a seguir. O princípio do circuito é extrair uma tensão que não varie com a
temperatura, combinando duas tensões que variam com a temperatura de formas complementares.
Na Fig. 3.13, sabe-se que:

VBEi = Vt · ln
( ICi

JsAEi

)
(3.12)

Na qual Vt é a tensão térmica, Js é a densidade de corrente de saturação reversa, ICi é a
corrente do coletor e AEi é a área do emissor de Qi, i = 1; 2. Se as tensões V1 e V2 forem mantidas
iguais, assim como as correntes em cada ramo, tem-se:
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Figura 3.13: Circuito para extração de ∆VBE [8].

−VBE1 + VR + VBE2 = 0

VR = VBE1 − VBE2 = ∆VBE (3.13)

O substituindo (3.12) em (3.13), tem-se:

VR = ∆VBE = Vt · ln
( IC1

JsAE1

)
− Vt · ln

( IC2

JsAE2

)
= Vt · ln

(AE2

AE1

)
Se escolhermos AE2 = N ·AE1 , vem:

VR = ∆VBE = Vt · ln(N) (3.14)

Que aumenta linearmente com a temperatura, pois Vt = KT/q. A tensão em (3.14) é conhe-
cida como PTAT (Proportional to Absolute Temperature). Pode ser mostrado que a tensão VBE
diminui com a temperatura, o que é conhecido como CTAT (Complementary to Absolute Tempe-
rature). Combinando uma tensão PTAT com uma tensão CTAT pode-se obter uma tensão que
(aproximadamente) não varie com a temperatura. O circuito da Fig. 3.14 pode ser utilizado para
obter esta tensão.

A tensão de saída do Amp Op pode ser escrita como:

Vo = VEB1 + VR1 (3.15)

Além disso, valendo-se do princípio do curto circuito virtual das entradas do Amp Op, pode-se
escrever:

−VEB1 + VR3 + VEB2 = 0
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Figura 3.14: Esquemático do circuito de Bandgap [9].

VR3 = VEB1 − VEB2 = ∆VEB (3.16)

Como VR1 = VR2 e valendo-se de que:

VR2/R2 = VR3/R3 (3.17)

Vem:

VR1 =
R2

R3
VR3 (3.18)

Finalmente, substituindo (3.15) e (3.16) em (3.18), tem-se:

Vo = VEB1 +
R2

R3
∆VEB (3.19)

Ou seja, escolhendo convenientemente o valor de R3 e R2 pode-se obter uma tensão que não
varie com a temperatura (aproximadamente) 3. Os valores finais para os resistores são: R1 = R2 =

74, 1 kΩ e R3 = 7, 488 kΩ (de acordo com a Fig. 3.14).

A Fig. 3.15 apresenta o circuito de Bandgap projetado no Virtuoso. A tensão de entrada do
Amp Op é em torno de 700 mV , o que para os transistores NMOS dessa tecnologia é um valor
baixo, pois o Vth é alto, em torno de 950 mV . Logo, o Amp Op com entrada NMOS projetado na
seção 3.5 não pode ser utilizado aqui, pois o nível de modo comum é insuficiente para garantir a
saturação dos transistores de entrada. Para resolver o problema, foi projetado um Amp Op com
transistores PMOS na entrada que será descrito na próxima seção.

Na saída do Amp Op foi introduzido um transistor PMOS para facilitar a geração da corrente
necessária ao funcionamento do circuito. Dessa forma, o Amp Op controla a corrente que é gerada
pelo transistor conectado à alimentação. A inclusão do transistor deixa inalterada a análise do

3A tensão VEB possui termos que variam de forma não linear com a temperatura, introduzindo uma pequena
variação com a temperatura na tensão Vo da Eq. (3.19)
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Figura 3.15: Circuito de Bandgap projetado no Virtuoso.

circuito, desde que sua razão de aspecto seja grande o suficiente de forma que a resistência do canal
não afete o equilíbrio atingido com os valores de R3 e R2. A área de Q2 é escolhida como oito
vezes a área de Q1, fazendo N = 8 na Eq. (3.14). Este efeito multiplicativo de área é conseguido
colocando-se oito transistores em paralelo, como mostra a Fig. 3.15.

