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RESUMO 

 

 

Com recentes avanços na tecnologia de semicondutores Gallium Nitride (GaN) foi possível 

obter maiores aplicações no mercado de eletrônica de potência, permitindo altas velocidades de 

comutação e altas densidades de conversão de potência por transistores, além de diminuir os 

volumes fisicos desses componentes e seus dissipadores. Este trabalho apresenta uma aplicação 

de transistores GaN FET no desenvolvimento de um amplificador de áudio classe D de 1KW, 

este tem como objetivo de observar sua eficiência e perdas geradas nos comutadores. Neste 

trabalho também é realizada uma pequena revisão de topologias usadas em amplificadores 

classe D. A topologia utilizada neste projeto é em ponte completa com modulação unipolar 

realizada por software e seu controle é feito pelo compensador Proporcional Integrador 

Derivativo (PID) modificado. O Filtro desenvolvido é do tipo Butterworth de 2° LC simétrico, 

e a frequência de chaveamento é fixada em 400KHz. Na simulação são obtidos rendimento de 

98,9% no amplificador e na Distorção Harmônica Total (THD) obtemos resultado de 0,14% 

através do transistor emulado GaN FET THP3212PS. No protótipo físico são usados dois 

modulos GaN FET LMG3411EVM-018, e em potência nominal são obtidos rendimentos de 

98,6%. As perdas calculadas ficaram em 14,032W e as perdas físicas obtidas no amplificador 

foram de 14,236W. A relação sinal/ruído é obtido através da FFT da tensão de saída em 1KHz 

apresentando 57,2dB. A curva de reposta em frequência é apresentada com uma característica 

típica para projetos de áudio entre 20Hz à 20kHz. 

 

Palavras-chave: Amplificador de Áudio Classe D, GaN FET, Perdas em Transistor GaN FET, 

Simulação de Transistores GaN FET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

With recent advances in Gallium Nitride semiconductor technology (GaN) it was possible to 

obtain greater applications in the power electronics market, allowing high switching speeds and 

high densities of power conversion by transistors, in addition to decreasing the physical 

volumes of these components and their sinks. This work presents an application of Transistors 

GaN FET in the development of a class D audio amplifier of 1KW, this aims to observe its 

efficiency and losses generated in the switches. In this work is also carried out a small review 

of topologies used in class D amplifiers. The filter developed is of the 2° LC symmetrical 

Butterworth type, and the slation frequency is fixed at 400KHz. In the simulation, yield of 

98.9% are obtained in the amplifier and in the Total Harmonic Distortion (THD) we obtained 

a result of 0.14% through the emulate transistor GaN FET THP3212PS. In the physical 

prototype, two GaN FET LMG3411EVM-018 modules are used, and in nominal power yields 

of 98.6% are obtained. The calculated losses were 14.032W and the physical losses obtained in 

the amplifier were 14.236W. The signal/noise ratio is obtained by FFT of the output voltage at 

1KHz presenting 57.2dB. The frequency response curve is presented with a typical feature for 

audio projects between 20Hz to 20kHz. 

 

 

Keywords: Class D Audio Amplifier, GaN FET, GaN FET Loss Transistors, Simulation of GaN 

FET Transistors. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

A conversão de energia elétrica com o máximo de desempenho tem sido um dos 

principais objetivos da eletrônica de potência, que ao longo dos anos tem estabelecido 

significativos avanços no campo de transmissão e no processamento de energia beneficiando 

diversos setores.  

Dentro dos diversos mercados de tecnologia, o de áudio tem uma significativa parcela 

no uso diário de equipamentos amplificadores, principalmente para sistemas de sonorização em 

eventos onde são necessárias centenas ou até milhares de Watts de potência para alcançar o 

público à longas distancias e em sinais audíveis em uma larga faixa de frequência. Neste 

capitulo uma breve introdução é realizada sobre amplificador digital e transistores. 

 

1.1     Contextualização e motivação 

 

Desde o desenvolvimento dos amplificadores classe A novas tecnologias de potência 

foram aplicadas com a necessidade de obter maiores potencias e menor desperdício no processo 

de conversão de energia elétrica, bem como o uso de novas topologias para alcançar menores 

volumes físicos destes equipamentos. Com a demanda de amplificadores de áudio mais potentes 

e compactos desde sua popularização nos anos 80 e 90, diferentes transistores foram aplicados 

em amplificadores, na sua maioria de classe B/AB, mas sempre com significativas perdas e 

enormes dissipadores (ANDERSEN, 2005). Esses transistores possuem um impacto 

significativo na economia pois determinam o custo e eficiência do dispositivo (RASHID, 2015). 

Como alternativa aos Transistores Bipolares, o Transistor de Efeito de Campo de Metal 

Semicondutor (MOSFET) de potência, apareceram pela primeira vez em 1976. Esses 

dispositivos eram mais rápidos e robustos e obtinham maiores ganhos de corrente (DUNCAN, 

1997). 

 No início dos anos 1980 uma nova tecnologia que integrava o MOSFET e o Transistor 

de Junção Bipolar (BJT) no mesmo chip era introduzida, esse era o dispositivo de super junção, 

o Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT) que já alcançaria melhorias de condutividade além 

dos limites teóricos de um MOSFET de portadora majoritária.  

Com características de comutação mais rápidas herdadas do MOSFET e menor 

resistência especifica no estado ligado (On), os IGBT’s tornaram-se os substitutos naturais para 
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os BJT’s, com esses resultados a conversão de energia de comutação se torna uma realidade 

comercial (LIDOW, 2020). 

Apesar de toda evolução nos dispositivos baseados em silício (Si), estes não foram 

capazes de atender as crescentes necessidades de operação em alta tensão, alta densidade de 

potência, altas frequências e em altas temperaturas, sem que seja necessário conectar em serie 

ou em paralelo um grande número de comutadores aumentando as perdas e os custos dos 

conversores (RASHID, 2015). 

Considerado como o material semicondutor revolucionário no futuro da eletrônica de 

potência, também chamados semicondutores de banda larga, o Nitreto de Gálio (GaN), é 

conhecido assim devido a energia de ligação relativamente grande dos componentes atômicos 

em sua estrutura cristalina. Embora o GaN esteja recentemente se estabelecendo no mercado 

eles já ultrapassaram os feitos dos semicondutores de silício. Com baixa resistência Ron e 

baixas cargas na porta (Gate) e uma recuperação reversa mais rápida, resultaram essas 

características em menores perdas no transistor, obtendo maior eficiência em altas frequências 

e um aumento no alcance de comutação entre intervalos de 0,5MHz a 1MHz, o que reduz 

significativamente o tamanho e o custo dos componentes passivos em sistemas eletrônicos de 

potência (JORDI, 2010). 

Muitos amplificadores de áudio de potência necessitam de uma largura de banda extensa 

entre 20Hz a 20kHz, no entanto normalmente o amplificador linear possui uma eficiência muito 

baixa, para isso o amplificador digital classe D é adotado em aplicações de áudio a fim de 

superar a baixa eficiência. (CHO et al, 2007). 

O amplificador classe D quando proposto em 1958 tinha por objetivo teórico alcançar 

100% de eficiência energética no índice de modulação total, mais devido a perdas inerentes aos 

componentes do circuito era possível obter potencias superiores a 90% de rendimento e a alta 

eficiência exigia bons indutores de saída evitando a propagação de frequência de comutação 

nos alto-falantes (SELF, 2013), associado a esse fator e a importância de usar chaves com 

menores perdas evidencia um aumento na eficiência de projetos em amplificadores de áudio 

(KNAG, 2016).  

Em (DUNCAN, 1996) afirma que uma vez que o potencial de deficiências da classe D 

forem superadas à amplificação usando Modulação por Largura de Pulso (PWM) será o mais 

encontrado em equipamentos de áudio acima de 100w.  

Essa afirmação já é confirmada atualmente com uma forte presença dessa tecnologia, 

mas não só em altas potencias mais também em dispositivos com baixa potência como celular, 
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tablet e notebook (ALVES, 2017). 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar a aplicação de transistores 

GaN no desenvolvimento de um amplificador classe D de alta potência e eficiência onde 

também são obitidas as perdas do amplificador. A comutação é realizada na frequência de 400 

KHz, e a topologia é baseada no inversor CC-CA monofásico, onde é usado uma modulação 

unipolar obtida por software, com controle Proporcional Integrador Derivativo (PID), em 

topologia de ponte completa utilizando na saída do conversor um filtro de Indutor e capacitor 

(LC) simétrico Butterworth de 2° ordem. 

 

1.2     Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está organizado em 7 capítulos, sendo descritos na seguinte ordem: 

Capitulo 1 – Foram apresentados a contextualização e motivação para o tema. 

Capitulo 2 – Neste capitulo é verificado o Estado da arte de amplificadores de áudio em 

classe D, observando para sua importância econômica e analisando parâmetros básicos 

aplicados aos amplificadores profissionais de áudio para se obter um ótimo desempenho de 

sinais amplificados. Também são revisadas as topologias básicas de inversores que podem ser 

aplicados à amplificação digital com alguns exemplos já realizados desses dispositivos. 

Tambem é apresentada a modulação utilizada neste projeto visando apresentar suas diferenças, 

vantagens e fundamentos necessários aplicados no projeto do amplificador classe D. 

Capitulo 3 – O estudo neste capitulo é direcionado ao transistor GaN, onde são 

analisados seu modo de funcionamento, modelos comerciais e suas características técnicas, 

afim de apresentar dados que justifiquem a escolha de um componente adequado e com alto 

desempenho. 

Capitulo 4 – Neste capitulo é apresentado o projeto do amplificador classe D e são 

realizados os cálculos dos parâmetros necessários na aplicação física do conversor e de sua 

simulação, onde também é realizado o estudo do controle analógico, e são obtidas as funções 

de transferências do sistema. É feito o estudo do microcontrolador e é determinado o cálculo 

do filtro LC simétrico do amplificador.  

Capitulo 5 – São mostrados os resultados obtidos por simulação, apresentando as perdas 

e o rendimentos obtidos. 

Capitulo 6 – É apresentado os resultados físicos do protótipo, ilustrando suas formas de 

onda, rendimento e suas perdas. 
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Capitulo 7 – É discutido os resultados obtidos no amplificador e são sugeridas melhorias 

em trabalhos futuros. 
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2    ESTUDO DO AMPLIFICADOR DE AUDIO CLASSE D 

 

Neste capítulo serão apresentados o estudo teórico do amplificador classe D, as 

modulações mais utilizadas e parâmetros necessários ao desenvolvimento de um amplificador 

digital.   

2.1     Introdução ao amplificador digital 

 

Considerado ser uma invenção do Dr. A.H. Reeves nos anos 50, pai da Pulse Code 

Modulation (PCM), a primeira unidade comercial do amplificador classe D foi um modulo 

projetado por Gondon Edge e desenvolvido por Jim Westwood em Sinclair Radionics. O 

amplificador X10 lançado no Reino unido em 1960 com potência de aproximadamente 2,5 

Watts e seu sucessor o X20, produzia 20 Watts, foi um dispositivo que sofreu muito com a 

inconsistências e limitações dos transistores de germânio disponíveis na época de 1966 

(DUNCAN, 1996). A Figura 2.1 apresenta o amplificador X10. 

Figura 2.1- Primeiro modelo comercial de amplificador classe D. 

 

Fonte: Duncan, 1996. 
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O modo de funcionamento do amplificador digital é basicamente o contrário das demais 

topologias de amplificação, quando o amplificador de outras classes como A, B, C, G, H tem o 

transistor funcionando na região ativa, em torno de um ponto quiescente (Q) de operação, já o 

amplificador classe D tem sua operação na região de corte ou saturação, utilizando o mesmo 

princípio de fontes chaveadas. Suas principais vantagens no procedimento de operação é seu 

elevado rendimento, idealizado para 100%, o que na pratica obtém resultados acima de 90%. 

As chaves como atuam apenas em dois níveis de tensão, faz-se necessária a utilização de alguma 

técnica de modulação, onde a mais comum é a modulação PWM, outras técnicas podem ser 

utilizadas mais com desvantagens como por exemplo a modulação sigma-delta (CANÔNICO, 

2011). 

 

2.2    Inversores de fonte de tensão (VCI) 

 

Os inversores podem ser classificados por sua fonte de entrada, são eles o inversor fonte 

de tensão, fonte de corrente e fonte de impedância, sendo neste trabalho estudado os inversores 

básicos de fonte de tensão. Os conversores de tensão monofásicos são conversores estáticos, 

eles são destinados a controlar o fluxo de energia elétrica entre a fonte de tensão continua e uma 

carga CA (RASHID, 2015). 

 

2.2.1   Estudo teórico da topologia inversora aplicado ao amplificador digital 

 

Comumente usados para controlar motores, a topologia inversora CC-CA é muito 

utilizada comercialmente, sendo facilmente encontrado em geladeiras, condicionadores de ar, 

fontes chaveadas e inversores para energia solar, e tem como objetivo produzir uma saída CA 

senoidal, cuja magnitude e frequência podem ser controladas (MOHAN, 2003).  
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2.3    Principais topologias inversoras  

 

A seguir algumas das principais topologias inversoras são estudas afim de mostrar seu 

modo de funcionamento e suas características de modo a se escolher uma que se encaixe em 

um perfil de baixas distorções harmônicas e eficiência para o desenvolvimento de um bom 

amplificador digital.  

 

2.3.1 Topologia meia ponte (Half-Bridge) 

 

O inversor de meia ponte é um inversor que emprega apenas um braço de interruptores, 

este é um circuito com ponto médio significando que são necessárias duas fontes de tensão para 

sua alimentação de barramento. Esta topologia é o modo mais simples de ser comandado, na 

Figura 2.2(a) temos o esquemático dessa topologia, e na Figura 2.2(b) é apresentada sua 

estrutura com divisor capacitivo, com apenas uma fonte de tensão permitindo também a 

obtenção de um ponto médio. Esse modelo pode ser empregado para baixas potencias e 

elevadas frequências. 

Figura 2.2 – Inversor monofásico com ponto médio e com divisor capacitivo. 

 

(a)                                                                 (b) 

Fonte: Adaptado de MOHAN, 2003. 

No funcionamento deste circuito temos em cada fonte a tensão de barramento Vdc/2. 

Quando a chave S1 é fechada a tensão na carga é Vdc/2, e quando S2 é fechada a tensão na 

carga é +Vdc/2, dessa forma pode ser produzida uma saída com onda quadrada ou uma saída 
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senoidal. Observando que a tensão na chave é duas vezes a tensão na carga, ou Vdc, um tempo 

morto é necessário para evitar um curto na fonte de tensão e são necessários também diodos em 

anti-paralelo nos semicondutores para se manter uma corrente de forma continua nas cargas. 

Um projeto comum para o desenvolvimento de um amplificador digital em meia ponte pode ser 

observado na Figura 2.3 onde sua saída produz em 4 ohms uma potência de 250W a uma tensão 

simétrica de barramento de +50 -50 Vdc. 

Figura 2.3 – Circuito de amplificador Classe D de meia ponte. 

 

Fonte: Adaptado de INFINEON TECHNOLOGIES, 2013. 

Os comandos nessa configuração geram a seguinte Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Chaveamentos válidos para inversor de meia ponte VSI. 

Estado N° estado abV  Componente em condução 

1 2( ), ( )S Ligado On S Desligado Off= =  1 

2
iv

 
1S 1D  

0 0i  0 0i   

2 1( ), ( )S Ligado On S Desligado Off= =  2 

2
iv−

 
1D 2S  

0 0i  0 0i   

1 2, ( )S S Desligado Off=  3 

2
iv

−  
2D  

0 0i   

  

2
iv

 
1D  

0 0i   

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 
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2.3.2 Topologia ponte completa (Full Bridge) 

 

O esquema mais simples de chaveamento para um conversor em ponte completa é o que 

se produz na saída uma onda quadrada, nele a chave em +Vdc é conectada a carga quando as 

chaves S1 e S4 são fechadas ou -Vdc quando S2 e S3 são fechadas, esse constante chaveamento 

na figura 2.4(a) produz na carga uma tensão com onda quadrada da Figura 2.4(b). 

Figura 2.4 – (a) Topologia Ponte completa, (b) Forma de onda de tensão e corrente de 

saída. 

 

(a)                                                                   (b) 
Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 

As etapas as seguir na Figura 2.5 e Figura 2.6 temos as formas de onda para um inversor 

de ponte completa com carga indutiva. 

Figura 2.5 – Forma de onda de tensão de saída com a comutação das chaves. 

 

Fonte: Adaptado de RASHID,2018. 
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Figura 2.6 – Etapas de operação do conversor de ponte completa. 

 

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 

Na configuração com 4 chaves temos o circuito da Figura 2.7, onde essa topologia utiliza 

um filtro LC na saída definindo uma melhor forma de onda.  

Figura 2.7 – Circuito eletrônico de um amplificador Classe D de ponte completa. 

 

Fonte: Adaptado de TARAMPS ELETRÔNICA, 2010. 
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2.3.3 Topologia push-pull 

 

O inversor push-pull da Figura 2.8 é um dos primeiros empregados industrialmente e é 

bem adaptado a baixas frequências e baixas potencias, nele é empregado um transformador com 

ponto médio no primário usando apenas uma fonte CC que emprega apenas dois interruptores. 

Uma vantagem nessa topologia é que a carga fica isolada da fonte, onde a fonte e as chaves são 

ligadas na mesma massa. 

Figura 2.8 – Esquemático de um circuito push-pull. 

 

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 

As etapas de funcionamento do push-pull são representas na Figura 2.9 e suas formas 

de onda considerando um transformador ideal e uma relação de transformação unitária são 

ilustrados na Figura 2.10. 

Figura 2.9 – Etapas de funcionamento do inversor push-pull. 

 

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 
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Figura 2.10 – Formas de onda do inversor push-pull. 

 

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 

A Figura 2.11 apresenta um exemplo de projeto de amplificador classe D com topologia 

push-pull. Este projeto é constituído de dois conversores push-pull em paralelo, e funciona 

como um sendo responsável pelo chaveamento do semiciclo positivo e ou outro pelo semiciclo 

negativo (RODRIGUES, 2008). 

Figura 2.11 – Topologia de amplificador classe D push-pull. 

 

Fonte: Adaptado de RODRIGUES, 2008. 
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2.3.4 Topologia de inversor Full-Bridge à três braços 

 

Uma configuração básica de um inversor trifásico em fonte de tensão, pode ser observada 

na Figura 2.12. Quando uma chave da semiponte superior e outra da ponte inferior estiverem 

em condução, a tensão CC aparecerá em um par de condutores da saída alternada. Essa conexão 

deve ser realizada por meio de indutores, onde eles permitem limitar a corrente em situações 

onde a tensão CA for diferente de Vdc. 

Figura 2.12 – Topologia de inversor trifásico em fonte de tensão. 

 

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 

Os oito estados de comutação são apresentados na Tabela 2.1, desses estados dois deles 

(7 e 8) produzem tensões de linha zero CA, os estados restantes de (1 à 6) produzem tensões de 

saída CA diferentes de zero, gerando um forma de onda de tensão, movendo-se de um estado 

para o outro, onde consistem em valores entre Vdc, 0 e -Vdc. As mesmas regras já descritas no 

inversor de tensão monofásico são aplicadas no inversor de tensão trifásico (RASHID, 2018). 
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Tabela 2.2 – Chaveamentos válidos para inversor com três fases VSI.  

Estado N° estado abV  
bcV  

caV  Space Vector 

1 2 3

4 5 3

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

1 iv  0  iv−  
1 1 0.577v j= +  

2 3 1

5 6 4

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

2 0  iv  
iv−  

2 1.55v j=  

3 4 2

6 1 5

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

3 iv−  
iv  0  

3 1 0.577v j= − +  

4 5 3

1 2 6

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

4 iv−  0  iv  
4 1 0.577v j= − −  

5 6 4

2 3 1

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

5 0  iv−  
iv  

5 1.55v j= −  

6 1 5

3 4 2

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

6 iv  
iv−  0  

6 1 0.577v j= −  

1 3 5

4 6 2

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

7 0  0  0  7 0v =  

4 6 2

1 3 5

, , ( )

, , ( )

S S S Ligado On

S S S Desligado Off

=

=
 

8 0  0  0  8 0v =  

Fonte: Adaptado de RASHID, 2018. 

Na Figura 2.13, em (CHO et al, 2007) a estratégia de usar a topologia trifásica é usada 

para gerar um amplificador Classe D com duas saídas, onde é possível observar as inúmeras 

possibilidades de projeto para produzir um amplificador digital. 

Figura 2.13 – Amplificador classe D estéreo usando topologia de inversor trifásico. 

 

Fonte: Adaptado de CHO et al,2007. 
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2.3.5 Topologia de multinível 

 

Outro método de produzir uma saída acima de 3 níveis, é a topologia inversora de 

multinível, onde aplicando o conceito básico de chaveamento para uma ponte H pode ser 

expandido a outros circuitos que podem produzir níveis de tensões de saídas adicionais 

parecidas com a função seno (HART, 2011). Esta topologia reduz o conteúdo harmônico em 

baixas frequências de comutação e também tem uma ótima eficiência. O circuito da Figura 2.14 

é um inversor com duas fontes de tensões cada uma com ponte H (RASHID, 2018). 

Figura 2.14 – Topologia de inversor multinível de 5 níveis.  

 

Fonte: Adaptado de RASHID, 2007. 

Na Tabela 2.3 são apresentados os estados válidos para um chaveamento de 5 níveis. 
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Tabela 2.3 – Chaveamentos válidos para inversor de 5 níveis do lado positivo das chaves. 

21S +
 

22S +
 

11S +
 

12S +
 

anV  

1 0 1 0 iv  

1 0 0 0 2
iv  

1 0 1 1 2
iv  

0 0 1 0 2
iv  

1 1 1 0 2
iv  

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 

1 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 1 0 

0 1 0 0 2
iv−  

0 1 1 1 2
iv−  

0 0 0 1 2
iv−  

1 1 0 1 2
iv−  

0 1 0 1 iv−  

Fonte: Adaptado de RASHID, 2007. 

Essa técnica é aplicada no trabalho de (CAI et al, 2011), onde é apresentado o 

desenvolvimento de um amplificador multinível classe D. A Figura 2.15 ilustra o esquemático 

da topologia monofásica utilizada, usando apenas um filtro na saída para suprimir as 

frequências harmônicas de chaveamento. 

Figura 2.15 – Topologia de amplificador classe D multinível.  

 

Fonte: Adaptado de CAI et al, 2011. 
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2.4 Modulação em amplificadores digitais. 

 

Na reprodução de sinais em amplificadores de áudio classe D, uma determinada 

amplitude e frequência é necessário a um sistema dinâmico que responda a variações do sinal 

de referência. Das técnicas possíveis que permitam tais variações existe a modulação por 

largura de pulso (PWM), que consiste na comparação da variação da largura de pulsos com um 

sinal de referência, como um dente de serra ou uma onda triangular. Os métodos mais comuns 

empregados são: 

1. Modulação por largura de pulso simples;  

2. Modulação por largura de pulso múltipla; 

3. Modulação por largura de pulso senoidal (SPWM); 

Dentre estes 3 modelos daremos atenção a SPWM que tem a tensão de saída controlada 

pela variação dos períodos nos estados ligado e desligado, de modo que no período ligado a 

largura de pulso seja mais longo no pico da onda. Este proporciona um modo de diminuir a 

distorção harmônica total (THD) da corrente na carga (HART, 2011). 

 Na Fig. 2.16 a variação da amplitude da onda senoidal de referência altera a largura do 

pulso e controla a magnitude eficaz da forma de onda de saída (AHMED, 2000).  

Figura 2.16 – Forma de onda de uma portadora triangular com moduladora senoidal e 

saída equivalente em pulsos.  

 

Fonte: Adaptado de AHMED, 2000. 
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Dentre os três modelos citados observamos uma importante característica no SPWM 

por diminuir a distorção harmônica. É possível diminuir a THD em uma saída de um inversor 

PWM com algum filtro devido à localização das frequências serem muito mais altas do que a 

frequência fundamental do sinal facilitando muito a filtragem (HART, 2011) 

 

2.5  Modulação de amplitude  

 

       A modulação da amplitude 𝑚𝑎 é a taxa das amplitudes dos sinais de referência pela 

portadora, e pode ser determinada por: 

 

modreferencia

a

portadora tri

V V
m

V V
= =                                                                                                                  (2.1) 

Onde 𝑉𝑚𝑜𝑑 é a tensão de pico da moduladora e 𝑉𝑡𝑟𝑖 é a tensão de pico da portadora 

triangular. Se 𝑚𝑎 é menor ou igual a amplitude da frequência fundamental da tensão na saída,  

𝑉𝑎𝑏 é linearmente proporcional a 𝑚𝑎. 

aab dc
V m V=                                                                                                                               (2.2) 

       A amplitude fundamental da saída do PWM é controlada por 𝑚𝑎. Isto permite que 

quando houver uma tensão de alimentação 𝑉𝑑𝑐 que é a tensão de barramento não regulada, 𝑚𝑎 

pode ser ajustado para compensar essas variações na tensão de alimentação de Corrente 

Continua (CC) (HART, 2012). 

 

2.6 Modulação de frequência 

 

Na taxa de modulação da frequência 𝑚𝑓, as series de Fourier para a tensão na saída de 

PWM tem uma frequência fundamental que é a mesma do sinal de referência. Estas frequências 

harmônicas existem em torno das frequências múltiplas de chaveamento. A Taxa de modulação 

da frequência é determinada por: 

mod

portadora tri
f

referencia

f f
m

f f
= =                                                                                                                                                  (2.3) 
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Quando é aumentada a frequência da portadora 𝑚𝑓, as frequências onde ocorrem harmônicas 

são ampliadas. Com isso frequências altas de chaveamento geram uma maior perda nas chaves 

usadas para implementar o conversor. 

 

2.7 SPWM bipolar 

 

Em PWM senoidal temos o chaveamento bipolar, que é uma versão de PWM que alterna 

entre o mais e o menos da tensão de alimentação CC. Nesta modulação de dois níveis, o sinal 

de referência 𝑉𝑟𝑒𝑓  é comparado com um sinal triangular 𝑉𝑡𝑟𝑖  na frequência de comutação de 

modo a se obter os pulsos de comando para os interruptores do inversor. Como no inversor 

apresentado em (GERENT, 2005), quando o valor de referência é maior do que o valor da 

portadora, (𝑉𝑟𝑒𝑓 > 𝑉𝑡𝑟𝑖 temos então Vab de saida igual a +Vdc), o respectivo braço comandado 

é comutado para o valor da tensão contínua do barramento de entrada. Quando o valor de 

referência é menor que o valor da portadora (𝑉𝑟𝑒𝑓 < 𝑉𝑡𝑟𝑖, então 𝑉𝑎𝑏 de saida é igual a – Vdc) 

tem-se então o valor da tensão de entrada invertido na saída do estágio inversor. A Figura 2.17 

mostra a comparação dos sinais 𝑉𝑟𝑒𝑓 e  𝑉𝑡𝑟𝑖 , e a respectiva tensão na saída do bloco inversor 

𝑉𝑎𝑏. 

Figura 2.17 – Referência senoidal e portadora triangular e abaixo tensão de saída. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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 Na Figura 2.17 a largura dos pulsos enviados para os interruptores depende da amplitude 

da referência senoidal de tensão, fazendo com que a tensão 𝑉𝑎𝑏 possua uma componente 

fundamental na mesma frequência da tensão de referência e os harmônicos deslocados em torno 

da frequência da portadora 𝑉𝑡𝑟𝑖. Esta modulação apresenta a característica de possuir um único 

comando para cada dois interruptores, como por exemplo, S1 e S4 na Figura 2.18. Nos outros 

dois interruptores podem-se usar, idealmente, um comando complementar. 

Figura 2.18 – Inversor bipolar em ponte completa. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
 
 

2.7.1 Etapas de operação 

 

Na descrição das etapas a seguir considera-se a carga como uma fonte de corrente de 

valor Io, e o interruptor será considerado ideal tendo um diodo ideal em antiparalelo. Nesta 

modulação, o inversor apresenta quatro etapas de operação, sendo que cada semiciclo da tensão 

de saída é responsável por duas etapas. Considera-se que durante todo o semiciclo positivo a 

corrente não muda de sentido na carga. Após se inverter, permanece no mesmo sentido durante 

todo o semiciclo negativo da tensão de saída. As etapas de operação referentes ao semiciclo 

negativo da tensão de saída são análogas as do semiciclo positivo. Nesta primeira etapa as 

chaves S1 e S4 conduzem a corrente de carga Io e as demais chaves encontram-se em bloqueio. 

A Figura 2.19(a) e 2.19(b) apresenta a 1 etapa e 2 etapas respectivamente. 
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Figura 2.19 – Primeira e segunda etapa de chaveamento da modulação bipolar. 

 

(a)                                                                   (b)  

Fonte: Adaptada de GERENT, 2005. 

 

Observando a Figura 2.20 com o tempo t1, a segunda etapa inicia com o bloqueio das 

chaves S1 e S4 e os diodos D2 e D3 polarizados diretamente, assumem o caminho da corrente 

de carga. Apesar das chaves S2 e S3 serem comandados a conduzir em t2, a corrente não muda 

de sentido durante este semiciclo fazendo com que os mesmos não conduzam.  

 

Figura 2.20 – Forma de onda da tensão Vab e comando dos interruptores. 

 

Fonte: Adaptada de GERENT, 2005 

Após o comando das chaves S2 e S3 ser interrompido em t3, os interruptores S1 e S4 

são comandados a conduzir em t4 assim temos de volta a primeira etapa de operação. 

  A modo de exemplificar a forma de onda da tensão 𝑉𝑎𝑏 , referente ao semiciclo positivo 

da tensão de saída 𝑉𝑎𝑏 mostrada na Figura 2.19. O conversor é considerado operando em um 

índice de modulação arbitrário e considerou-se a carga como sendo uma fonte de corrente. 

(GERENT, 2005). 
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2.7.2 Razão cíclica média instantânea (característica estática) 

 

A razão entre o tempo em que uma chave conduz e o seu respectivo período de comutação 

é definida como razão cíclica, nela temos um valor mínimo de zero e um valor máximo de 1, 

em modulação por largura de pulso senoidal temos as chaves S1 e S4 com a mesma razão cíclica 

que as chaves S2 e S3 (GERENT, 2005). Nesta modulação SPWM bipolar, dois interruptores 

em par são simultaneamente ligados ou desligados, onde sempre um dos pares está ligado. Os 

sinais de comutação são gerados comparando uma forma de onda triangular de frequência 𝑉𝑡𝑟𝑖 

com uma tensão de controle Vcontrol. Escolhendo arbitrariamente uma origem temporal 

observado na Figura 2.21 obtemos a equação (2.4) (MOHAN, 2003). 

Figura 2.21 –Tempos de comutação em PWM bipolar. 

 

Fonte: Adaptada de MOHAN, 2003. 
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4
tri tri Ts

t
V v=                                                                                                                               (2.4)                                                                                                        

Onde: 

10
4

Tt                                                                                                                              (2.5) 

1t t=                                                                                                                                          (2.6) 

Observando a Figura 2.21 fazemos: 

controltriV V=                                                                                                                            (2.7) 

Portanto a equação (2.4) é igual a equação (2.8): 

1
4

control

tri

V Ts
t

v
=                                                                                                                                                  (2.8) 

Analizando a Figura 2.21 encontramos que a duração de 𝑡𝑜𝑛 do par de chaves é igual a equação 

(2.9). 

12
2

on

Ts
t t= +                                                                                                                                                                    (2.9) 

Portanto da equação (2.9) obtemos a razão ciclica para 𝐷1 : 

1
ont

D
Ts

=                                                                                                                                   (2.10) 

1

1
1

2

control

tri

V
D

v

 
= + 

 
                                                                                                                           (2.11) 

Para 𝐷2 temos: 

2

1
1 1

2

control

tri

V
D

v

  
= − +   

  
                                                                                                                                          (2.12) 

Organizando as equações (2.11) e (2.13) onde a função de modulação é igual a equação (2.14) 

e (2.15). 



45 
 

( ) control

tri

V
fm t

v
=                                                                                                                                                                 (2.13) 

( ) ( )( )1

1
1

2
D t fm t= +                                                                                                                       (2.14) 

( ) ( )( )2

1
1

2
D t fm t= −                                                                                                                       (2.15) 

 

2.7.3 Tensão e corrente de saída em SPWM bipolar 

 

A partir de um sinal de áudio ou senoide qualquer, pode-se variar a razão cíclica das 

chaves de modo a se obter uma tensão desejada na sua saída. O valor médio quase instantâneo 

da variável 𝑉𝑎𝑏 é determinado como sendo o valor médio variável em um período de comutação. 

Uma forma de onda de tensão nos terminais 𝑉𝑎𝑏 é apresentada na Figura 2.22 utilizando SPWM 

bipolar. (GERENT, 2005).  

 

Figura 2.22 – Forma de onda da tensão de saída 𝑉𝑎𝑏. 

 

Fonte: Adaptada de GERENT, 2005. 

A forma de onda da tensão média de saída é dada por: 

BNANabmed
V V V= −                                                                                                                             (2.16) 

Onde  𝑉𝑎𝑏𝑚𝑒𝑑 é igual à: 

1 2abmed dc dc
V D V D V=  −                                                                                                                   (2.17) 

Substituindo as equações de D1 e D2 em: 
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( ) ( ) ( )1 2abmed dc dcV t D t V D t V=  −                                                                                                            (2.18) 

( )
( ) ( )1 1

2 2
abmed dc

fm t fm t
V t V

 
 
 
 

+ −
= −                                                                                                (2.19) 

Logo temos: 

( ) ( )abmed dcV t fm t V=                                                                                                              (2.20)                                                      

Com: 

( ) control
a

tri

V
fm t m

v
= =                                                                                                                    (2.21) 

Com a equação (2.22) a máxima amplitude da componente de frequência fundamental 

𝑉𝑎𝑏 é a equação (2.23), considerando um Vcontrol constante resultando em uma forma de onda 

de saída 𝑉𝑎𝑏. A tensão de saída media ao longo de um período de comutação da equação (2.24), 

Va0 depende da razão de 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 para 𝑣𝑡𝑟𝑖 para um determinado Vdc como mostra a equação 

(2.26). 

1.0am                                                                                                                               (2.22) 

ab a dcV m V=                                                                                                                    (2.23) 

1

s

Ts
f

=                                                                                                                               (2.24) 

abmed a dcV m V=                                                                                                                                 (2.25) 

control
ab dc a dc

tri

V
V V m V

v
=  =                                                                                                              (2.26)  

 com    𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  ≤ 𝑣𝑡𝑟𝑖.                      

Supondo que Vcontrol varie muito pouco durante um período de comutação, ou seja a 

equação (2.27), assumindo, portanto, que Vcontrol seja constante durante um período de 

chaveamento Ts, a equação (2.30) indica como o valor médio instantâneo de 𝑉𝑎𝑏, varia de um 

período de tempo de chaveamento para o próximo, sendo este a média instantânea a mesma 
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componente de frequência fundamental de 𝑉𝑎𝑏. Como Vcontrol é escolhido uma senoide este 

fornece uma tensão de audio com menos harmônicos. Variando a tensão de controle senoidal 

na frequência fundamental da equação (2.28), sendo esta a frequência desejada ou a 

fundamental da saída do inversor. 