É necessária a adição de um circuito de start up para garantir a operação do Bandgap no
ponto desejado. O circuito de start up é mostrado na Fig. 3.15, à direita do circuito de Bandgap,
e consiste em um divisor resistivo, um capacitor conectado a uma porta inversora e um transistor
NMOS. Inicialmente, a saída da inversora é alta, o que liga o transistor NMOS, puxando a saída
do Amp Op para baixo; o que força uma corrente pelo circuito e tira-o de um ponto de equilíbrio
indesejado. Quando o capacitor conectado a inversora carrega, o sinal de saída desta é puxado
para baixo, desligando o transistor NMOS e isolando o circuito de start up do Bandgap.
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3.10 Projeto do Amplificador Operacional com entrada PMOS

Como foi mencionado na seção anterior, para realizar o circuito de Bandgap na tecnologia
0, 6 µm da X-FAB, fez-se necessário o projeto de um amplificador operacional com entrada PMOS
para lidar com a baixa tensão em modo comum de entrada, insuficiente para garantir a saturação
do transistor NMOS. Projetou-se um Amp Op similar ao da seção 3.5, levando em consideração
que a mobilidade de transistores PMOS é a metade da mobilidade de transistores NMOS. A Fig.
3.16 ilustra o esquemático do amplificador e a Fig. 3.17 ilustra o circuito projetado no Virtuoso.
O sinal de entrada passa por um amplificador diferencial com entrada PMOS, em seguida um level
shifter alimenta o estágio push pull de saída. Neste amplificador utilizou-se a compensação Miller,
já que não há cargas capacitivas grandes para valer-se da auto-compensação como no caso do
amplificador da seção 3.5. O valor do capacitor Miller é 4 pF . Para as dimensões dos transistores,
ver anexo.

Figura 3.16: Amp Op com entrada PMOS.

3.11 Projeto da Referência de Corrente

Todos os blocos até aqui projetados necessitam de uma corrente constante para polarizar os
circuitos e garantir o funcionamento no ponto de operação adequado. A princípio, a tensão de
Bandgap poderia ser utilizada para este fim, se para gerá-la não fosse necessário um Amp Op,
o qual requer uma corrente de polarização para garantir seu funcionamento. Portanto, fez-se
necessário o projeto de um circuito de referência de corrente. A Fig. 3.18 lustra o esquemático
do circuito de referência de corrente Bootstrap implementado. Pode ser mostrado que o ponto de
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Figura 3.17: Amp Op com entrada PMOS projetado no Virtuoso.

equilíbrio é dado por:

Figura 3.18: Circuito de referência de corrente Bootstrap.

I2 = VBE1 = VT · ln
(I1
Is

)
(3.20)

O circuito possui dois pontos de equilíbrio, sendo o zero um ponto indesejável. Faz-se necessário
um circuito de start up para garantir o ponto de operação desejado.

A referência de corrente da Fig. 3.18 apresenta uma boa imunidade à variação na tensão de
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alimentação, mas infelizmente não necessariamente apresenta a mesma imunidade à variação de
temperatura, pois a tensão na junção pn possui um comportamento CTAT difícil de compensar
com os resistores disponíveis na tecnologia. A Fig. 3.19 apresenta o circuito projetado no Virtuoso.
No circuito projetado foram escolhidos R1 = 131 kΩ e R2 = 100 kΩ.

Figura 3.19: Circuito de referência de corrente Bootstrap projetado no Virtuoso.

3.12 Outros circuitos relevantes

Como componentes dos outros blocos maiores, foram projetados: porta NOT, porta NAND, e
Latch SR.

3.12.1 Porta NOT

O circuito da porta NOT projetado no Virtuoso é mostrado na Fig. 3.20. Diferentes razões
de aspecto para os transistores foram escolhidas de acordo com a velocidade da resposta desejada.
Para o buffer da seção 3.8, foram utilizados portas NOT com uma razão de aspecto grande para
introduzir um atraso entre a mudança de estado dos transistores do estágio de potência. Para o
projeto do comparador com histerese, deseja-se uma resposta rápida, logo utilizou-se a razão de
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aspecto pequena para os transistores da porta NOT.

Figura 3.20: Porta NOT projetada no Virtuoso.
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3.12.2 Porta NAND e Latch SR

O Latch SR utilizado no projeto do circuito gerador de rampa da seção 3.6 foi projetado a
partir de duas portas NAND. Os circuitos são apresentados pela Fig. 3.21.

(a) Porta NAND. (b) Latch SR implementado com portas
NAND.

Figura 3.21: Latch SR e porta NAND.
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Capítulo 4

Resultados das Simulações

4.1 Introdução

Neste capítulo, os resultados das simulações dos blocos apresentados no capítulo 3 são apre-
sentados e discutidos.

4.2 Amplificador Operacional

O amplificador operacional projetado na seção 3.5 foi simulado no testbench apresentado na
Fig. 4.1. A simulação AC em malha aberta revela um ganho de 77 dB em baixas frequências,
como mostra a Fig. 4.2. Enfatiza-se que a compensação do Amp Op é feita pelos capacitores da
realimentação do controlador em que o amplificador é utilizado (auto-compensação).

Figura 4.1: testbench para o Amp Op com saída push pull.
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Figura 4.2: Resposta em frequência em malha aberta do Amp Op com saída push pull. (1)
Magnitude; (2) Fase.

Para testar o swing do sinal de saída, primeiro descobre-se as tensões de offset necessárias para
levar-se o sinal DC da saída a 0,5 V e a 4,5 V. Em seguida, com cada tensão de offset, mede-se o
ganho que o amplificador fornece no ponto de operação correspondente. A Fig. 4.3 ilustra a tensão
DC de saída em função da tensão de offset. A tensão de offset de −685, 1 µV leva ao nível de DC
de saída de 4, 5V . Neste ponto de operação, o ganho obtido pela simulação AC foi de 51, 3 dB.
A tensão de offset de 396, 64 µV leva ao nível DC de saída de 0, 5V , no qual o ganho AC vale
60, 44 dB. O ganho obtido em cada caso extremo de nível DC de saída ainda é suficientemente
alto para as aplicações deste Amp Op, já que a linearidade do sinal de saída nesses extremos não
é imprescindível, visto que a função do amplificador não é processar sinais com fidelidade, mas
informar ao comparador se o transistor M1 no estágio de potência deve ser ligado ou desligado.
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Em cada caso, o nível da tensão de modo comum foi considerada igual a 3, 3V .

Figura 4.3: Tensão DC de saída do Amp Op em função da tensão de offset.
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4.3 Circuito Gerador de Rampa

O circuito foi projetado e simulado no ambiente Virtuoso da Cadence Design Systems. A Fig.
4.4 apresenta as formas de onda pertinentes à análise do funcionamento do circuito obtidas através
de uma simulação transiente. Quando a onda triangular (1) atinge VH , o comparador muda de
estado, resetando o latch. A mudança de estado da saída Q∗ de 0 a VDD liga o transistor M4,
descarregando o capacitor. O sinal (1) cai até atingir VL, quando o segundo comparador muda de
estado, setando o latch. Dessa forma, o sinal Q∗ do latch retorna a 0, ligando M4 e completando
o ciclo. Observa-se um pequeno desvio de aproximadamente 4% do período da onda triangular
obtido do período de 1µs esperado. Isso, no entanto, não prejudica o funcionamento do sistema.

Figura 4.4: Formas de onda do circuito gerador de rampa. (1) Onda triangular. (2) Sinal reset.
(3) Sinal set. (4) Sinal Q* do latch.
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4.4 Comparador com Histerese

A Fig. 4.5 apresenta a saída do comparador projetado em função da tensão de entrada. Nota-
se a histerese na curva, que é controlada pela razão qhis = (W/L)6

(W/L)3
= (W/L)7

(W/L)4
. Nas condições da

simulação realizada, uma histerese de aproximadamente 120 mV foi conseguida com uma razão
qhis = 4/2.

Figura 4.5: Curva de histerese do comparador. Vo em função de Vin.
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4.5 Controlador

A reposta em frequência do controlador tipo III ideal é comparada com a resposta do contro-
lador implementado com o amplificador operacional da seção 3.5 e é apresentada na Fig. 4.6; em
(a) a resposta em magnitude, em (b) a resposta em fase de cada controlador. Observa-se que o
comportamento do controlador projetado desvia do ideal apenas para altas frequências (acima de
1 MHz), o que não apresenta um problema, pois a partir da frequência de chaveamento deseja-se
apenas a atenuação do sinal, que é atingida. Para as frequências que são de interesse, o controlador
apresentou uma resposta em frequência satisfatória, sem praticamente desviar-se do ideal proje-
tado. Em 250 kHz, o controlador possui um ganho de 34, 4 dB e uma fase de 225, 24◦, de acordo
com os cálculos da seção 3.4. Da Fig. 4.6 (a) nota-se que o zero introduzido pelo amplificador
operacional faz com que a magnitude passe a cair com −20 dB/década, enquanto o controlador
ideal, que não possui o zero, continua a cair com −40 dB/década.