21fm                                                                                                                              (2.27) 

1
1

2
f




=                                                                                                                              (2.28) 

( )1control controlv V seno t=                                                                                                                          (2.29) 

com 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  ≤ 𝑉𝑡𝑟𝑖. 

As equações (2.30) e (2.31)  mostram que o componente da frequência fundamental 

𝑉𝑎𝑏1 varia sinusoidalmente e em fase com Vcontrol em função do tempo resultando em: 

( )11 control
ab

tri

V
V seno t

v
=                                                                                                                                          (2.30) 

( )11ab aV m seno t=                                                                                                                                                 (2.31) 

 com 𝑚𝑎 ≤ 1.0. 

𝑉𝑎𝑏1 mostra que a amplitude da componente de frequência fundamental da tensão de 

audio varia linearmente com 𝑚𝑎 ≤ 1.0, portanto 𝑚𝑎 variando de 0 a 1 é dita como faixa linear. 

Logo a tensão de saída em modulação bipolar com 𝑉𝑝𝑜 sendo a tensão de pico, é dada pela 

equação (2.32). 

( ) ( )1out poV t V seno t=                                                                                                                  (2.32) 

Para o conjunto par de chaves 𝑆1,4 e seu complementar 𝑆2,3 temos:

( ) ( )
1,4 1aS m seno t =                                                                                                                    (2.33) 

( ) ( )( )
2,3 11 aS m seno t = −                                                                                                           (2.34) 

Como a carga é simétrica, o valor da corrente média de saída no semiciclo positivo é a 

mesma para o semiciclo negativo, onde este é representado pela equação (2.35). 
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( ) ( )1o po fi t I seno t =  +                                                                                                          (2.35) 

Onde 𝐼𝑝𝑜 é a corrente de pico de audio e 𝛳𝑓 é a diferença de fase com a tensão em uma 

carga não resistiva. 

 

2.8  SPWM unipolar  

 

De maneira similar a modulação bipolar, a modulação por largura de pulso senoidal 

unipolar visa deslocar o conteúdo harmônico para as altas frequências. Nele a saída é chaveada 

em três níveis, onde a tensão varia de um valor alto para zero ou de baixo para zero, 

diferentemente do bipolar que apenas varia entre um valor alto para baixo. Os interruptores nos 

dois braços da ponte completa do inversor não são comutados simultaneamente. Aqui os braços 

A e B do inversor de ponte completa da Figura 2.23 são controladas separadamente, 

comparando Vtri com Vcontrol e -Vcontrol respectivamente.  

Figura 2.23 – Inversor PWM Senoidal Unipolar.  

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 

 

Na Figura 2.24 é apresentado a comparação de Vcontrol com a forma de onda triangular 

e os sinais lógicos para controlar interruptores no braço A. 
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Figura 2.24 – Forma de onda PWM senoidal unipolar da portadora e moduladoras e 

formas de onda da saída. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
 

2.8.1 Etapas de operação  

 

Apresentando oito etapas de operação na modulação unipolar, quatro são referentes ao 

semiciclo positivo da tensão de saída e quatro ao semiciclo negativo. Observando para os 

interruptores e diodos que nesta analise são considerados ideais, as etapas de operação 

referentes ao semiciclo negativo da tensão de saída são análogas às do semiciclo positivo. Na 

primeira etapa de operação os interruptores S1 e S4 conduzem a corrente de carga (GERENT, 

2005). Os demais semicondutores encontram-se bloqueados. A Figura 2.25(a) representa esta 

primeira etapa. 

Figura 2.25 – (a) Primeira etapa, (b) Segunda etapa da modulação SPWM Unipolar. 

 

(a)                                                           (b) 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Iniciando a segunda etapa de operação representada na Figura 2.25(b), temos a chave 

S4 bloqueado em t1 habilitando o diodo D2 a entrar em condução, nota-se que devido ao sentido 

da corrente da carga, o interruptor S2 não chega a conduzir, mesmo comandado em t2. 

Apresenta-se então uma roda livre na carga. Em t3 o interruptor S2 é bloqueado e em t4 o 

interruptor S4 é novamente comandado a conduzir assumindo a corrente que circulava pelo 

diodo D2, iniciando a terceira etapa de operação, que é idêntica à primeira representada na 

Figura 2.26(a). Na quarta etapa de operação o interruptor S1 é bloqueado em t5 e o diodo D3 

entra em condução assumindo a corrente de carga. O interruptor S3, apesar de comandado em 

t6, não chega a conduzir devido ao sentido da corrente. Esta etapa é apresentada na Figura 

2.26(b). Em t7 o interruptor S3 é bloqueado e em t8 o interruptor S1 é novamente comandado 

a conduzir assumindo a corrente que circulava pelo diodo D3, tem-se assim a primeira etapa de 

operação. 

Figura 2.26 – Terceira e quarta etapas da modulação SPWM unipolar. 

 

(a)                                                                    (b) 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A forma de onda da tensão  𝑉𝑎𝑏  e seus respectivos tempos de operação, referente ao 

semiciclo positivo da tensão de saída  𝑉𝑎𝑏 , e as formas de onda da tensão e da corrente na chave 

são ilustradas na Figura 2.27. 

Figura 2.27 – Forma de onda da tensão 𝑉𝑎𝑏, e comando das chaves. 

 

Fonte: Adaptada de GERENT, 2005. 
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2.8.2 Razão cíclica média instantânea (Característica estática) 

 

Analisando a Figura 2.23, independente da direção da corrente Iab e tensão Vab igual a 

0, S1 e S2 estão ligados, e da mesma forma 𝑉𝑎𝑏 igual a 0, se S3 e S4 estiverem ligados. Esta 

característica é explorada para melhorar a forma de onda da tensão de saída.  Da Figura 2.24, 

uma forma de onda triangular é comparada com duas formas de onda senoidal em contra fase 

quer dizer +Vcontrol e –Vcontrol para determinar os sinais de comutação com os braços A e B 

como é mostrado esquema de chaveamento na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Chaveamento do controle SPWM unipolar. 

Chaves Controle 

1S = ligado (On) 
control triV V  

2S = ligado (On) 
control triV V−   

3S = ligado (On) 
control triV V−   

4S = ligado (On) 
control triV V  

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Inspecionando a Figura 2.27, determinamos a razão cíclica média na Figura 2.28.  

Figura 2.28 – Forma de onda da tensão de saída 𝑉𝑎𝑏. 

 
Fonte: Adaptada de GERENT, 2005. 

 

Na Figura 2.28 temos Ts – ΔT que se refere à condução simultânea dos interruptores S1 

e S2 ou S3 e S4. Podemos observar esses tempos de comutação na Figura 2.29, onde ocorre 

essa condução simultânea de S1 e S4. Portanto, estas relações não podem ser confundidas com 

a razão cíclica dos interruptores mesmo estando relacionadas diretamente. A razão cíclica é 

calculada usando dois períodos de comutação devido a modulação empregada. Como realizado 

anteriormente para modulação Bipolar analisamos a modulação comparada com Vtri que neste 
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caso são dois sinais, Vcontrol e -Vcontrol cruzando o sinal triangular, com isso obtemos a 

equação (2.36). 

Figura 2.29 – Tempos de comutação das chaves em PWM unipolar. 

 

Fonte: Adaptada de MOHAN, 2003. 

4
tri tri Ts

t
V v=                                                                                                                               (2.36) 

Onde: 

10
4

Tst                                                                                                                              (2.37) 

1t t=                                                                                                                                          (2.38) 

Observando a Figura 2.29 fazemos: 

2 controltriV V=                                                                                                                             (2.39) 

Portanto a equação (2.36) é igual a equação (2.40): 

1 2
4

control

tri

V Ts
t

v
=                                                                                                                                                   (2.40) 
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Analizando a Figura 2.29 observamos que a duração de 𝑡𝑜𝑛 para o par de chaves é: 

12
2

on

Ts
t t= +                                                                                                                                                               (2.41) 

Como 𝐷1 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇𝑠
 , obtemos a razão ciclica para 𝐷1 : 

1

1
1

2

control

tri

V
D

v

 
= + 

 
                                                                                                                                  (2.42) 

Para 𝐷2 temos: 

2

1
1 1

2

control

tri

V
D

v

  
= − +   

  
                                                                                                                                                 (2.43) 

As equações obtidas em modulação unipolar são as mesmas obtidas em SPWM bipolar 

mesmo que o chaveamento dos interruptores apresente uma forma diferente da modulação 

bipolar, a relação entre a razão cíclica e a função de modulação é a mesma. Organizando as 

equações (2.42) e (2.44) onde é a função de modulação, obtemos as equações (2.45) e (2.46). 

( ) control

tri

V
fm t

v
=                                                                                                                                (2.44) 

( ) ( )( )1

1
1

2
D t fm t= +                                                                                                                  (2.45) 

( ) ( )( )2

1
1

2
D t fm t= −                                                                                                                      (2.46) 

A razão cíclica média instantânea dada pela equação (2.47) e sua variação em um 

semiciclo de tensão é apresentada para diversos índices de modulação na Figura 2.30. 

( ) ( )( )1

1
1

2
rcmi aD t m seno t = +  +                                                                                          (2.47) 

Onde α é o angulo entre tensão e corrente do inversor. 
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Figura 2.30 – Índices de modulação em SPWM unipolar e bipolar. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

2.8.3 Tensão e corrente de saída na carga  

 

A equação (2.36) apresenta a forma de onda da tensão nos terminais de saída 𝑉𝑎𝑏1 

representando o componente de frequência fundamental, no semiciclo positivo da tensão de 

saída, e é obtida da mesma forma que foi apresentado para a modulação bipolar. 

( )11ab aV m seno t=                                                                                                                                  (2.48) 

com 𝑚𝑎 ≤ 1. 

A tensão de saída no inversor unipolar é igual a: 

( ) ( )1out poV t V seno t=                                                                                                                                                    (2.49) 

_

_

_
2

o pico a dc

o pico

o ef

V m V

V
V

= 



=


                                                                                                                                                        (2.50) 

Onde  𝑉𝑑𝑐 é a tensão de barramento e 𝑉𝑜_𝑒𝑓 a tensão de audio eficaz. A corrente de pico é 

mostrada na equação (2.51) para uma carga resistiva. 
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( ) ( )1o poi t I seno t=                                                                                                                       (2.51)                        

2.9 Harmônicos SPWM bipolar e unipolar (THD) 

 

Observando-se a Figura 2.17 bipolar e Figura 2.24 unipolar nota-se que o número de 

pulsos na tensão Vab é duas vezes maior na modulação três níveis do que o encontrado na de 

dois níveis, para a mesma frequência de comutação. Este número está diretamente relacionado 

com a frequência das harmônicas de Vab. 

 A vantagem de “efetivamente” duplicar a freqüência de chaveamento aparece no 

espectro harmônico da forma de onda da tensão de saída, onde os harmônicos mais baixos 

(circuito idealizado) aparecem como bandas laterais do dobro da frequência de comutação. É 

fácil entender isso, se escolhermos a taxa de modulação de frequência 𝑚𝑓 para ser  igual em 

um inversor monofásico. Observando que 𝑚𝑓 deve ser ímpar para PWM com comutação de 

tensão bipolar. As formas de onda da tensão Va e Vb são deslocadas por 180° da freqüência 

fundamental fs, em relação de  um ao outro. Portanto, os componentes harmônicos na 

freqüência de chaveamento em Va e Vb tem a mesma fase (Фa  - Фb =180°, com 𝑚𝑓 = 0°, já 

que as formas de onda são 180° deslocados e assumido que 𝑚𝑓 é  para ser o mesmo). Isso 

resulta no cancelamento do harmônico da componente na frequência de comutação na tensão 

de saída Vab igual a Va menos Vb.  Além do mais, as bandas laterais dos harmônicos de 

frequência de comutação desaparecem. De maneira semelhante o outro harmonico dominante 

que é duas vezes a frequência de chaveamento se cancelam, sendo que sua bandas laterais não 

se cancelam (MOHAN, 1995). Tambem temos para sistemas sistemas modulados como o caso 

de SPWM bipolar e unipolar temos: 

( ) control

tri

V
fm t

v
=                                                                                                                                           (2.52)                        

aabmed dc
V m V=                                                                                                                                           (2.53)   

Com 𝑚𝑎 ≤  1                                               

Para sistemas sistemas sobre modulados. 

𝑉𝑑𝑐 < 𝑉𝑎𝑏 <
4

𝜋
𝑉𝑑𝑐 , 𝑚𝑎 >  1                                                                                              

Para uma melhor representação a Figura 2.31 abaixo apresenta os harmônicos para 

modulação senoidal unipolar e bipolar. Onde 𝑚𝑎 = 0,775 e 𝑚𝑓 = 21 para uma frequência de 

saída de 60 Hz e uma frequência de chaveamento de 1260 Hz com tensão de barramento de 400 

Vdc.   
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Figura 2.31 – Forma de onda dos Harmônicos para modulação unipolar e bipolar. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Em (MOHAN, 1995) vemos que os harmônicos na forma de onda da tensão de saída do 

inversor aparecem como bandas laterais centrado em torno da frequência de comutação e seus 

múltiplos, isto é em torno de harmônicos 𝑚𝑓, 2𝑚𝑓, 3𝑚𝑓  e assim por diante. Este padrão geral 

é valido para todos os valores de 𝑚𝑎 no intervalo de 0 a 1. Teoricamente as frequências em que 

os harmônicos de tensão podem ser indicados é dado por: 

( ) 1h ff jm k f=                                                                                                                     (2.54)                                                         

      Onde h é o harmônico de ordem correspondente a k bandas laterais e j é a frequência de 

modulação 𝑚𝑓. 

( )fh j m k=                                                                                                                       (2.55)                                                              

Onde a frequência fundamental corresponde a h = 1. Para valores impares de j, a 

harmônica existe somente para valores pares de k. Em (GERENT, 2005) é visto muitas 

vantagens na modulação SPWM unipolar perante a bipolar. Primeiramente, a ondulação de 

corrente e tensão nos componentes do filtro de saída é significativamente menor, o que reduz 

os componentes passivos usados no filtro do sinal de saída. Apresenta também menores perdas 

nos interruptores e emissões eletromagnéticas reduzidas, observando que as derivadas de 

corrente e tensão são menores, pois a tensão varia somente Vdc em cada transição, enquanto na 
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SPWM bipolar a variação é de 2Vdc. O desempenho da unipolar com relação ao espectro 

harmônico da tensão 𝑉𝑎𝑏 também apresenta resultado superior.  

 

2.10 Parâmentros técnicos aplicados a amplificadores de audio    

 

Alguns parâmetros importantes devem ser considerados em um projeto de 

amplificadores, a seguir serão descritas suas principais características e necessidades para 

obtenção de um projeto que possibilite um bom desempenho. 

 

2.10.1 Sensibilidade  

 

   A sensibilidade de entrada é o nível de sinal de entrada necessário para acionar a saída 

até sua máxima capacidade, antes do sinal ultrapassar o clip, onde essa característica indica que 

o amplificador está em máxima potência nominal. O clip é definido como o início do 

achatamento de onda visível com uma certa porcentagem de distorção THD+N (DUNCAN, 

1996).  

A sensibilidade é expressa normalmente como uma tensão em Volts ou milivolts ou em 

dB. Os valores de sensibilidade são assumidos como valores Root Mean Square (Rms) e 

também especificado como uma onda senoidal constante. Para uso profissional temos um 

padrão de entrada definido em 0dBu (nível de tensão unloaded), que a equivale a 775mV, essa 

tensão pode ser obtida a partir da equação (2.56). Outras sensibilidades também são aplicadas 

a equipamento domésticos de hi-fi e estúdio e podem ser mais sensíveis que 0dBu, na Figura 

2.32 é ilustrada um circuito onde temos o sinal de entrada de baixa amplitude. (DUNCAN, 

1996).  

_

20
_ 10 0,775

Level U

Rms audio in RmsVsinal V V=  =                                                                                       (2.56) 

Onde Vaudio_in é a tensão da senoide de entrada, e Level_U é o nível de tensão dBu onde “u” 

vem do inglês (unloaded) que significa descarregada. 
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Figura 2.32 – Circuito de ganho de entrada de sinal de entrada áudio de 100mV para 

775mV, com filtros. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Na Tabela 2.5 temos alguns valores e o range para algumas entradas de sensibilidade. 

Tabela 2.5 – Intervalo de sensibilidade para algumas categorias de amplificadores. 

Categoria Volts dBu 

Home Hi-Fi 30mV a 2v -28 a +8 

Home Studios 100mV a 1v -18 a +2 

Pro-Audios 775mVa 5v 0 a +16 

Fonte: Adaptada de DUNCAN, 1996. 

. 

A sensibilidade expressa em dBu ou dBV usa as seguintes expressões: 

20 log
0,775

v
dBu

S
S

V

 
=   

 
                                                                                                                         (2.57) 

20 log
10

v
dBV

S
S

V

 
=   

 
                                                                                                               (2.58) 

Onde: 

 

• Sv – Sensibilidade, em VRms. 

• SdBu – Sensibilidade, em dBu. 

• SdBV – Sensibilidade, em dB. 
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2.10.2  Impedância de entrada (Zin)  

 

A impedância de entrada do amplificador é uma carga vista pela fonte de sinal, ela é 

classificada em ohms (Ω), normalmente são abreviadas por “z”. Mas na maioria dos casos, as 

impedâncias de entrada do amplificador são geralmente na extremidade baixa, no intervalo 

entre 10kΩ e 22kΩ, isso restringe os ruídos e zumbidos quando a entrada é deixada em aberto, 

quer dizer sem uso ou flutuante, isso ocorre quando o sinal de áudio não é aplicado ao 

amplificador (DUNCAN, 1996). Em dispositivos comerciais valores típicos encontrados 

podem variar de 5k a 100k (SLONE, 1999). Esses valores de impedância podem variar de 

acordo com os tipos de uso, como profissional, domestico, Hi-end, na Tabela 2.6 temos os 

intervalos mais usados nessas classificações. 