(a) Resposta em magnitude; (1) projetado, (2) ideal. (b) Resposta em fase; (1) ideal, (2) projetado.

Figura 4.6: Resposta em frequência do controlador ideal e projetado.
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A Fig. 4.7 ilustra a resposta em frequência do sistema linearizado (controlador em cascata com
o filtro LC) para o caso do controlador ideal (a) e projetado (b). Obtém-se uma margem de fase
de 58, 65◦ na frequência de crossover de 248,199 kHz com o controlador projetado.

(a) Diagrama de bode do sistema com controlador ideal;
(1) Magnitude, (2) Fase.

(b) Diagrama de bode do sistema com controlador proje-
tado; (1) Magnitude (2) Fase.

Figura 4.7: Resposta em frequência do sistema com controlador ideal e projetado.
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4.5.1 Nota sobre o zero introduzido pela resistência série do capacitor.

Como mencionado anteriormente, a resistência série do capacitor no estágio de potência in-
troduz um zero na função de transferência do sistema (ver Eq. (2.35)), o que pode influenciar o
projeto do controlador, dependendo da posição do zero. A frequência deste zero é dada por:

fESR =
1

2π · rC · C
(4.1)

A Fig. 4.8 ilustra a resposta em frequência do filtro LC para valores de ESR que variam de 0 a
60mΩ (de A a B). Observa-se que o aumento da ESR desloca o zero para a esquerda, o que pode
facilitar o projeto do controlador por fornecer uma contribuição positiva de fase.

Figura 4.8: Resposta em frequência do filtro LC para diferentes valores de ESR. (1) Magnitude;
(2) Fase.
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4.6 Buffer

A Fig. 4.9 apresenta as formas de onda de saída do buffer projetado na seção 3.8 utilizadas
para controlar os transistores no estágio de potência. A simulação realizada fornece os sinais em
regime estacionário. Observa-se que o sinal de controle do PMOS muda de estado antes do sinal
de controle do NMOS, impedindo o curto circuito da fonte.

Figura 4.9: Sinais de controle para os transistores do estágio de potência.

4.7 Circuito de Bandgap

A Fig. 4.10 apresenta a tensão de Bandgap em função da temperatura, realizada através de uma
simulação DC do circuito projetado na seção 3.9. Observa-se a curvatura característica causada
pelo termo não linear presente na componente VBE . Conseguiu-se uma tensão de 1, 23 V em 25◦ C,
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com uma variação de aproximadamente 48, 92 ppm/◦C na faixa de 25◦ C a 125◦ C.

Figura 4.10: Tensão de Bandgap em função da temperatura.

4.8 Amplificador Operacional com entrada PMOS

A Fig. 4.11 ilustra o testbench utilizado para realizar a simulação AC mostrada na Fig.4.12
para valores da tensão de modo comum, VCM , que variam de 0 a 1 V . As curvas de magnitude são
apresentadas em (1), na qual a curva mais abaixo corresponde à tensão de modo comum de 0 V

e a curva mais acima corresponde à tensão de modo comum de 1 V . Em (2) são apresentadas as
curvas da resposta em fase; a curva mais abaixo corresponde a tensão de modo comum de 1 V e a
curva mais acima corresponde a tensão de modo comum de 0 V . Para VCM = 700 mV atingiu-se
um produto ganho banda de 27 MHz, com uma margem de fase de 60◦ utilizando-se compensação
Miller.
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Figura 4.11: Testbench utilizado para a simulação do Amp Op.

Figura 4.12: Simulação AC para valores de VCM que variam de 0 a 1 V . (1) Magnitude; (2) Fase.
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4.9 Circuito de Referência de Corrente Bootstrap

A Fig. 4.13 (a) apresenta a corrente de referência em função da tensão de alimentação. Observa-
se uma pequena variação de 200, 1 nA/V na corrente para Vin > 4, 75 V . Porém, para Vin < 4, 75 V

a variação da corrente se torna maior, devido aos transitores M1 e M2 saírem de saturação. Em
4.13 (b) vê-se uma maior variação da corrente de referência com a variação de temperatura.

(a) Corrente de referência em função da tensão de alimen-
tação.

(b) Corrente de referência em função da temperatura.

Figura 4.13: Simulação do circuito Bootstrap.
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4.10 Sistema Completo

Após o projeto de todos os blocos necessários ao funcionamento do conversor Buck, passa-se à
análise do sistema completo. A Fig. 4.14 ilustra o testbench utilizado para a simulação do sistema.
O bloco inclui todos os circuitos que devem pertencer ao chip, e os componentes externos ao bloco
são externos ao chip (capacitor e indutor do estágio de potência, capacitor de compensação de
328 pF e resistor de 50 kΩ do Gerador de Rampa). As tensões de 1, 1 V e 4 V são utilizadas
para a geração dos sinais VL e VH do gerador de rampa, e pode-se optar futuramente por gerá-las
internamente a partir da tensão de referência do chip. Na Fig. 4.15 são apresentados os circuitos
que compõe o bloco do sistema completo; (1) Estágio de Potência; (2) Controlador; (3) Conversor
V-I-V; (4) Bandgap (5) Gerador de Rampa; (6) Referência de Corrente; (7) Comparador; (8)
Buffer.

Figura 4.14: Testbench do conversor Buck.
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Figura 4.15: Sistema completo do conversor Buck.
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4.10.1 Nota sobre a simulação do sistema

A simulação do sistema completo foi feita antes mesmo que se tivesse implementado todos os
outros blocos em nível de transistor. Inicialmente, os Amp Ops foram implementados como fontes
de tensão controladas por tensão com um ganho alto, e o gerador de rampa foi realizado com um
gerador de pulso configurado de forma a produzir uma onda triangular de período 1 µs. 1

O bloco do gerador de rampa real apresenta uma dificuldade particular, que é o fato de o
o período da onda triangular gerada não ser exatamente constante, o que causa problemas de
convergência com a análise PSS, que foi utilizada para várias das simulações e que será descrita
em parágrafos seguintes.

A Fig.4.16 apresenta o testbench utilizado para a simulação PSS, no qual o gerador de rampa
é implementado pelo gerador de pulso ideal. Dessa forma, conseguiu-se simular e validar o funcio-
namento geral do circuito sem necessitar a implementação de todos os blocos. O controlador e o
buffer estão implementados a nível de transistor.

Figura 4.16: Testbench do sistema com gerador de rampa ideal.

Inicialmente, foi utilizada a simulação transiente para a verificação das formas de onda relevan-
tes do circuito de forma a guiar o projeto. No entanto, a simulação PSS (Periodic Steady State)
fornecida pelo Virtuoso foi uma ferramenta mais poderosa para a validação do circuito.

A Fig. 4.17 apresenta a janela de configuração da PSS. Escolhe-se a frequência de batimento do
1configura-se um tempo de subida lento e um tempo de descida rápido no gerador de pulso.
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circuito como 1 µs, definida pela frequência da onda triangular. O número de harmônicos define
quantos harmônicos o simulador fornecerá na simulação. Harmônicos de ordem elevada terão
magnitudes muito pequenas, a escolha de 10 é uma escolha conservadora. No campo Accuracy
Defaults a experiência mostrou ser conveniente a escolha de moderate ou liberal, pois a presença de
descontinuidades nos sinais do circuito dificulta a convergência para uma simulação conservadora.
Além disso, na janela Accuracy, em Options... evita-se o uso do método de integração trapezoidal
(trap).

(a) Janela de configuração da si-
mulação PSS.

(b) Mais opções da simulação PSS.

Figura 4.17: Configuração da simulação PSS.

Finalmente, no campo Additional time for Stabilization coloca-se o tempo que o circuito demora
para entrar em estado estacionário, que pode ser obtido por uma simulação transiente.

A simulação PSS fornece as formas de onda de tensão e corrente do circuito no tempo e na
frequência, além da potência fornecida ou consumida, Distorção harmônica total, entre outros. O
item tstab em Analysis fornece o resultado da simulação transiente que é realizada até que o tempo
de estabilização configurado anteriormente seja atingido.

4.10.2 Resultado das Simulações

Na Fig. 4.18 são apresentados o sinal de saída transiente (a) e corrente no indutor em regime
estacionário (b), obtidos pela simulação PSS. Obteve-se uma tensão regulada em 3,3 V, com
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sobrevalor de 4,5% e ripple de 8 mV , o que está dentro da especificação. O tempo de assentamento
é inferior a 50 µs. A Fig. 4.19 mostra uma eficiência acima de 85% para a corrente de carga
de 330 mA. A corrente no indutor apresenta um ripple grande, de 205, 8 mA, devido ao valor
relativamente pequeno do indutor. Este valor para o ripple da corrente do indutor difere do
calculado na seção 3.3, de 239 mA, que é justificado pelo fato de que as quedas de tensão devidas
às resistências de condução dos transistores e à resistência série do indutor não foram levadas
em consideração naquele cálculo. De fato, os transistores da tecnologia XC06 apresentaram uma
elevada resistência de canal apesar da grande razão de aspecto utilizada, de 7000 µm/0, 6 µm para
o PMOS e 1200 µm/0, 6 µm para o NMOS. As resistências de canal foram estimadas em 1, 5 Ω

para o PMOS e 2, 5 Ω para o NMOS.