Tabela 2.6 – Impedâncias de entrada para amplificadores de áudio. 

Tipos de amplificador          Faixas de 
inZ  

Equipamentos Domésticos 10k – 200kΩ 

Domésticos de Alta Fidelidade 600 – 2MΩ 

Professional 5k – 20kΩ 

Profissional Vintage 600Ω 

Fonte: Adaptada de DUNCAN, 1996. 

. 

A impedância de entrada de um amplificador é descrita como a impedância de carga e 

isso é verdade em frequências abaixo de 1kHz, mas impedância de carga onde a fonte de sinal 

está a uma certa distância e são conectadas com cabo como a 100m de distância, essa 

impedância então é a totalidade do cabo e da carga, o que passa a estar acima de 3kHz.  

 

2.10.3 Resposta em frequência  

 

Os equipamentos de áudio de alto desempenho devem possuir uma resposta plana em 

todas as condições operacionais. Esta curva de largura de banda é deslocada a baixo da linha 

0dBr para uma melhor definição, em baixas frequências não deve haver uma queda no limite 

de 10Hz e no limite de frequência dessa escala normalmente em 20kHz a resposta deve ser 

inferior a -0,25dB para uma queda gradual de -6dB a 200kHz como ilustra a Figura 2.33. A 

resposta de frequência é uma medida de amplitude, ou de ganho relativo em relação a uma 
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frequência, essa largura de banda é medida no centro aproximado da banda de áudio, 

normalmente em 1kHz, esse ponto é considerado o ponto de referência 0dB, onde se coleta 

informações utéis sobre o amplificador. É recomendado que seja feita com uma enorme 

variedade de cargas nominais, incluindo sem carga (DUNCAN, 1996).  

Figura 2.33 – Resposta de frequência em áudio. 

 

Fonte: Adaptada de DUNCAN, 1996. 

 

A obtenção da curva da largura de banda é realizada aplicando um sinal senoidal a 

entrada, com amplitude constante medindo-se o nível do sinal de saída, enquanto se varia o 

sinal de entrada. Plota-se esses resultados em uma escala logarítmica, assim obtendo a curva de 

magnitude da resposta em frequência (BODANESE, 2017). 

 

2.10.4 Distorção de sinal  

 

A função do amplificador de áudio é receber um sinal de entrada e reconstruir esse sinal 

em potência superior na saída, na pratica esses equipamentos não são perfeitamente lineares e 

introduzem deformações no sinal em sua saída. Fenômenos como saturação e resposta de 

frequência inadequada dos componentes, entre outros introduz (THD) e distorção por 

intermodulação.  A norma IEC61000-2-2 para taxa de distorção Harmônica de um circuito 

permite limitar o valor de harmônicos em 40, onde é expresso normalmente em percentagem 

ou dB.  Para se considerar um amplificador de alta fidelidade deve se ter uma THD em torno 
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de -60dB, e em porcentagem um amplificador deve possuir THD ≤ a 0,1%. Se calcula a 

distorção harmônica pela seguinte equação (2.59) (CANÔNICO, 2011). 

2

2

1

h

h

y

THD
y



==


                                                                                                                                 (2.59)                                                       

Onde Yh é o valor eficaz total da h-enésima harmônica e y1 o valor eficaz da 

fundamental. 

2.10.5 Relação sinal/ruído 

 

Ruído em amplificadores de potência, no sentido mais geral, são quaisquer sinais indesejados, 

eles são medidos com a entrada em curto. Eles compreendem qualquer uma ou muitas 

frequências significativas como “hum” por exemplo que é predominantemente feito de sinais 

com até 10 frequências. O ruído é comumente especificado como a média em toda faixa de 

áudio em -dB. Para a especificação do ruído deve-se citar a largura de banda da medição, onde 

pode ser de 20 ou 22Hz à 20kHz e para mostrar o efeito de cortar qualquer “Hum” uma segunda 

medição pode ser feita com um filtro de passa alto de 400Hz como indica em (DUNCAN, 

1997). Muitos fabricantes apresentam a relação sinal ruído de um amplificador em relação a 

potência nominal, amplificadores atuais com boa qualidade apresentam relações sinal ruído 

superiores a 80dB em relação a 1 W (FRANK, 1997). 

 

2.10.6 Fator de amortecimento (Damping Factor)  

 

O fator de amortecimento é uma relação entre a impedância de carga e a impedância de 

saída do amplificador. Fatores de amortecimento típicos variam entre 0,1 a 10 para retorno de 

tensão zero, de 10 a 50 para estágios de feedback de saída acoplados a transformador e de 50 a 

2000 para saídas diretamente acoplados com médio a alto Negative Feed Back (NFB) 

(DUNCAN, 1996). Este fator é medido pela divisão da amplitude a vazio a plena carga obtendo-

se a tensão do equivalente thévenin a vazio e a diferença de potencial sobre a impedância de 

saída com a tensão de saída com carga, assim então é calculado a impedância de saída através 

do divisor de tensão (HEERDT, 1997). A Figura 2.34 apresenta o equivalente de thévenin de 
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um amplificador de áudio e a equação (2.61) expressa o cálculo para obter o fator de 

amortecimento. 

Figura 2.34 – Equivalente de Thévenin. 

 

Fonte: Adaptada de HEERDT, 1997. 
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1aberto
saida c a
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V

 
=  −  

 
                                                                                                                     (2.60) 

argc a

saida

Z
FA

Z
=                                                                                                                                                 (2.61) 

Quando o fator de amortecimento é alto indica uma baixa impedância de saída do 

amplificador, possibilitando um bom controle sobre o alto-falante, e quando essa impedância é 

alta a impedância interage com a impedância de carga, reduzindo a definição de áudio 

(HEERDT, 1997). 

 

2.10.7 Rede zobel 

 

Os amplificadores de potência geralmente incluem uma rede Zobel, em seu circuito para 

estabilidade, esse simples arranjo é formado por um resistor em serie com um capacitor na linha 

de saída para o aterramento. Normalmente é conectado no circuito próximo ao indutor de saída, 

o resistor usado é bem próximo da impedância de carga e estão entre valores de 4,7 a 10 ohms, 

e o capacitor é quase invariavelmente 100nF em circuitos de amplificadores lineares (SELF, 

2006). 
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Para uma operação adequada do filtro de saída ele depende de ser carregado com a 

impedância correta. A ação dos filtros em amplificadores de classe D ocorre em altas 

frequências e alto-falantes podem se tornar indutivos em altas frequências assim como o cabo 

de alto-falantes que os conduz. Por esse motivo uma rede Zobel é frequentemente usada na 

saída do filtro de modo que em alta frequências o alto-falante pareça uma carga resistiva. A 

frequência de corte da impedância de uma rede Zobel muitas vezes é definida para estar próximo 

da frequência de corte do filtro, em um corte de impedância Zobel em 50kHz com 8ohms a 

capacitância será cerca de 0,4uF. Um exemplo de rede Zobel é ilustrado na Figura 2.35 

(CORDEL, 2011). 

Figura 2.35 – Rede Zobel formado pelo capacitor C2 e R1. 

 

Fonte: Adaptada de CORDEL, 2011. 

Tal como ocorre em amplificadores lineares, alguma dissipação ocorrera na rede Zobel 

e o resistor deve ser dimensionados de acordo. Também é desejável que o resistor não seja 

indutivo no amplificador classe D, problemas com cargas que variam de 2 a 8 ohms podem 

causar estragos na resposta de frequência do filtro e a característica do filtro conduzindo uma 

impedância muito alta ou quando estão sem carga, podem desenvolver graves picos, isso é uma 

condição que não ocorre em amplificadores lineares convencionais. Na Figura 2.36 temos o 

circuito do filtro conectado ao equivalente do alto-falante onde podemos calcular o filtro Zobel 

pelas equações (2.62) e (2.63) da resistência e a capacitância (CORDEL, 2011). 
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Figura 2.36 – Rede Zobel formado pelo capacitor CZ e RZ. 

 

Fonte: Adaptada de CORDEL, 2011. 

eZR R=                                                                                                                                              (2.62) 

2

ces
Z

e

L
C

R
=                                                                                                                                                     (2.63) 

A Figura 2.37 apresenta a correção da curva de impedância pelo filtro Zobel.  

Figura 2.37 – Curva de impedância do alto-falante. 

 

Fonte: Adaptada de GUILHERME, 2019. 

Devido a frequência de corte do filtro ser menos que uma década acima da banda de 

áudio, é importante trabalhar para ter uma boa resposta de fase, isso quer dizer ter uma fase 

linear que corresponde a um atraso de tempo constante, significando que filtros planos ao 

máximo como o Butterwoth podem nem sempre ser os de melhor escolha, a característica geral 

de fase linear do amplificador também pode ser alcançada em parte projetando o filtro de 

entrada do amplificador para funcionar com o filtro de saída.  Um filtro de quarta ordem na 

saída tem um roll-off inicial raso que fornecerá uma melhor aproximação para se obter uma 

característica de fase linear do que um filtro de segunda ordem, objetivando se ter uma fase que 

se aproxima de uma linha reta quando a fase é plotada por um eixo de frequência que é linear. 
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Como a necessidade de conduzir cargas de alto-falantes com impedâncias nominais diferentes 

torna o objetivo de alcançar uma característica de filtro de fase linear para todas as condições 

indescritível (CORDEL, 2011). 

 

2.10.8 Filtro LC 

 

O filtro de saída serve a dois propósitos importantes. Ele extrai a média de baixa 

frequência da forma de onda retangular da alta frequência para fornecer o sinal de saída de 

áudio, quer dizer que é um conversor PWM para analógico, e em segundo deve filtrar a 

portadora de frequência muito alta e seus harmônicos para evitar a radiação EMI do 

amplificador, onde deve estar abaixo dos limites estabelecidos pela regulamentação padrão em 

ABNT NBR IEC/CISPR 22. Este deve ser projetado para operar em alta corrente e com baixa 

distorção. Um problema com o filtro é que ele pode radiar conteúdo eletromagnético dentro do 

próprio amplificador e isso pode causar distorção nos circuitos analógicos (CORDEL, 2011). 

O filtro mais simples é o de segunda ordem que constitui de apenas um indutor e um 

capacitor, sua resposta cai em 12dB por oitava (40dB por década) acima de seu corte de 

frequência. Também é muito comum empregar um filtro de saída com uma frequência de corte 

que é uma década abaixo da frequência da portadora PWM, isso fornecerá aproximadamente 

40dB de atenuação na frequência da portadora e cerca de 60dB de atenuação no 3° harmônico 

da frequência da portadora. Outra característica importante a ser considerado é que o capacitor 

do filtro tenha baixo Resistencia serie equivalente (ESR) para que ele mantenha baixa 

impedância em altas frequências, por esse motivo é empregado capacitores de filme. Os 

indutores em altas frequências se comportam como capacitores porque a capacitância parasita 

no indutor do filtro pode causar vazamento EMI acima de sua frequência auto ressonante, por 

esta razão a geometria do indutor é importante, sendo necessário atenção quando os filtros de 

saída são de apenas segunda ordem (CORDEL, 2011). Em (CANÔNICO, 2011), ele recomenda 

o uso de filtro de dois polos pelos menos para reduzir a emissão de radiação eletromagnética, e 

também para garantir um filtro que não possua picos de tensão. 

A taxa de amortecimento do filtro LC é classificada como superamortecido, 

criticamente amortecido e sub amortecido. Idealmente o valor do filtro é selecionado para uma 

banda passante plana com amortecimento crítico e reposta de fase plana. Duas considerações 
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ao selecionar o filtro passa-baixa de segunda ordem, é o corte de frequência e o fator Q ou razão 

de amortecimento. Na Figura 2.38 temos as respostas para classificações superamortecido, 

criticamente amortecido e sub amortecido (TEXAS INSTRUMENTS, 2016). 

Figura 2.38 – Efeito do fator Q sobre a resposta de frequência. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

2.10.9 Filtro LC Single-Ended 

 

A configuração mais comum de filtro é a single-ended ou filtro assimétrico e consiste 

de um indutor e um capacitor conectado a carga. Nessa configuração a saída de um braço de 

transistores que passa pelo filtro LC é conectada ao alto-falante e a outra saída vem diretamente 

do braço de transistores de comutação o que faz com que essa conexão não seja muito segura 

para o circuito de chaveamento caso haja um curto nos alto-falantes. Também dificulta medidas 

de calibração na saída e de realimentação direta por está isolada do aterramento do circuito. 

Neste caso a conexão de realimentação pode ser feita através de um circuito diferencial tendo 

em vista essa conexão direta com o braço de transistores, isolando a possibilidade de curto 

circuito nas chaves comutadoras. Esse filtro assimétrico pode ser obtido pelas seguintes 

equações (2.64), (2.65), (2.66) e (2.67). 

0
0

1

2 2
f

L C



 
= =


                                                                                                                               (2.64)

0
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                                                                                                                               (2.67) 

Onde temos para estas equações temos: 

• 0f  é a frequência de corte do filtro. 

• 0  é a conversão da frequência em radianos. 

• Q  é o fator de qualidade do filtro. 

•  é a taxa de amortecimento do filtro. 

• LR é a carga conectada ao filtro. 

• C  é capacitância e L a indutância. 

A indutância pode ser calculada pela equação (2.68) e a capacitância pela equação (2.69) 

respectivamente. 
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Para o valor do indutor e do capacitor temos um filtro criticamente amortecido para o 

filtro Butterwoth. Para a resposta de um filtro Butterworth de 2° ordem temos Q igual 0,707. 

Para amplificadores Classe D convencionais existem basicamente dois tipos de filtros, 

dependendo do esquema de modulação, sendo modulação AD, ou modulação BD. 

Modulação AD (tradicional) – é um esquema de modulação com uma saída diferencial, 

onde cada saída está a 180° defasada. Portanto a saída diferencial varia entre VCC e -VCC, 

onde o ciclo de trabalho de 50% produz zero volts na carga.  A tensão diferencial causa altas 

correntes de pico na saída que causa perdas no filtro aumentando o consumo de corrente de 

alimentação diminuindo a eficiência (TEXAS INSTRUMENTS, 2008). 
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Modulação BD (filter free) – é um modulação desenvolvida para reduzir ou até mesmo 

eliminar o filtro de saida, o esquema de modulação sem filtro minimiza a corrente de comutação 

o que permite que o alto falante seja usado como um elemento de amarzenamento no lugar de 

um filtro LC e ainda permite que o amplificador seja muito eficiente (TEXAS 

INSTRUMENTS, 2008). 

 

2.11 Topologia BTL para amplificador classe D 

 

A seguir é apresentado os filtros de AD modulação Diferencial, Filtro BD ou AD de 

modo comum e o filtro Hibrido para modulação AD diferencial. 

 

2.11.1 Filtro BTL diferencial 

 

A configuração de filtro Bridge-Tied Load (BTL) é uma topologia de filtro de modo 

diferencial com modulação AD, esse é um filtro com a carga ligado em ponte e normalmente 

usados em amplificadores digitais de alta potência, onde a carga 
BTLR  é conectada entre as duas 

saídas terminais, como esta apresentado no circuito da Figura 2.39. Ele é composto por dois 

indutores e um capacitor, que apesar de não haver aterramento eles evitam a conexão direta dos 

alto-falantes, com os braços de transistores de comutação. Esse modelo é muito usado em 

modulação SPWM bipolar. 

Figura 2.39 – Filtro de AD Modulação. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2008. 

Os valores de indutância e capacitância são determinados pelas equações (2.71) e (2.72). 
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Onde temos 
LR com metade da carga 

BTLR para essa modulação AD. 

2
BTL

L

R
R =                                                                                                                                (2.70) 

E substituindo LR  em (2.68) obtemos a equação (2.71) para indutância. 
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E substituindo (2.70) em (2.69) obtemos a equação (2.72) para capacitância. 
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2.11.2 Filtro BTL de modo comum 

 

Outro filtro BTL de classe D é o filtro de modo comum projetado para modulações BD 

ou AD, esse filtro também conhecido como filtro simétrico, pode ser facilmente convertido em 

seu formato de terminação única equivalente. O modelo de circuito é apresentado na Figura 

2.40. nele também temos um isolamento entre os braços de comutação com a carga. São 

constituídos de dois filtros LC conectados em cada saída do braço de comutação, facilitando 

medições na saída do conversor devido a conexão com a referência de terra em cada capacitor 

do filtro e também são recomendados em modulações SPWM unipolar. 

Figura 2.40 – Filtro de Modo comum. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2008. 
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As equações para obter o filtro em modo comum são dadas pelas equações (2.71) e 

(2.72), onde L igual a 𝐿𝐵𝑇𝐿 ,e C igual a 𝐶𝑔. O fator Q é dado pela equação (2.73).  

2

gBTL

BTL

CR
Q

L
=                                                                                                                    (2.73) 

O pico da frequência de corte é dado pela equação (2.74) e a função de transferência é 

dado pela equação (2.75).  

0 1020logPico Q =                                                                                                                   (2.74) 
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                                                                      (2.75) 

2.11.3 Filtro hibrido de modo comum 

 

Em algumas aplicações é possível usar o filtro hibrido, que é uma combinação dos filtros 

BLT diferencial e de modo comum para modulação AD. O desacoplamento de alta frequência 

para a referência “terra” é melhorado uma vez que a modulação PWM do amplificador AD 

nunca é perfeitamente diferencial. O circuito do filtro hibrido é apresentado na Figura 2.41. 

Figura 2.41 – Filtro Hibrido para AD modulação. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2008. 
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As equações para o indutor e capacitor são dadas por (2.71) e (2.72) respectivamente, 

para o cálculo do filtro hibrido. 