(a) Simulação tstab da tensão de saída. (b) Simulação em regime estacionário da corrente no in-
dutor.

Figura 4.18: Simulação PSS para a tensão de saída e corrente no indutor.

O ripple grande da corrente no indutor leva a uma baixa eficiência em cargas pequenas, como
ilustra a Fig. 4.19. A componente DC da corrente é toda direcionada a carga, pois, em regime
estacionário, a corrente DC no capacitor é nula. Quando o valor DC da corrente de carga é
baixo, pouca potência é entregue a carga, mas o ripple da corrente continua o mesmo (a forma
de onda da corrente é apenas deslocada para baixo) e, portanto, as perdas por chaveamento e
condução persistem, enquanto menos potência é entregue à carga, o que provoca uma queda na
eficiência. Alternativamente, vê-se uma diminuição no nível DC da corrente do indutor, enquanto
os harmônicos da corrente permanecem inalterados e possuem uma grande defasagem em relação
à tensão de saída, o que leva a um fator de potência baixo para cargas pequenas. Nota-se que
a eficiência obtida difere da calculada através da Eq. 2.16, que prevê uma eficiência maior para
pequenas cargas. Isso se deve ao fato de que na dedução da Eq. 2.16 desprezou-se o ripple, o que
é uma aproximação inválida para pequenas cargas, situação em que os valores médios das tensões
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e correntes são baixos.

Figura 4.19: Eficiência do conversor Buck em função da corrente de carga.

A Fig.4.20 apresenta as formas de onda da tensão, corrente e potência dissipada nos transistores
durante a operação em regime estacionário. No início do ciclo, o transistor PMOS está ligado,
pois a queda de tensão é próxima de zero nos seus terminais (Fig.4.20 (a)). No entanto, apesar
do elevado valor de W/L escolhido, ainda observa-se um queda de tensão de aproximadamente
500 mV durante a condução da corrente de carga de 330 mA, o que gera perdas por condução. A
perda por chaveamento pode ser observada quando o transistor muda de estado e a tensão sobe
até que a corrente que passa por ele seja nula. Durante a transição, o transistor conduz uma
corrente e possui uma queda de tensão não nula, o que gera um pico de potência dissipada, como
pode ser observado em (3) na Fig. 4.20 (a). A análise das perdas no transistor NMOS é análoga.
Observa-se que, devida a resistência do canal do transistor NMOS durante o período em que este
está ligado produz uma tensão negativa de aproximadamente −1 V no source do transistor PMOS,
o que justifica a tensão de 6 V sobre este transistor quando está desligado.

As perdas nos transistores por chaveamento e condução representam a maior perda de potência
no circuito. O cálculo do valor RMS das formas de onda em (3), na Fig.4.20 revela uma potência
dissipada de 140 mW RMS no transistor PMOS e 134 mW RMS no transistor NMOS. Uma
pequena parcela da perda é devida à resistência série do indutor, a qual foi considerada igual a
10 mΩ nas simulações e dissipa uma potência de 1, 19 mW RMS. Os cálculos foram realizados
para a carga nominal de 330 mA.
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(a) Formas de onda do transistor PMOS. (1) Tensão VDS ;
(2) Corrente ID; (3) Potência dissipada.

(b) Formas de onda do transistor NMOS. (1) Corrente ID;
(3)Tensão VDS ; (3) Potência dissipada.

Figura 4.20: Tensão, corrente e potência dissipada nos transistores do estágio de potência.