Onde 𝐶𝑔 é dado pela equação (2.76), e C é igual a (2.77), substituindo 𝐶𝑔 em (2.78) 

obtemos (2.79). 
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O fator Q é obtida substituindo C dado pela equação (2.66) em (2.73), e substituindo 

LR pela equação (2.70), onde obtemos a equação (2.80). 
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A frequência de corte do filtro é dada pela equação (2.81), e a função de transferência é 

obtida pela equação (2.82). 
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2.12 Conclusão 

 

Neste capitulo foi apresentada o estudo de amplificação de áudio classe D, bem como o 

estudo teórico de topologias inversoras aplicados a modulação PWM, com ênfase na modulação 

por largura de pulso senoidal em ponte completa, destacando-se para as modulações SPWM 

bipolar e unipolar, sendo este último objeto de interesse para a construção do amplificador 

classe D deste trabalho. Foram deduzidas destas duas modulações suas etapas de operação, 

razão cíclica media instantânea, tensão de saída e corrente de saída para uma carga resistiva, 

bem como é realizada a comparação da distorção harmônica total para esses dois modelos. Por 

fim são realizados estudos de parâmetros técnicos necessários em um amplificador de áudio 

classe D onde são destacados os principais filtros aplicados aos amplificadores digitais.  
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3 ESTUDO DO TRANSISTOR GAN 

 

Componentes importantes na tecnologia de conversão de energia, os semicondutores de 

comutação são usados principalmente como interruptores e retificadores em circuitos, onde 

atualmente mais de 70% dos dispositivos elétricos tem energia processada pela eletrônica. A 

principal função da eletrônica de potência é controlar e transferir o fluxo de energia elétrica de 

um formato CC ou CA para CC ou CA. Os semicondutores de comutação podem ser 

encontrados em diversos equipamentos e dependendo da sua aplicação podem ter faixa de 

potência em mW a Megawatts.  

Estes componentes tem um impacto significativo na economia pois determinam o custo 

e a eficiência do sistema. Inventado em 1947 por Shockley, Bardeen e Brattain o transistor 

permitiu o controle direto de estado solido de eletricidade pela primeira vez. A aplicação de 

controle da energia elétrica foi limitada até a invenção do tiristor nos anos 50, depois a 

introdução do transistor bipolar nos anos 60 superou o tiristor porque podia ser controlado 

aplicando um sinal externo podendo ligar ou desligar transistor. O MOSFET, foi o próximo 

grande dispositivo introduzido na década de 1970 com requisitos mínimos de acionamento 

devido ao Gate isolado, além disso é um dispositivo controlável por tensão com alta entrada de 

impedância e resposta de comutação rápida. No entanto o manuseio de energia pelo MOSFET 

é baixo quando comparado com o tiristor por causa da resistência em estado On, associada com 

a alta tensão de bloqueio. Com o surgimento do IGBT as melhorias de design e tecnologia 

tornaram o IGBT populares em baixa e média potência. Devido a uma grande abundancia de 

material, alta capacidade de fabricação e custo extremamente baixo, o Si ainda é o elemento 

mais usado para produção de semicondutores de potência. O uso de transistores com grande 

largura de banda como o GaN é ainda considerado modesto, no entanto espera-se que este 

dispositivo compartilhe até 5% do mercado em 2020 (DUARTE et al, 2018). 

Com significativa pesquisa nos últimos 20 anos em materiais para dispositivos 

semicondutores como SiC e GaN, sua grande largura de banda permitiu que os dispositivos 

operem em temperaturas elevadas enquanto retém baixa corrente de fuga. Como a tensão de 

ruptura desses dispositivos é proporcional a largura da região de deriva (Wdrift), essa região 

pode ser até 10 vezes menor do que no silício, para a mesma ruptura. Portanto para suportar 

este campo elétrico são necessários portadores na região de deriva que sejam exauridos no ponto 

em que o dispositivo atinge o campo crtitico. Como o campo critico do cristal está 10 vezes 

maior, os terminais elétricos podem estar 10 vezes mais próximos, assim o número de elétrons 
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pode ser 100 vezes maior, mas com apenas um décimo da distância a percorrer. Como resultado 

o GaN e o SiC tem a capacidade de superar o silício na conversão de energia (LIDOW,2019). 

Com pequenas capacitâncias de entrada e saída, temos redução as perdas associadas a 

comutação, e isso leva ao aumento da frequência de comutação (RASHID, 2018). 

  No desenvolvimento de projetos de potência conhecer as perdas dos dispositivos 

semicondutores de potência é importante e permite que seja feita uma escolha adequada do 

componente mais apropriado para conversão de energia de um dispositivo, nesta secção 

faremos um estudo do dispositivo GaN afim de aplicar seu uso neste trabalho. 

 

3.1 GaN modo de depleção (Depletion mode) 

 

O transistor GaN HEMT ou modo de depleção funciona como qualquer FET de potência 

onde possui Porta (Gate), Dreno (Drain), e Fonte (Source), os eletrodos de fonte e dreno 

perfuram a camada ALGaN (Aluminum Galium Nitride) superior para formar um contato 

ôhmico com o 2DEG (Two-Dimensional Electron Gas), quer dizer que a corrente flui 

livremente entre esses terminais quando nenhum potencial é aplicado ao terminal do Gate. Para 

mudar o estado deste dispositivo para o estado desligado, uma tensão gate-source negativa 

precisa ser aplicada. Esse dispositivo embora tenha tensões de bloqueio que podem ultrapassar 

1KV, não é um dispositivo recomendado para aplicações em eletrônica de potência e por razões 

de segurança esse transistor é um modelo usado apenas para trabalhos acadêmicos, e ainda não 

estão comercialmente como dispositivos autônomos.  O motivo é porque na inicialização de um 

conversor de energia deve-se primeiro aplicar uma polarização negativa aos dispositivos, se 

esta polarização não for aplicada primeiro ocorrerá um curto circuito levando a uma falha 

catastrófica. A Figura 3.1 ilustra o modelo GaN HEMT. 
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Figura 3.1 – Estrutura do GaN d-mode. 

 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2019. 

 

3.2 GaN enhancement mode (e-Mode) 

 

Diferentemente do GaN HEMT, o GaN Enhancement Mode, ou modo de 

aprimoramento GaN (e-Mode), não sofre com a limitação do GaN HEMT, onde a polarização 

zero no Gate no dispositivo e-Mode está desligado e não conduzirá corrente até que uma tensão 

positiva seja aplicada ao Gate, isso porque ele está normalmente desligado ou seja não apresenta 

caminho para a corrente para conduzir entre o Dreno e o Source. Esse transistor tem menor 

tensão de limiar VGS(th) do que outros semicondutores. GaN’s comerciais e permitem uma 

tensão máxima do driver na ordem de 7V onde faz com que os componentes do circuito 

requerem um cuidado especial para garantir a operação adequada da chave como ilustra Figura 

3.2. 

Figura 3.2 – (a) Estrutura Do GaN e-Mode, (b) Estrutura com aplicação de uma tensão 

positiva no Gate. 

 

(a)                                                                        (b) 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2020. 
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3.3 GaN cascode 

 

Os híbridos são formados da conexão de um transistor GaN de alta tensão com um Si 

MOSFET de baixa tensão e são chamados de Cascode, e são nomeados assim por possuirem 

dois estágios. Esse arranjo permite um semicondutor normalmente desligado que suporta 

tensões de driver maiores que são determinadas pelo Si MOSFET. O sinal de comando é 

aplicado diretamente ao Si MOSFET que controla a condução do transistor GaN, que quando 

em condução a corrente flui através de ambos os semicondutores, e quando bloqueada a tensão 

é aplicada no transistor GaN. Na configuração Cascode a resistência do MOSFET de baixa 

tensão é muito menor do que a do transistor GaN, possuindo o GaN um comportamento 

dominante em relação as perdas de condução. Quando um transistor GaN usa essa configuração 

em baixa tensão a participação do MOSFET na resistência On aumenta, eliminando as 

vantagens de usar uma topologia hibrida, por isso o transistor hibrido só são viáveis para tensões 

maiores que 200V.  A Figura 3.3 apresenta o esquema de baixa tensão do GaN e-Mode onde o 

Silício MOSFET está em serie com GaN HEMT. 

Figura 3.3 – (a) GaN circuito Cascode, (b) GaN HEMT d-Mode com circuito de 

habilitação. 

 
(a)                                                                              (b) 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2020. 

 

Na Figura 3.3(a) o Gate do modo de depleção GaN HEMT é conectada a fonte do modo 

de enhancement Si MOSFET. Quando o MOSFET é ligado com uma tensão positiva no Gate, 

a tensão no transistor no GaN HEMT vai para zero volts e liga como resultado passando a 

corrente pelo d-Mode GaN HEMT e o MOSFET que está conectado em serie com GaN HEMT. 
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Quando é removida a tensão do MOSFET, uma tensão negativa é criada entre o Gate do 

transistor GaN HEMT e seu eletrodo de origem desligando desse modo o dispositivo. 

Na Figura 3.3(b) temos um circuito de habilitação onde o acionamento é direto, o Gate 

do GaN HEMT d-Mode é diretamente acessível ao driver de Gate externo, possuindo quatro 

terminais que são, Gate, Source, Drain e habilitar (Enable).  Esse dispositivo em comparação 

com o Cascode tem uma vantagem de um controle mais direto sobre o comportamento de 

chaveamento do GaN HEMT, mas como desvantagem requer um circuito de suporte mais 

complexo. O terminal de Gate aciona diretamente o GaN HEMT do e-Mode, o circuito da 

unidade do Gate deve fornecer níveis de tensão de 0V para ligar e uma tensão negativa para 

desligar, esse valor normalmente está entre -12 a-14V. O terminal de habilitar é conectado 

normalmente ao bloqueio de subtensão da fonte de alimentação do Gate de modo Si MOSFET 

para que seja desligado quando o circuito do Gate perder energia. Diferentemente da 

configuração Cascode, o Si MOSFET não experimenta nenhuma comutação durante a operação 

normal. Quando a chave de habilitação de Si está desligada, o nó do Gate do GaN não pode 

mais ser colocado em curto com seu nó de origem para ligar, agindo assim como um dispositivo 

normalmente desligado. 

 

3.4 Características elétricas 

 

Para um transistor de comutação de energia as classificações primarias do dispositivo 

são tensão, corrente e temperatura. A Resistencia Ron e a tensão limiar (threshold voltage) são 

os parâmetros estáticos mais básicos no transistor GaN, e para entender como o transistor 

funcionará nos estados ligados e desligados, as capacitâncias intrínsecas do terminal e as 

características de condução reversa precisam ser adicionadas. 

 

3.4.1 Resistencia RDS(on) 

 

A resistência RDS(on) é a soma de todos os elementos de resistência que compõem o 

transistor GaN. Na Figura 3.4 observamos que o Source e os metais conectados ao Drain se 

conectam ao 2DEG através da barreira ALGAN. Este componente de resistência formado é 

chamado de RC.   
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Figura 3.4 –Elementos de Resistencia do transistor GaN. 

 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2020. 

 

  A aproximação da resistência do transistor é apresentada, e pode ser calculada pela 

equação (3.1). 

2 2 ( )2HEMT C DEG DEG gateR R R R=  + +                                                                                                    (3.1) 

Onde a resistência parasita (Rparasitic) pode vir na forma de resistência metálica dos 

múltiplos barramentos metálicos que conduzem corrente do Source aos terminais eletrodo do 

Drain. A resistência On pode ser calculada como: 

( ) ( _ )DS on HEMT fully enhaced pasasiticR R R= +                                                                                             (3.2) 

Onde cada um desses elementos varia de acordo com a temperatura, portanto temos a 

seguinte equação em função da temperatura. 

( ) 2 2 ( )( ) ( ) (2 ( )) ( )( )DS on pasasitic C DEG DEG gateR T R T R T R R T= +  + +                                                      (3.3) 

Na Figura 3.5 temos o gráfico normalizado fornecido pelo fabricante Texas Instruments 

do transistor GaN LMG3411R50 onde apresenta a resistência RDS(on). 
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Figura 3.5 – Gráfico da Resistencia RDS(on) . 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020. 

 

3.4.2 Tensão de limiar (Threshold Voltage) 

 

A tensão de limiar (VGSth) é a tensão gate-to-source necessária para começar a reduzir 

a corrente de Dreno no transistor, essa tensão define a tensão mais baixa da qual o dispositivo 

está desligado. Como a tensão na barreira ALGaN é relativamente constante com a temperatura, 

a tensão limiar é relativamente constante com a temperatura no transistor GaN. 

3.4.3 Capacitância e carga 

 

A capacitância é um fator importante na determinação da energia que será perdida no 

transistor que ocorre durante as transições do estado ligado para desligado ou desligado para 

ligado. A capacitância (C) determina a quantidade de carga (Q) fornecida aos terminais do 

dispositivo para alterar a tensão através desses terminais através da equação (3.4), onde quanto 

mais rápido essa carga for fornecida, mais rápido o dispositivo mudará a tensão. 

Q C V=                                                                                                                                     (3.4) 

Os principais elementos de capacitância relacionados ao um FET são: 

• Capacitância Gate-to-Source (CGS) 

• Capacitância Gate-to-Drain (CGD) 

• Capacitância de Drain-to-Source (CDS) 
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A Figura 3.6 apresenta a origem física de dessas capacitâncias, onde para um projeto 

precisamos olhar apenas a capacitância equivalente de thévenin, vistas nos terminais pelas 

equações (3.5) e (3.6). 

CISS CGD CGS= +                                                                                                                (3.5) 

COSS CGD CDS= +                                                                                                                (3.6) 

Onde CISS é a tensão vista nos terminais de entrada e COSS vista nos terminais de saída. 

Figura 3.6 – Origem física das capacitâncias do transistor. 

 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2020. 

 

A Figura 3.7 apresenta o resultado da integração da capacitância entra dois terminas ao longo 

da faixa de tensão aplicada aos mesmos terminais essa é a carga Q acumulada no capacitor. 

Figura 3.7 – Capacitância de saída pela tensão aplicada. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020. 
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3.4.4 Condução reversa  

 

A condução reversa é quando a corrente flui para o eletrodo de origem do transistor. Em 

Si MOSFET temos uma junção p-n que forma um diodo do corpo do canal até o Dreno do 

transistor, e este diodo é chamado de drenagem corporal ou diodo corporal, nos transistores e-

mode GaN não tem um diodo p-n mas conduzem de forma semelhante a um diodo na direção 

inversa. A Figura 3.8 apresenta a queda de tensão de um diodo corporal que varia de acordo 

com a corrente de drenagem de origem. 

Figura 3.8 – Gráfico do transistor GaN FET LMG3411050. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS,2020. 

Como a condução reversa em transistor GaN deve-se a ativação do 2DEG, a queda de 

tensão direta aumentará com a temperatura do mesmo modo que o RDSon muda com a 

temperatura em operação ôhmica. Representando a quantidade de carga dissipada Qrr, a carga 

de recuperação reversa é relacionada ao mecanismo de condução reversa. Como não há 

transporte minoritário envolvido na condução em um transistor GaN e-mode, então não há taxa 

de recuperação reversa como as que vem em um MOSFET com a condução do diodo interno. 

Portanto o Qrr é zero apresentando uma vantagem significativa em relação aos MOSFETs, 

como ilustra a Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Dados de Qrr para o transistor Gan FET LMG3411R050. 

rrQ  Recuperação Reversa de carga 400 , 5 , 1R SD SDV V I A dl dt A ns= = =  0 nC 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS,2020. 
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3.4.5 Modelagem e medidas GaN 

 

A estrutura básica do GaN e-Mode é muito parecida com a de um MOSFET, os terminais 

são definidos de modo igual ao MOSFET de silício. Uma tensão positiva maior que o limite 

entre o Gate e o Drain irá acionar o dispositivo no estado On, e uma tensão menor que do o 

limite, irá desligar o transistor. Diferente do MOSFET o e-GaN não tem um tipo “p” conectado 

ao Source na região do Gate, no lugar dessa camada “p”, está uma camada altamente isolante 

de GaN, esta diferença resulta em um recurso interessante de condução quase simétrica onde 

as curvas de saída direta versos a reversa de um transistor GaN EPC1001 é ilustrada na Figura 

3.9. O modelo do dispositivo considera essa característica por ter dois FET’s paralelos 

conectados em orientação oposta, onde um FET está conectado com o Drain  do segundo e 

vice-versa. A principal diferença entre a condução direta e reversa é na redução da saturação de 

corrente devido à resistência em série, conectada ao Drain. O FET tem a operação restrita em 

seu estado avançado por uma função degrau no Drain para a tensão do Source, de forma que 

apenas um contribui para o circuito de cada vez (EFFICIENT POWER CONVERSION, 2019). 

Figura 3.9 – Gráfico do transistor GaN EPC1001. 

 

Fonte: Adaptada de EFFICIENT POWER CONVERSION, 2019. 

A Figura 3.10 apresenta os elementos de capacitância concentrados no modelo. CGS1 

e outras capacitâncias não mostrados na figura são tratados como constantes e são usados 

ajustes de dados medidos de tensão da capacitância. 
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Figura 3.10 – Esquema das fontes de capacitâncias no transistor. 

 

Fonte: Adaptada de EFFICIENT POWER CONVERSION, 2019. 

 

CSD1 é modelado como uma distribuição gaussiana de capacitores paralelos MOS, 

enquanto CSD2 é uma capacitância que é dependente da largura de depleção da borda da placa. 

A capacitância de Gate CGC, é tratado de forma semelhante, mais a atribuição dessa 

capacitância requer cuidados, pois devido à natureza simétrica do dispositivo, a capacitância 

pode ser de Gate para o Source e do Gate para o Drain. Um exemplo disso é quando o Drain 

oscila negativo durante o tempo morto de um conversor Buck. No Gate para o Drain a 

capacitância será grande porque o Drain oscila Vth, carregando a capacitância para o Gate. A 

características de capacitância não linear do eGaN, são modelados usando ajustes 

semiempíricos para a capacitância medida versus aos dados de tensão. O modelo emprega 

funções Sigmoid ou (Fermi), onde fornecem um ajuste perfeito para os dados e possuem 

melhores propriedades de estabilidade e convergência durante simulação. A Figura 3.11 

apresenta o modelo descrito (EFFICIENT POWER CONVERSION, 2019). 

Figura 3.11 – Modelagem do GaN. 

 

Fonte: Adaptada de EFFICIENT POWER CONVERSION, 2019. 
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Onde a corrente de Drain ID, é uma função não linear dos nós internos D, G e S, para 

VD > VS; ID > 0 e para VD < VS; ID < 0. A capacitância Gate-to-Source CGS é uma função 

não linear dos nós internos D, G e S.  A capacitância CGD é uma função não linear dos nós D, 

G e S. a capacitância CDS é uma função não linear dos nós internos D e S. RD, RS e RG são 

as resistências parasitas de Drain, Source e Gate respectivamente, e é uma resistência constante 

que depende do dispositivo e das resistências parasitas do encapsulamento do dispositivo 

(EFFICIENT POWER CONVERSION, 2019). 

 

3.4.6 Temperatura  

 

O consumo de energia consumida em um dispositivo de potência durante sua operação 

é dissipado na forma de calor, devido a isso é importante conhecer a capacidade de um 

dispositivo de transferir calor para o ambiente. A modelagem térmica dos transistores GaN é 

semelhante ao de MOSFET’s, no entanto é importante considerar o encapsulamento de cada 

dispositivo a ser analisado devido ao fluxo de calor.  O design térmico otimizado permite que 

o transistor seja usado em diversos níveis de potência, topologias e aplicações como apresenta 

o design térmico na figura 3.12(a). Neste trabalho é analisado o design térmico para o modelo 

de driver GaN LMG3411EVM-018 da fabricante Texas Instruments. 

Os GaN FET’s por trabalharem com alta frequência e alta densidade de energia, são 

menores em tamanho físico e leves, devido as características de chaveamento superiores e a 

falta de perdas por recuperação reversa. Entretanto para se obter total desempenho das 

velocidades de comutação rápidas do GaN, a indutância do circuito precisa ser minimizada, 

necessitando de um layout de PCB cuidadoso. O GaN FET usado nesse trabalho tem um 

encapsulamento QFN de 8mm x 8mm para velocidades de 100V/ns. O modelo de drive citado 

possui boas condições térmicas, condutividade com resistência térmica mínima no caminho de 

fluxo de calor. Na Figura 3.12(b) é apresentado o modelo equivalente do circuito térmico, onde 

inclui a resistência termina de junção Tj, encapsulamento do GaN FET, PCB, interface térmica 

Termal Interface Material (TIM) e dissipador de calor (Heatsink)(TEXAS INSTRUMENTS, 

2020). 
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Figura 3.12 – (a) Esquema de térmico no Encapsulamento QFN na placa PCB, 

material TIM e dissipador, (b) Esquema serie térmico. 

 

(a)                                                                                       (b) 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020.  

A temperatura do transistor GaN FET é uma função das perdas de energia, resistência 

térmica total e a resistência térmica da junção ao ar. A temperatura de junção pode ser estimada 

pela equação (3.7). 

J Loss j a ambT P R T −=  +                                                                                                          (3.7) 

Onde: 

• 
JT  é a junção de temperatura. 

• 
LossP é a potência total de dissipação. 

• 
amb

T  é a temperatura ambiente. 

• j aR −  é resistência térmica total. 

Para aproximação de  j aR −   usa-se a equação (3.8): 

( )j a j c bottom PCB TIM hsR R R R R    − −= + + +                                                                           (3.8) 

Onde: 
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• ( )j c bottom
R

−  é resistência térmica entre a junção da matriz e o encapsulamento 

DAP.  

• 
PCB

R  é a resistência térmica do PCB. 

• 
TIM

R  é a resistência térmica do material TIM. 

• 
hs

R  é a resistência térmica do dissipador de calor. 

A resistência do caminho térmico superior na Figura 3.12(a) é representada por setas 

pontilhadas onde é possível observar um caminho mínimo em comparação a resistência inferior 

em aplicações de resfriamento forçado. No drive GaN desse trabalho temos uma “almofada’ 

térmica onde é colocada na parte inferior do dispositivo e é soldado até a placa usada para 

espalhar o calor da junção até o PCB, onde a resistência térmica da junção ( )j c bottomR −  é de 

1°C/W. O calor da junção é transferido pela almofada térmica para a camada superior do PCB 

e em seguida para a parte inferior da camada do PCB por vias térmicas. A resistência térmica 

do PCB é uma função da espessura da placa que envolve a espessura do cobre, orientação das 

camadas e o número de vias térmicas (TEXAS INSTRUMENTS, 2020). 

A camada de cobre atua como um difusor de calor, onde à medida que a área de cobre 

aumenta o efeito térmico efetivo a resistência na direção vertical diminui, com isso a 

propagação de calor atinge a saturação até um certo ponto, que é determinado pela espessura 

do cobre, portanto é importante ter uma camada de cobre superior grande e espessa que seja 

maior que a área da almofada térmica. O cobre nas camadas internas espalham o fluxo de calor 

e aumentam a área de condução de calor, fazendo com que o cobre da camada inferior faça 

contato com a TIM. É importante que a área do cobre inferior tenha espessura suficiente para 

espalhar o calor. Também é importante remover a máscara de solda deste plano de 

espalhamento de calor para reduzir a resistência térmica. A espessura da placa driver GaN é 

determinada pelo número e espessura de camadas, roteamento elétrico e requisitos de 

resistência mecânica onde possui um impacto direto na resistência térmica total no 

encapsulamento GaN para a superfície TIM, onde conforme a espessura aumenta a resistência 

térmica aumenta proporcionalmente. A espessura mínima é determinada pelo isolamento do 

sinal, considerando a integridade do sinal de sinais críticos e capacitância parasita adicionada 

para o nó do comutador.  

A resistência térmica total do PCB pode ser obtida pela aproximação da resistência 

térmica (Resistivity) das vias paralelas que conduzem o calor na equação (3.9).  
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Revia
LR sistivity

A
=                                                                                                               (3.9) 

Onde L e A são o comprimento e a área da via térmica respectivamente. Onde o 

comprimento da via do Driver GaN é aproximadamente igual a espessura da placa e a área da 

parede de via revestida de cobre é expressa pela equação (3.10). Onde dia  e thkp  são o diâmetro 

e a espessura da parede revestida respectivamente. A partir das equações (3.10) e (3.9) a 

resistência de uma única via térmica na placa apresenta 166°C/W, o que torna essa resistência 

térmica total do PCB  dada por 2,33 °C/W, onde temos 39 vias com diâmetro de 12mils e uma 

espessura da placa de 32mils obtendo um total de resistência térmica de 2°C/W (TEXAS 

INSTRUMENTS, 2020). 

( )
thk thk

A dia p p = +                                                                                                                         (3.10) 

O material de interface térmica é usado para acoplar termicamente e isolar eletricamente 

o dissipador de calor da camada inferior do PCB. Alguns dos tipos de TIM mais usados são o 

adesivo onde não necessita de pressão constante e possui baixa condutividade de temperatura 

devido a adição de material adesivo. O outro material é o Gap pad onde possui uma melhor 

condutividade térmica mais tem menor resistência térmica, mais requerem um mecanismo que 

mantenha constante pressão entre o dissipador de calor e o PCB. O material de mudança de fase 

possui condutividade térmica que fica entre o de adesivo e da almofada de lacuna, mais tem a 

capacidade de proporcionar um desempenho mais consistente, onde também necessita ser 

montado em um dissipador a uma certa pressão. Nesse modelo de Driver GaN é usado o adesivo 

TIM.  A Tabela 3.1 apresenta a comparação de performance desses materiais (TEXAS 

INSTRUMENTS, 2020). 

Tabela 3.1 – Comparação de performance e propriedades de materiais TIM. 

TIM Serie Condutividade Térmica Espessura Queda de tensão  Medidas 

j sR −   

  Phase change HF 300P 1.6 W/m-K 0.1mm 50 KV/mm  5.5 C/W 

Gap filling pad GR45A 6 W/m-K 0.5mm 17 KV/mm  5.5 C/W 

Adhesive Bondply-100 0.8 W/m-K 0.1mm 30 KV/mm  5.5 C/W 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020.  

 

Um dos elementos mais importantes é o dissipador de calor, nele o gerenciamento 

térmico afeta a densidade de energia de todo o sistema. Para potências em até 1KW o tamanho 
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do dissipador de calor é normalmente até 3x3cm. Nesse modelo de Driver GaN são usados 

pinos de pressão com mola que facilmente podem ser ajustados para a combinação de pressão 

com o dissipador, onde a força aplicada não é uniformemente distribuída, no entanto no meio 

do dissipador temos uma pressão mínima, enquanto nos cantos temos uma pressão mais alta 

onde é aplicada a força. O Quadro 3.2 apresenta tipos de montagens, vantagens e desvantagens 

para dissipadores de calor usados nos modelos da TI (TEXAS INSTRUMENTS, 2020). 

Quadro 3.2 – Mecanismos de montagem no dissipador de calor da placa de desenvolvimento. 

Dimensões do 

dissipador 

Mecanismo de 

montagem 

Vantagens Desvantagens Recomendação de 

uso 

<30x30mm Adhesive TIM Fácil de montar-  

não precisa de pressão 

Baixa condutividade 

térmica 

Baixas potencias 

<1KW 

<30x30mm Push-pin 

attached 

Força ajustável aplicada 

com a combinações de 

mola e pino 

Pressão desigual >1KW na placa de 

desenvolvimento 

>35x35mm QSZ clip with 

anchor pins 

Pressão uniforme nas 

superfícies do 

dissipador de calor 

Possível empenamento 

da placa por força 

aplicada 

>1KW na placa de 

desenvolvimento 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020. 

 

3.5 Perdas no transistor GaN FET 

 

Os dispositivos de comutação rápida de energia como GaN HEMT ou SiC, são capazes 

de chegar próximo do limite teórico de perdas de comutação (DEBOY et al, 2017). Essas 

transições de comutação podem levar a perdas significativas de energia durante o evento de 

chaveamento. Além delas temos as perdas representadas por perdas de capacitâncias parasitas, 

perdas por condução, e perdas de Gate Driving, onde a queda de tensão de condução reversa 

está amplamente relacionado (WANG et al, 2019). A eficiência do dispositivo pode ser elevada 

através de melhorias nas características de comutação (dinâmica) e condução estática. Essa 

melhoria permite maior frequência operacional que leva a uma redução no tamanho de 

elementos como transformadores, indutores e capacitores. (LIDOW, 2019). 

Para o aumento da frequência de comutação em um conversor de chaveamento, os 

dispositivos devem ter perdas dinâmicas muito baixas, onde uma transição de comutação de 

ativação a corrente flui pelo dispositivo antes que a tensão desse dispositivo se comute a zero, 

e a sequência inversa também ocorre quando o dispositivo desliga. 
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3.5.1 Perdas por comutação 

 

Considerando a analises para um braço de chaves GaN como apresenta a Figura 3.13, 

obtemos as perdas de comutação devido a corrente IDS e a sobreposição da tensão VDS na 

chave, onde são estimadas pela equação (3.11) e (3.12). 

Figura 3.13 – Bloco simplificado da conexão Gate Driver e chaves de saída. 

 

Fonte: Adaptada de Texas Instruments,2015.  

 

A forma de onda de comutação simplificada para uma transição turn-on na Figura 

3.14(a), tem uma tensão de Gate onde não se nivela, por causa da capacitância de entrada 

pequena CISS e da capacitância Miller CGD. Após a transição inicial de elevação da corrente 

a tensão do Gate continua a subir permitindo que a corrente do canal continue a subir. A 

transição de turn-off pode ser considerado o oposto da transição turn-on, com uma notável 

diferença onde a corrente de carga tem a mesma polaridade necessária para deslocar as cargas 

de capacitância de saída no transistor HI-FET quanto no LOW-FET, carregando COSS_HI-FET 

para a tensão de barramento e descarregando COSS_LOW-FET a zero sem nenhuma perda de 

energia resistiva. As perdas de sobreposição ainda ocorrem durante esse intervalo, porque a 

corrente de carga continua a fluir pelo canal saturado até entrar na região de corte. 
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Figura 3.14 – (a) Perdas durante o chaveamento (turn-on e turn-off). (b) Formas de 

onda geradas na saída de um braço de comutação. 

 

(a)                                                     (b) 

Fonte: Adaptada de GANPOWER INTERNATIONAL INC, 2018, e TEXAS INSTRUMENTS, 2015. 

 

1
( )

2 onD Dswitching offP I V t t fsw=    +                                                                                           (3.11) 

Ou, 

2 ( )switching off swP E f=                                                                                                                     (3.12) 

Onde: 

on on dVDS Rds I=                                                                                                                       (3.13) 

0

OFFt

off on dE VDS I dt=                                                                                                                  (3.14) 

Onde ton é o tempo de que a chave está conduzindo, toff o tempo onde a chave está 

desligando e Eoff é a energia entre os tempos ton e toff. A corrente Iout é a corrente de saída e 

Id é a corrente que passa pela chave entre drain-source, podem ser usadas como apresenta a 

Figura 3.14 para essa análise. Vin é a tensão de barramento (VDS) e fsw é a frequência de 

chaveamento. 
onVDS é uma tensão em função da relação da resistência on e a corrente de Gate 

Id. 

3.5.2 Perdas por capacitancias 

 

Nos transistores GaN temos a perda de energia devido a carga e descarga da capacitância 

COSS, essas perdas são denominadas perdas de capacitância de saída POSS, e são determinadas 
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pela equação (3.15). Onde a energia total _OSS totalE  é relacionada a capacitância de saída para 

um ciclo de comutação, e _ 1OSS QQ  é a tensão de carga de saída do MOSFET. 

A topologia e as condições de funcionamento determinam se as perdas de OSSP  são 

presentes. As transições ZVS carregam a corrente de carga completamente de um transistor 

para a tensão de barramento e descarrega o outro para zero volts, essa transição ocorre durante 

a auto comutação de um transistor síncrono em meia ponte, por isso não produzirem perdas. 

Como a capacitância pode armazenar energia, ela pode ser reciclada para o fornecimento, essa 

ação requer uma avaliação de como as perdas de capacitância de saída são calculadas, e pode 

ser realizado observando para a relação entre a energia de saída e a carga de saída. A carga de 

capacitância de saída _ 1OSS QQ  e a energia _OSS totalE  são determinadas pelas equações (3.15) e 

(3.16) respectivamente. 

_ 1 ,

0

dcV

OSS Q OSS DS OSS tr dcQ C TR dv C V=  =                                                                                     (3.15) 

_ _ 1OSS total dc OSS QE V Q=                                                                                                                   (3.16) 

_OSS OSS totalP fsw E=                                                                                                                  (3.17) 

A função da capacitância de saída OSSC também pode ser obtida observando o gráfico 

normalmente disposto pelo fabricante do componente para a relação Drain-Source X Output 

Capacitance. 

3.5.3 Perdas por cargas no Gate Driver 

 

Os transistores GaN são acionados de forma semelhante aos MOSFET’s, onde os 

eletrodos de Gate têm uma impedância de entrada muito alta (LIDOW, 2019). Perdas do driver 

Gate estão presentes devido a carga e descarga da capacitância do Gate. As perdas de energia 

do Gate são importantes em frequências mais altas e em níveis de saída mais baixos, essa 

energia do Gate é fornecida durante a fase de carregamento, onde metade das quais é dissipada 

no resistor de Gate naquele instante e a metade restante da energia é dissipada durante a fase 

de descarga. A equação (3.18) calcula as perdas associadas do Gate (TEXAS INSTRUMENTS, 

2018). 
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gate gs GP V Q fsw=                                                                                                                (3.18) 

Onde: 

• 
gsV  é a amplitude da forma de onda do Gate driver, para o dispositivo estudado é de 5V. 

• 
GQ é a carga total do Gate de operação desejada de barramento VDS. 

A características de 
GQ são obtidas a partir da folha de dados do dispositivo, com especificação 

para funcionamento nas condições de Id e VDS, em operação dinâmica essa condição 

representa a variação de corrente e tensão dado na transição ∆ID e ∆VDS. Na Figura 3.15 a 

característica 
GQ  pode ser usado para obter-se os valores de carga de Gate específicos para cada 

transistor em um braço de circuito (EFFICIENT POWER CONVERSION, 2020). 

Figura 3.15 – Característica 
GQ da folha de dados do Transistor GaN EPC2045. 

 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2020. 

 

3.5.4 Perdas por condução reversa 

 

A condução reversa ocorre quando a corrente no dispositivo ligado passa pelo “diodo” 

do corpo antes que a chave conduza a corrente, esse comportamento ocorre durante o tempo 

morto entre um dispositivo desligado e o complementar ligado. Considerada uma fonte 

significativa de perda em conversores, essa perda é principalmente devido a carga de 

recuperação reversa Qrr no Fet em roda livre. Como o dispositivo GaN é de portadora 

majoritária, ele não tem perdas na recuperação reversa. Durante o tempo morto o diodo de corpo 
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do MOSFET conduz, e isso causa perda de energia no diodo associado com a tensão direta do 

diodo. O dispositivo GaN tem uma condução superior no terceiro quadrante, portanto o 

dispositivo GaN exibe uma maior perda de energia durante o tempo morto, por isso é importante 

garantir que o tempo morto seja pequeno a fim de minimizar essa perda. As perdas por 

recuperação reversa, e as perdas de energia associada com o diodo de corpo são apresentadas 

na equação (3.19) e (3.20) respectivamente (TEXAS INSTRUMENTS, 2015). 