A Fig. 4.21 apresenta o sinal PWM (4) gerado pela comparação do sinal de controle (2) com a
rampa (3). Observa-se que o controlador gera um sinal que se "molda"a onda triangular a fim de
gerar o sinal PWM que regula a tensão de saída (1) no valor de referência. O valor do duty cycle
em regime estacionário pode ser observado na Fig. 4.21 e vale aproximadamente 0, 76. Novamente,
a diferença deste valor para o valor teórico de 0, 66 se deve à compensação que deve ser feita pelas
perdas que não foram levadas em consideração no cálculo teórico. De fato, o controlador realiza o
seu propósito de compensar pelas perdas e imperfeições do sistema, mantendo a tensão de saída
no seu valor desejado.
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(a) Simulação transiente para o sinal de saída (1), controle
(2), rampa (3) e PWM (4).

(b) Simulação em regime estacionário para o sinal saída
(1), controle (2), rampa (3) e PWM (4).

Figura 4.21: Sinal PWM gerado a partir da comparação entre a rampa e o sinal de controle.

Conforme mencionado anteriormente, a análise PSS não convergiu para o sistema completo,
pois o gerador de rampa não fornece uma onda triangular perfeitamente periódica. Para validar o
sistema com o gerador de rampa real, foi realizada uma simulação transiente da tensão de saída
para as temperaturas de −40◦C, 125◦C e 27◦C, como mostra a Fig. 4.22.

Para a tensão de saída a 27◦C o resultado é o mesmo do obtido pela análise PSS na Fig. 4.18
(a), com um sobrevalor de 4, 5% e um ripple de 8 mV na tensão de saída. No entanto, para a
temperatura de −40◦C obteve-se um sobrevalor maior.

O circuito V-I-V utilizado para elevar-se a tensão de Bandgap de 1, 23 V a 3, 3 V possui a
desvantagem de não ser imune à variações da tensão de alimentação e da temperatura, o que pode
afetar a tensão de referência fornecida ao controlador, influenciando diretamente a saída do Buck.
Uma possível alternativa ao conversor V-I-V é utilizar um divisor resistivo que abaixe a tensão
de saída que chega ao controlador para o valor da tensão de Bandgap. Dessa forma, a tensão de
referência é imune à variações da tensão de alimentação e o divisor resistivo pode ser ajustado de
forma a compensar variações de temperatura.
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Figura 4.22: Simulação transiente do sistema sujeito à variação de temperatura.

Para analisar a resposta do sistema à variação na tensão de entrada, foi realizada a simulação
transiente mostrada na Fig. 4.23. A tensão de entrada (1) inicia em 4,5 V, em t = 20 µs sobe para
5 V e retorna a 4,5 V em t = 40 µs. Nota-se que a variação da tensão de saída é imperceptível,
pois o sistema é rapidamente compensado.
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Figura 4.23: Simulação transiente do sistema sujeito à variação da tensão de entrada.
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Capítulo 5

Conclusões

Este trabalho teve como objetivo o projeto de um conversor DC DC abaixador, ou conversor
Buck, em processo CMOS com controle PWM de frequência fixa em modo de tensão.

Conseguiu-se uma tensão regulada em 3,3 V ± 4,5%, com uma eficiência acima de 85% para a
corrente de carga nominal de 330 mA, em temperatura de 27◦C. A tensão de saída é regulada por
um controlador PID, que foi projetado de forma a prover alto ganho em baixas frequências para
um erro nulo em regime estacionário e fornecer uma margem de fase de 58, 65◦ na frequência de
crossover de 250 kHz para uma resposta transiente adequada. O sinal de controle produzido pelo
controlador é comparado com uma onda triangular de período 1µs± 4% e o sinal PWM resultante
da comparação passa por um buffer cuja função é evitar o curto circuito da fonte, introduzindo
um atraso de alguns nano-segundos entre a mudança de estado dos transistores do estágio de
potência. A tensão de referência para o controlador é gerada por conversor V-I-V a partir da
tensão de Bandgap. A fim de melhorar a imunidade da tensão de referência à variação da tensão
de alimentação e da temperatura, propõe-se, futuramente, a utilização de um divisor resistivo
que abaixe a tensão de saída que chega ao controlador para a tensão de bandgap, eliminando a
necessidade do conversor V-I-V. O divisor resistivo pode ser dimensionado de forma a apresentar
uma boa imunidade à variação de temperatura.

Conversores DC DC são pouco encontrados em textos de Microeletrônica, enquanto a aborda-
gem feita em textos de Eletrônica de Potência não é muito direcionada ao projeto do sistema em
nível de circuito. Artigos foram de extrema utilidade ao longo do desenvolvimento do projeto, mas
fornecem poucos detalhes de implementação, deixando a cargo do projetista descobri-los ao longo
de várias horas de tentativas em frente ao simulador. Espera-se que esse trabalho possa auxiliar em
projetos futuros de conversores DC DC, fornecendo informações sobre a estrutura desses sistemas
e detalhes de projeto e simulação que possam facilitar o trabalho do projetista.