( ) 22 on on swRR th d d d d dP V Rds I I t Rds I t f 
 = +   +                                                                             (3.19) 

_ _( )BD SD OUT dead on dead offP fsw V I T T=    +                                                                                        (3.20) 

A queda de tensão VSD durante em cada tempo morto pode ser obtida da folha de dados 

na Figura 3.16(a), usando a característica ISD-VSD na corrente operacional do indutor durante 

cada intervalo de tempo morto como apresenta a Figura 3.16(b). Essa característica é 

tipicamente semelhante à de transferência por condução direta. (LIDOW, 2020) 

Figura 3.16 – (a) Característica de queda de tensão fornecida pela folha de dados do 

componente. (b) Forma de onda da tensão de entrada e da corrente de saída. 

 

(a)                                                                        (b) 

Fonte: Adaptada de LIDOW, 2020, 

Embora o Gan FET não tenha diodo de corpo a simetria do dispositivo ajuda a conduzir 

no terceiro quadrante com comportamento próximo a um diodo, como apresenta a Figura 3.17, 

essa corrente não podendo conduzir no primeiro quadrante quando Vgs é menor que Vth, passa 

a fluir pelo terceiro quadrante. Quando essa corrente flui na direção reversa o dreno e o terminal 

da fonte podem trocar a terminação. A condição para ligar o canal para condução reversa é 

quando a tensão Vgd é maior do que a tensão limite Vth do Gate para o Drain, e como um 

diodo o canal GaN FET se auto comuta e Vsd é auto polarizado para que Vgd possa atingir Vth 



94 
 

e o canal conduza a corrente reversa. Nesta operação Vsd é polarizado por Vth-Vgs e aumenta 

com a acorrente reversa Isd, como é apresentada na equação (3.21). Onde Ron_reverse é a 

resistência On equivalente no terceiro quadrante com o Gate desligado. A resistência On no 

terceiro quadrante com a porta desativada é dependente de Isd porque o dispositivo opera na 

região de saturação. 

_( )sd th gs sd on reverseV V V I R − +                                                                                                        (3.21) 

O Gate quando está ligado durante a condução reversa tem a equação (3.22) que é maior 

que Vth, habilitando o canal totalmente ligado com a mesma resistência On no primeiro 

quadrante da Figura 3.17(TEXAS INSTRUMENTS, 2019). 

Vgd Vgs Vsd= +                                                                                                                                   (3.22)                            

Figura 3.17 – Representação da resistência On no primeiro e terceiro quadrante. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2019. 

 

Através de controle digital o tempo morto para a chave pode ser calculado com base nas 

condições de operação. Usando a equação (3.23) o controle adaptativo sobre o tempo morto 

pode ser calculado para reduzir a perda de energia. 

,

sw o
d

L AVG

C V
t

i


=                                                                                                                                         (3.23) 

Onde: 
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• Td é o tempo morto mínimo para o próximo evento de comutação. 

• Csw é capacitância parasita do nó de chaveamento ao Gnd (ground). 

• IL,AVG é a corrente de amostra do ciclo atual do indutor. 

Outro método para seleção de tempo morto é otimizando a tensão de desligamento turn-

off Gate, entre a perda de tempo morto e a velocidade de desligamento. Em altas velocidades 

de chaveamento a tensão de Gate deve se baixa o suficiente para evitar uma falsa ativação 

quando o interruptor oposto estiver ligado.  

Minimizar o tempo morto é a solução mais direta. Um tempo morto pode ser bem 

ajustado com base no tempo morto máximo necessário.  

 

3.5.5 Perdas por condução direta 

 

As perdas de condução são uma função do ciclo de trabalho e são compartilhados entre 

os dispositivos de comutação em um braço de chaves. Como a resistência On do GaN é muito 

pequena isso torna suas perdas por conduções comparáveis aos IGBT’s sob condições de alta 

corrente. A equação (3.24) ilustra a perdas por condução (GANPOWER INTERNATIONAL 

INC, 2016). 

2

( )Cond D DS onP I R D=                                                                                                           (3.24)  

3.6 Conclusão 

 

Neste capítulo é realizado um breve estudo sobre os D-Mode e E-Mode GaN’s, e de 

forma teórica são abordadas características elétricas importantes dos transistores GaN. Sua 

modelagem é obtida de forma comparativa ao MOSFET’s, e são apresentados o equivalente 

térmico aplicado a esse modelo de transistor. As perdas no dispositivo podem ser obtidas 

dependendo do tipo de GaN usado, devido a diferente topologia usada por cada fabricante de 

GaN, como por exemplo possuir um driver interno conectado ao Gate como o usado no modelo 

LMF3411R050, ou possuir duas chaves comutadoras dentro de um mesmo encapsulamento 

como o modelo E-Mode LM5113A usados para topologias meia ponte.  
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4 PROJETO DO AMPLIFICADOR CLASSE D  

 

Neste capitulo é apresentado o projeto do amplificador classe D com comutação feito 

por transistores GaN FET, esta etapa é realizada para validação de resultados de simulação e 

resultados experimentais com a análise teórica previamente discutida. A topologia a ser 

utilizada é de ponte completa e a modulação será SPWM Unipolar devido a condições já 

mencionados nos capítulos 2. 

4.1    Parâmetros do amplificador classe D 

 

As especificações adotadas do projeto são descritas na Tabela 4.1, e são adotadas tanto 

para os cálculos teóricos como para simulações e experimentos físicos do protótipo. 

Tabela 4.1 – Especificações de projeto. 

Frequência de Comutação (fs) 400 kHz 

Potência de Saída (Pout) 1000 W 

Sensibilidade de Entrada  0 dBu 

Tensão de Barramento (Vdc) 207,75 V 

Modulação de Amplitude (ma) 0,73 - 

Ganho de Amplificação 39,901 dB 

Frequência de Corte no Filtro (fc) 40 kHz 

Rendimento esperado (η) 98 % 

Impedância de Saída  11,5 Ω 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Nesse ponto algumas observações devem ser realizadas, já que se trata de um projeto 

que visa colher dados para que se tenha um ótimo desempenho. Primeiramente se trata dos 

métodos de validação, sendo um por simulação e outro se trata do equipamento físico descrito. 

Com isso observamos as limitações físicas para servir de parâmetros para o projeto do 

conversor. O método de simulação utiliza um GaN FET diferente do usado no equipamento 

físico. Esse fator interfere diretamente em alguns detalhes nos resultados, como rendimento e 

eficiência relacionados nas perdas. No dispositivo de simulação GaN, o método utilizado é com 

o uso da ferramenta Thermal Module, esse método permite uso dos dados do fabricante através 

da folha de dados do componente diretamente na simulação do transistor. Quanto a limitações 

físicas é observado características como tensão e correntes que serão aplicados ao GaN FET, 

condições de transferência de calor do transistor para a placa e para o dissipador.  
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Observado isto usamos no protótipo o modulo de meia ponte de transistores, que é 

fabricado pela Texas Instruments de modelo LMG341xEVM-018. 

 Outro fator a ser considerado é quanto a carga utilizada, que devido a necessidade de 

alta corrente e baixa resistência é utilizada a carga mais próxima de um alto-falante real, que 

neste projeto se trata da carga disponível mais próxima e com suporte para corrente mais 

adequada, onde obtemos 11,5 Ω, esse valor apesar de maior que o valor comercial de 8 Ω de 

um alto falante, e menor que 16 Ω se encaixa bem nos parâmetros de corrente e tensão 

necessários aos testes, não trazendo perdas nos resultados finais do projeto.  

 

4.2 Determinação da carga linear resistiva 

 

A carga resistiva é calculada partindo da máxima corrente recomendável pelo fabricante 

do modulo driver (LMG3411EVM-018), que nas chaves apesar de suportar uma corrente acima 

de 12 A, recomenda-se não ultrapassar esse valor devido a largura das trilhas no dispositivo e 

a temperatura Tj de trabalho em 25° (TEXAS INSTRUMENTS, 2020). Então usa-se a 

modulação de amplitude para determinar o valor de corrente de trabalho nas chaves. Como a 

proposta do projeto visa entregar uma potência de 1000 W, partindo do valor da resistência de 

carga disponível máxima de 20A e da modulação temos a equação (4.20). 

_ out outab rmsV R P=                                                                                                                        (4.20) 

Onde: 

• _ab rmsV  Tensão Rms de saída nos terminais centrais “a” e “b” da Figura (2.23).  

• 
outR   Resistência física de carga. 

• 
inI   Corrente de Rms de barramento. 

• _in picoI  Corrente de pico de barramento. 

• _rms outI  Corrente Rms na saída. 

• _pico outI  Corrente de pico na saída. 

_ (11,5 ) (1000 ) 107,238ab rmsV W V=   =                                                                               (4.21) 
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_ 2
207,75

ab rms

dc

a

V
V V

m


= =                                                                                                        (4.22) 

_ 9,325out
rms out

out

P
I A

R
= =                                                                                                          (4.23) 

Onde exige do barramento uma corrente da equação (4.24). Partindo do rendimento que 

o fabricante afirma poder chegar temos a equação (4.25). Rendimento esperado para o driver 

de acordo com a Texas Instruments é de 99% para o modulo (LMG3411EVM-018), então 

decide-se trabalhar com 98%.  

4,813in
in

dc

P
I A

V
= =                                                                                                                  (4.24) 

out
in

P
P


=                                                                                                                                        (4.25) 

1000
1020

0,98inP W= =                                                                                                                            (4.26) 

Com o índice de modulação em 0,73 obtemos a corrente de pico no barramento em: 

_

_

6.807a in
in pico

ab rms

m P
I A

V


= =                                                                                                           (4.27) 

_ _ 2 13,188pico outI Irms out A=  =                                                                                       (4.28) 

Com os valores obtidos a corrente pode fluir facilmente no modulo driver sem muito 

aquecimento nas trilhas onde na carga a tensão de pico de saída fica permanecendo abaixo dos 

20 A. 

 

4.3  Projeto do controlador analógico do amplificador classe D 

 

A Figura 4.1 ilustra o diagrama de controle de tensão aplicado ao amplificador. 
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Figura 4.1 – Diagrama do circuito de tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

4.4  Malha de tensão 

  

O circuito de controle utilizado no projeto do amplificador é o de modo de tensão, 

buscando neste por minimizar os efeitos das não linearidades intrínsecas dos amplificadores 

classe D que incorre de muitas distorções e ruídos eletromagnético em aplicações de áudio. 

Sendo assim necessário um controle que possa minimizar tais efeitos e garantir que o circuito 

responda por determinada banda de frequências que é um fator importante no amplificador de 

áudio, determinando assim sua aplicação se é para alta fidelidade, uso profissional, ou para uso 

especifico em uma determinada região de frequências de resposta como amplificador de graves. 

O circuito da Figura 4.2 deve trabalhar em malha fechada de modo a melhorar sua reposta em 

frequência.  

Figura 4.2 – Diagrama de blocos da malha de tensão. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Normalmente a técnica de controle de modo de tensão é aplicada para regular a tensão 

de saída num determinado valor, dependendo do valor e formato da tensão de referência, onde 

o controle citado possui uma malha simples muito útil para o projeto de amplificadores. O 

projeto do controlador utiliza os parâmetros descritos na Tabela 4.2, e baseia-se no sinal de 

entrada de referência onde é definido o ganho de entrada do amplificador, tensão de pico da 

portadora triangular, sensor de tensão e função de transferência da planta. 

Tabela 4.2 – Dados de projeto. 

Tensão de Pico da portadora triangular (VD) 3,3 V 

Tensão de Pico de saída (Vab_pico) 151,6 V 

Sensibilidade de entrada (Vrefv_rms) 0,775 Vrms 

Ganho de entrada (K) 1,099 - 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

4.5  Função de transferência da planta do conversor 

 

Para se obter o modelo matemático deste amplificador Classe D consideramos sua 

principal característica de funcionamento, onde temos a razão do ganho de tensão de saída pelo 

ganho de tensão de entrada, determinando seu respectivo ganho de entrada na saída. Para isso 

partimos da modelagem usando o modelo da chave PWM, para controlar uma função 

envolvendo a tensão de saída em relação a função de modulação, isso se deve porque o 

amplificador deve receber uma variação de frequências e amplitudes do sinal de áudio. Nesta 

modelagem é utilizado o modelo CA em MCC (modo de condução continua) da chave PWM 

para se controlar um parâmetro análogo ao conversor Buck, como pode ser observado a partir 

da Figura 4.3. A carga de saída é considerada metade da carga para cada filtro LC conectado a 

cada braço de chaves como apresenta a Figura 4.1, em uma configuração de filtro simétrico. 
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Figura 4.3 – Modelo CA da chave PWM. 

 

Fonte: Adaptada de ERICKSON, 2001. 

 

Iniciamos a análise obtendo a função de transferência onde a tensão de saída é 

controlada pela razão cíclica com a tensão de entrada (Vdc) igual a zero, como apresenta as 

equações (4.1) e (4.2). Por fim após obter essa função fazemos a relação entre a tensão de saída 

e o sinal de entrada, onde deseja-se, que a tensão de saída possa ser controlada pelo sinal de 

áudio. 

0in

o

V

V

d =

                                                                                                                                  (4.1) 

Consideramos a resistência serie 
eR  do indutor L igual a zero. Usando a analogia do 

transformador isolador no modelo da chave PWM temos: 

1p p

S S

N V

N D V
= =                                                                                                                        (4.2) 

Onde temos a relação de transformação 𝑁𝑃 no primário, 𝑁𝑆 no secundário, 𝑉𝑃 a tensão 

no primário, 𝑉𝑆 a tensão no secundário do transformador e D a razão cíclica. Obtemos a equação 

(4.3).  

S pV D V=                                                                                                                                                       (4.3) 

Onde:  

D
p

V
V d

D
=                                                                                                                                                     (4.4) 
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Substituindo (4.4) em (4.3) temos: 

D
S

V
V D d

D
=                                                                                                                           (4.5) 

DS
V V d=                                                                                                                                   (4.6) 

Considerando que na Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Circuito de saída simplificado, modo equivalente. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Considerando que: 

iDV V=                                                                                                                                      (4.7) 

2
cR

R =                                                                                                                                      (4.8)      

1
Z s L=                                                                                                                                   (4.9)

2

1

1

se

se

R R
s C

Z

R R
s C

+ 


=

+ +


 
 
 

                                                                                                               (4.10) 

Pelas leis de Kirchhoff  tem-se que: 

2

1 2

o D

Z
V V d

Z Z
=  

+
                                                                                                                (4.11) 

Aplicando (4.8), (4.9) e (4.10) em (4.11) obtemos a equação (4.12): 
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1

2

1

2
1

2

1

2

c
se

c
se

o D

c
se

c
se

R
R

s C

R
R

s CV V d
R

R
s C

s L
R

R
s C

 
+  

 

+ +
=  

 
+  

  +

+ +


                                                                                          (4.12) 

Simplificando obtemos a equação (4.12):  

2

( )

(2 ) ( 2 )

c se c
o i

se c c se c

s R C R R
V V d

s L C R L C R s C R R L R

   +
=  

    +   +    +  +
                                          (4.13)     

Da equação (2.17) do capitulo 2 onde obtemos a função de modulação temos: 

( ) control
a

tri

v
fm t m d

V
= = =                                                                                                          (4.14) 

Substituindo (4.14) em (4.13), temos a equação onde Vi é igual a tensão de barramento Vdc.  

2

( )

(2 ) ( 2 )

control c se c
o dc

tri se c c se c

v s R C R R
V V

V s L C R L C R s C R R L R

   +
=  

    +   +    +  +
                                (4.15) 

Da analise CA do circuito da Figura 4.3 é obtida a função de transferência do 

amplificador que relaciona a tensão de saída com o sinal de entrada sendo este a tensão de 

referência Vcontrol na equação (4.16). 

2

( )

(2 ) ( 2 )

o dc c se c

control tri se c c se c

V V s R C R R

v V s L C R L C R s C R R L R

     +
=  

    +   +    +  + 
                                  (4.16) 

Na equação (4.17) temos representada a função de transferência da planta do conversor.  

2

( )
( )

(2 ) ( 2 )

dc c se c
v

tri se c c se c

V s R C R R
G s

V s L C R L C R s C R R L R

     +
=  

    +   +    +  + 
                                 (4.17) 

A função da planta que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada de sinal é 

obtida pela equação (4.17) tem como resultado a equação (4.18): 

10 2

0.000956 2389.1
( )

6.8577 10 0.00022864 37.95
v

s
G s

s s−

 +
=

  +  +
                                                                 (4.18) 
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4.6  Função de transferência do elemento de medição de tensão 

 

A função de transferência do elemento de medição é um divisor resistivo externo onde 

o ganho do sensor é dado pela análise da Figura 4.5.  

Figura 4.5 – Circuito de saída com divisor resistivo. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A aquisição de tensão deve também seguir um critério baseado da máxima potência 

dissipada pelos elementos resistivos. Onde a potência do resistor adotado no sensor é dada por: 

max_

1

4
RP W=                                                                                                                         (4.19) 

Onde a máxima corrente que passa pelo resistor equivalente é dada na equação (4.20) e 

𝑉𝑜 é a tensão de pico de saida.  

max_

max_ Re

R

q

o

P
I

V
=                                                                                                                    (4.20) 

max_ Re

1
4 1.648

151.658
qI mA= =                                                                                                            (4.21) 

A resistência equivalente da equação é determinada pelo divisor de tensão formados por 

𝑅1e 𝑅2.  

max_ Re

o
eq

q

V
R

I
=                                                                                                                           (4.22) 
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151.658
92

1.648
eqR k

mA
= =                                                                                                                          (4.23) 

Onde o ganho 𝐻𝑣 é dado pela equação (4.24).  