Como trabalhos futuros, espera-se finalizar o projeto do conversor com a realização do layout
e verificações de corner para a fabricação de um protótipo. Outro trabalho interessante seria o
projeto de um conversor Buck Boost não inversor, de forma a conseguir maior flexibilidade em
relação à tensão de entrada exigida. Propõe-se, também, a implementação de um controlador não
linear de modos deslizantes para o controle das variáveis de estado, o que pode trazer melhorias
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no desempenho do circuito. Formas de reduzir as perdas por condução e chaveamento também
podem ser abordados em trabalhos futuros.
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ANEXOS
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I. DIMENSÕES DOS TRANSISTORES

I.1 Estágio de Potência

Tabela I.1: Dimensões dos Transistores para o Estágio de Potência.

Dispositivo W/L(µm/µm)

PMOS 7000/0.6
NMOS 1200/0.6

I.2 Amplificador Operacional

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.4.

Tabela I.2: Dimensões dos Transistores para o Amplificador Operacional.

Dispositivo W/L(µm/µm)

Q1 2/1
Q2 2/1
Q3 2.8/1
Q4 2.8/1
Q5 3/1
Q6 3/1
Q7 3/1
Q8 24/1
Q9 11.2/1
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I.3 Gerador de Rampa

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.6.

Tabela I.3: Dimensões dos Transistores para o Gerador de Rampa.

Dispositivo W/L(µm/µm)

M1 6/5
M2 6/5
M3 10/2
M4 20/0.6

I.4 Comparador com Histerese

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.10.

Tabela I.4: Dimensões dos Transistores para o Comparador com Histerese.

Dispositivo W/L(µm/µm)

M1 10/1
M2 10/1
M3 2/1
M4 2/1
M5 10/1
M6 4/1
M7 4/1
M8 2/1
M9 0.8/1
M10 0.8/1
M11 0.8/1
M12 10/1
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I.5 Buffer

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.10.

Tabela I.5: Dimensões dos Transistores para o Buffer.

Dispositivo W/L(µm/µm)

M3 720/0.6
M4 720/0,6
M5 720/0.6
M6 720/0.6
M7 720/0.6
M8 180/0.6

I.6 Circuito de Bandgap

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.15.

Tabela I.6: Dimensões dos Transistores para o circuito de Bandgap.

Dispositivo W/L(µm/µm)

M0 0.8/0.6
M21 300/0,6
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I.7 Amplificador Operacional com entrada PMOS

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.16.

Tabela I.7: Dimensões dos Transistores para o Amp Op com entrada PMOS.

Dispositivo W/L(µm/µm)

Q1 4/1
Q2 4/1
Q3 3/1
Q4 2.8/1
Q5 2.8/1
Q6 3/1
Q7 3/1
Q8 3/1
Q9 4/1

I.8 Circuito de Referência de Corrente

A numeração dos dispositivos é referente à Fig. 3.18.

Tabela I.8: Dimensões dos Transistores para o circuito de Referência de Corrente.

Dispositivo W/L(µm/µm)

Q1 1/15
Q2 1/15
Q3 20/10
Q4 20/10
Q5 0.8/1
Q6 20/1
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I.9 Portas NOT e NAND

A numeração dos dispositivos da tabela I.9 é referente à Fig. 3.20. São listadas as dimensões
para o inversor rápido, que é utilizado no comparador com histerese, e para as portas inv1 e inv2,
que são utilizadas no buffer. As portas inv3 e inv4 são idênticas à inv2. A tabela I.10 é referente
à Fig. 3.21.

Tabela I.9: Dimensões dos Transistores para as portas NOT.

inv1 inv2 inversor rápido
Dispositivo W/L(µm/µm) W/L(µm/µm) W/L(µm/µm)

M0 72/0.6 240/0.6 1.6/0.6
M1 36/0.6 120/0.6 0.8/0.6

Tabela I.10: Dimensões dos Transistores para a porta NAND.

Dispositivo W/L(µm/µm)

M0 2.4/0.6
M1 3/0,6
M2 3/0.6
M3 2.4/0.6
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II. DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO CD

O CD contém este documento em formato pdf e um arquivo com o resumo e palavras chave do
trabalho.
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