2

1 2

ref

v

o

V R
H

V R R
= =

+
                                                                                                               (4.24) 

1.204
0.007942

151.658

ref

v

o

V
H

V
= = =                                                                                                                 (4.25) 

Do equivalente de Thévenin das resistências analisada da Figura 4.5 é determinada a equação 

(4.22) onde obtemos as equações (4.26) e (4.28) dos resistores do elemento de medição.  

2 eq vR R H=                                                                                                                              (4.26) 

3

2 92 10 0,007942 730,686R =   =                                                                                                       (4.27) 

1 2 91,269eqR R R k= − =                                                                                                                (4.28) 

A função de transferência do elemento de medição de tensão também é dada pela equação 

(4.29). 

( )
ref

v

o

V
H s

V
=                                                                                                                                                                              (4.29) 

4.7  Função de transferência do modulador PWM 

 

A função de transferência do sinal de PWM é gerado pela comparação de uma onda 

portadora e um onda moduladora, onde VD é amplitude da onda triangular que é a portadora, e 

a moduladora Vcontrol que é a tensão de referência do sinal de áudio da Figura 4.6.  
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Figura 4.6 – Forma de onda gerada pela portadora e a moduladora. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A função de transferência do comparador é dada pela equação (4.30): 

1
( )m

D

F s
V

=                                                                                                                             (4.30) 

1
( ) 0,303

3,3
mF s = =                                                                                                              (4.31) 

 

4.8  Função de transferência em malha aberta sem compensador 

 

A função de transferência de laço aberto sem compensador é dada pela equação (4.32) 

que leva em consideração somente a cascata das funções de transferência da planta do sistema 

e os blocos de medição e da função de modulação do sistema. O ganho Hv incorpora todos os 

ganhos envolvidos na amostragem do sistema (BEZERRA, 2010). 

( ) ( ) ( ) ( )scv v m vFTLA s G s F s H s=                                                                                    (4.32) 

10 2

0.000002288 5.75
( )

6.58 10 0.0002286 37.95
scv

s
FTLA s

s s−

 +
=

  +  +
                                                                      (4.33) 

Com a função ( )scvFTLA s é traçado o diagrama de bode onde é plotado na Figura 4.7.  
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Figura 4.7 – Diagrama de bode de laço aberto sem compensador. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

4.9  Função de transferência em malha aberta com compensador 

 

Para fechar a malha é necessário traçar os diagramas de resposta em frequência da função 

de transferência de malha aberta e do compensador para verificar se está de acordo com as 

necessidades do projeto. Para esta etapa determinamos a função de transferência do 

compensador.  

4.10  Função de transferência do compensador (PID) 

 

O compensador PID definido em (FRANKLIN, 1998) tem em sua forma, o controle 

proporcional de feedback que pode levar a erros reduzidos de distúrbios, mas ainda apresenta 

um pequeno erro em estado estacionário, além de aumentar a velocidade de resposta 

normalmente ao custo de uma maior ultrapassagem transitória. Se incluirmos ao controlador o 

termo a integral do erro, o erro de uma etapa pode ser eliminado, no entanto, tende a haver mais 

deterioração da resposta dinâmica e, finalmente, ao adicionar ao termo proporcional um 

derivativo de erro pode adicionar amortecimento à resposta dinâmica. Esses três termos 
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combinados formam o controlador PID clássico da Figura 4.8 e é amplamente utilizado no 

processo de indústrias e hardware onde o usuário só precisa "ajustar" os ganhos nos três termos. 

Figura 4.8 – Circuito de compensador PID modificado. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O compensador escolhido para o projeto do amplificador foi o PID da Figura 4.8 cuja 

função de transferência Cv(s) é descrita na equação (4.34). 

2

1 1

( )
F FV IZ iF

v

IP IP IZ

i IP IZ

s s
R C R CR

C s
R R R

s s
C R R

   
+  +   

    = 
 +
 + 

  

                                                                       (4.34) 

 

Seguindo alguns critérios adotados na literatura (MENEZES, 2007; GERENT, 2005), 

(BEZERRA, 2010) para o projeto do compensador. Na frequência natural de oscilação do filtro 

LC do inversor foram alocados os zeros, o primeiro polo é alocado na origem para minimizar 

o erro estático em regime permanente, o segundo polo é alocado cinco vezes acima da 

frequência natural de oscilação do filtro LC, assim atenuando sinais de alta frequência na 

realimentação de tensão. Em malha aberta a frequência de cruzamento deve ser menor ou igual 

a 2fs/4 para a modulação unipolar e inferior a fs/4 para modulação bipolar. 

O cálculo da frequência de cruzamento foi estabelecido na equação (4.35) seguindo os 

critérios mencionados.  

2

16
s

c

f
f


=                                                                                                                                (4.35) 
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32 400 10
50

16
cf KHz

 
= =                                                                                                                          (4.36) 

O ganho em malha aberta para esta frequência de cruzamento é dado pela seguinte 

equação (4.37).  

2 20log( (2 )scv cH FTLA f=                                                                                                          (4.37) 

2 20log( (2 ) 22.552scv cH FTLA f dB=  = −                                                                              (4.38) 

Logo o ganho que o compensador de tensão deverá proporcionar a malha aberta é dado 

por: 

2
20log( 2)H A=                                                                                                                     (4.39) 

2

202 10 13,416

H

A = =                                                                                                                              (4.40) 

      Portanto para obter os valores dos elementos passivos partindo dos critérios adotados, 

inicialmente os zeros do compensador são alocados de acordo com as equações (4.41) e (4.42) 

e são alocados uma década abaixo da frequência de chaveamento, como ilustra a equação 

(4.43). 

0
1

2
zf




=                                                                                                                               (4.41)

0
2

2
zf




=                                                                                                                                  (4.42)

0
1 2 40

2
z zf f kHz




= = =                                                                                                                (4.43)

 Um polo do compensador é colocado na origem para minimizar o erro estático. 

1 0pf =                                                                                                                                         (4.44) 

O segundo polo é alocado 5 vezes acima da frequência natural de oscilação do filtro. 

0
2

5

2
pf






=                                                                                                                                    (4.45) 

Onde a frequência natural é igual a equação (4.46). 
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0

1
251,327

f f

KHz
L C

 = =


                                                                                              (4.46) 

0
2

5
200

2
pf kHz






= =                                                                                                           (4.47) 

O sistema de equações para determinar os parâmetros é dado por: 

2 F

IP

R
A

R
=                                                                                                                                       (4.48) 

Reorganizando temos: 

2
F

IP

R
R

A
=                                                                                                                                       (4.49) 

Assumindo o resistor 
FR com o seguinte valor: 

56FR K=                                                                                                                            (4.50) 

4.174
2
F

IP

R
R k

A
= =                                                                                                                  (4.51) 

Onde 𝑅𝐹  é assumido um valor do resistor para o compensador. 

1

2

1

2
z

F FV

f
R C

=
 

                                                                                                                (4.52) 

Organizando em função do capacitor 𝐶𝐹𝑉2 temos: 

2

1

1
71,051

2
FV

F z

C pF
R f

= =
 

                                                                                               (4.53) 

E organizando em função do capacitor 𝐶𝑖 da equação (4.54) temos: 

2

1

2
z

IZ i

f
R C

=
 

                                                                                                                             (4.54) 

2

1
238.302

2
i

IZ z

C pF
R f

= =
 

                                                                                                (4.55) 

Para o segundo polo temos: 



111 
 

2
2

IP IZ
p

i IP IZ

R R
f

C R R

+
=

  
                                                                                                                    (4.56) 

Onde: 

2

2

1 16.697
p

IZ IP

z

f
R R k

f

 
=  − =  

 
                                                                                              (5.57) 

A função de transferência do compensador obtida é dada pela equação (4.58) e o 

diagrama de bode na Figura 4.9 ilustra a curva do compensador PID analógico. 

2 10 15

2 9

67079 3.371 10 4.237 10
( )

50000.0 6.2832 10
v

s s
C s

s s

 +   + 
=

 +  
                                                                       (4.58) 

Figura 4.9 – Diagrama de bode do compensador PID. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A função de transferência em malha aberta com compensador é dada por: 

( ) ( ) ( )ccv scv vFTLA s FTLA s C s=                                                                                  (4.59) 
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O ganho em malha aberta para a frequência de cruzamento e o ganho que o compensador 

possui em malha aberta na frequência de cruzamento desejada é apresentado respectivamente 

nas equações (4.60) e (4.61). 

20log( (2 )ma scv cH FTLA f=                                                                                              (4.60) 

_20log( (2 )cv cv PIDH C f=                                                                                                    (4.61) 

Com base nos parâmetros do PID com filtro é possível levantar o diagrama de resposta 

em frequência da função de transferência de malha com compensador nele deve ser observado 

a frequência de cruzamento se está de acordo com o que foi projetado e se existe uma boa 

margem de fase afim de garantir a estabilidade do sistema. 

 

4.11   Função de transferência em malha aberta com compensador 

   

A malha de tensão aberta com compensador é apresentada na Figura 4.10 onde podemos 

observar a atuação do controle 

Figura 4.10 – Diagrama de bode da malha de tensão com compensador. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Onde é obtido uma margem de fase de 73.283° e margem de ganho infinito. Usando o 

módulo AC Sweep do Psim® validamos a planta projetada a partir do circuito equivalente da 

Figura 4.11. 

Figura 4.11 – Circuito Psim® de validação da planta. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A Figura 4.12 ilustra a validação da planta comparado com o circuito do 

amplificador projetado. 

Figura 4.12 – Comparação da função de transferência com o circuito do amplificador. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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4.12   Dimensionamento do indutor L do filtro de saída 

 

O filtro utilizado neste projeto foi o LC simétrico ou filtro de modo comum do tipo 

Butterworth, este filtro previamente discutido no capitulo 2 permite uma segurança maior 

quanto as conexões com as chaves por possuir um indutor em cada saída de braço de chaves 

isolando a conexão do transistor com o alto falante e também por melhorar a filtragem do sinal 

de saída, quando comparado com a filtro LC simples. Para se trabalhar com um valor Q igual  

a 0,707 e um filtro de 2° ordem temos a frequência de corte igual a equação (4.62). 

40
10

s
c

f
f kHz= =                                                                                                                  (4.62) 

2
2 32,355

2

BTL

c

R

L H
f





= =


                                                                                               (4.63) 

A ondulação no indutor é descrita na equação (4.64) para 10% da corrente de pico no 

indutor. 

max _ 10% 1,319pico outIL I A =  =                                                                                            (4.64) 

Onde a corrente eficaz no indutor e a corrente de pico é dado pelas equações (4.65) e 

(4.66) respectivamente: 

2

2 max
_ _( ) 9.348

2
ef L rms out

IL
I I A

 
= + = 

 
                                                                                (4.65) 

max
_ _ 13.847

2
L pico pico out

IL
I I A

 
= + = 

 
                                                                                     (4.66) 

                                                                        

4.13   Dimensionamento do capacitor do filtro de saída 

 

O capacitor é determinado usando a equação (4.67), e a corrente é dividida por dois 

devido a característica em modo comum, onde cada ponto do filtro tem um retorno de corrente 

pelo “terra”.  
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1
489,302

2 2
2

BTL
c

C nF
R

f

= =

  
                                                                                            (4.67) 

A máxima tensão esperada no capacitor é dada por: 

_ max

2
179,707

2 2
dc

cap out out

V
V P R V= +   =                                                                                (4.68) 

Onde a corrente eficaz efCI  no capacitor é dada pela equação (4.69). 

( )2

max

2

4 0,242
2

a

L

efC

m
I

I A

 
 
 
 
 
 

−


= =                                                                                    (4.69) 

A resistência serie equivalente (RSE) do capacitor é estimada e a ondulação de corrente 

Vco  é dado pelas equações (4.70) e (4.71) para uma ondulação de 1%. 

_1% 1,072Vco ab rmsV A =  =                                                                                                  (4.70) 

max

813,173Vco
se

L

R
I




= = 


                                                                                                     (4.71) 

 

4.14   Microcontrolador  

 

Com preços mais acessíveis os microcontroladores com processamento digital de sinal 

(DSP) como o TMS320F28379D da Texas Instruments, ou dsPIC33CH da Microchip, são 

ferramentas poderosas para o processamento de sinais com altas velocidades de PWM podendo 

alcançar frequências de PWM em MHz, e com altas resoluções de 150ps e 250ps 

respectivamente. Além de fornecer conversores A/D em altas resoluções como 12bits à 

3.5MSPS, permitindo uma grande velocidade de conversão dos sinais lidos nos módulos. Outro 

benefício como do micro dsPIC33CH que trabalha com módulos de clock independente do 

relógio da CPU com clock máximo de 180MHz e HSPWM (HIGH SPEED PULSE WIDTH 

MODULATION) independentes com clock de 500MHz que permite trabalhar em alta 

definição. Outra característica desses micros é a dual CPU, o que facilita vários processamentos 

simultâneos. Essas características são importantes na execução do amplificador de áudio para 
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se obter um bom controle nas chaves e uma alta resolução do sinal de áudio nos módulos de 

leitura A/D para até o chaveamento nos semicondutores GaN. 

 

4.15   Projeto físico do indutor de saida 

 

Utilizando as equações (4.63), (4.64), (4.65) e (4.66) podemos dimensionar o indutor 

utilizado no protótipo físico, onde um fator importante deve ser considerado nesta etapa, que se 

trata do tipo de núcleo usado para um indutor de saída em alta frequência. Em (MCLYMAN, 

2011) ele demonstra vários métodos para o cálculo de filtros de saída, de entrada e outros 

transformadores. O núcleo indicado para esse filtro de saída é o de Pó de ferro do tipo toroidal, 

por possuir baixas perdas por correntes parasitas no sistema magnético, este tipo de núcleo não 

possui gap no núcleo, então o enrolamento deve ser distribuído em toda área ao redor do núcleo 

e não apenas em só uma determinada área como ocorre em um núcleo do tipo EI. O núcleo 

utilizado é da fabricante MAGMATTEC da série MM002T4416. As características gerais do 

núcleo são apresentadas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Parâmetros do núcleo. 

Especificações do Núcleo Pó de Ferro 002 

Densidade de fluxo (
satB ) 0,5T 

Permeabilidade relativa (
r ) 10 

Área do ferro
cA  1,34 cm² 

Diâmetro interno (
int ) 2,72 cm 

Diâmetro externo (
ext ) 4.45 cm 

Comprimento do caminho magnético (
tA ) 42,2 cm² 

Massa ( tfeW ) 
75 g 

LA  15 nH/esp² 

Altura do núcleo (H) 1,65 cm 

L 1,12 cm 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O cálculo da energia é dado pela seguinte equação (4.72): 

2

3,102 [ ]
2

outL I
Energia m W s


= = −                                                                                           (4.72) 
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O fator de utilização da janela é de 𝐾𝑢 igual a 0,4 e a constante do núcleo do tipo de pó 

de ferro é J igual a 400 𝐴 𝑐𝑚2⁄ . A área do núcleo pA  necessário para o projeto é dado pela 

equação (4.73). 

4
42 10

0,775p

sat u

Energia
A cm

B K J

  
= = 

  
                                                                                                    (4.73) 

O cálculo de aW , onde este é a área interna do núcleo toroidal e pA é a área do núcleo 

utilizado é dado por: 

2
2int 5,811

4
aW cm


=  =                                                                                                                         (4.74) 

27,786p c aA A W cm=  =                                                                                                                      (4.75) 

O cálculo da densidade de corrente J da área pA  do núcleo é apresentado na equação 

(4.76). 

4

22 10
39,837

sat u p

Energia
J A cm

B K A

 
= =

 

 
 
 

                                                                                                (4.76) 

Adota-se a corrente de densidade J igual a 500 𝐴 𝑐𝑚2⁄ , e a área do condutor é calculada 

por: 

3 219,583 10
ef

wB

I
A cm

J
−= =                                                                                                                            (4.77) 

Desconsiderando o efeito skin, e observando a espessura necessária de wBA , escolhe-se 

então o fio 14 AWG com resistência igual a 82,2µΩ/cm, atentando que na seleção do condutor 

se a área não é maior que 10% da calculada deve-se selecionar a próxima menor área. A 

quantidade de condutores em paralelo é calculada pela equação (4.78). 

1wB
cond

wBe

A
n

A
= =                                                                                                                            (4.78) 
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Onde wBA  e wBeA  são a espessura do fio de cobre nu, e wInsA espessura do cobre com 

esmalte. O cálculo da área da janela é dado com 3
S  igual a 0,75 onde esse é o valor típico da 

área máxima da janela que pode ser usada no núcleo. 

2

3 4,358aeff aW W S cm=  =                                                                                                                             (4.79) 

O cálculo do número máximo de espiras é apresentado na equação (4.80) e a área de 

janela é dado pelo tipicamente pelo valor 2
S  igual a 0,6. 

2
114

aeff

wIns

W S
N Voltas

A

 
= = 
 

                                                                                                                     (4.80) 

Então finaliza-se o cálculo do número de espiras requerido com a equação (4.81). 

910
47L

L

L
N Voltas

A

 
= = 
 
 

                                                                                                           (4.81) 

Observa-se a área de uK  está abaixo de 0,4, assim é verificado se é possível a construção 

no núcleo escolhido devido a área interna do núcleo. 

0,168wBe
u cond L

A

A
K n N

W
=   =                                                                                                            (4.82) 

O comprimento do total do fio necessário é dado pela equação (4.83). 

0,8 ( 2 )
3,348

100
ext

c L

H
L N m

 + 
=  =                                                                                                     (4.83) 

Calculo do fluxo CA é dado por: 

40.4 10
2

5,674
0,8 ( 2 )

r

ca

ext

I
N

B mT
H

 



− 
    

 = =
 + 

                                                                                (4.84) 

Calculo da resistência de enrolamento é representado na equação (4.85). 

2 6(0,8 ( 2 ) 10 ) 2,658u ef ext

cond

N
P I H resistencia W

n
 −=   +     =                                                  (4.85) 
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O cálculo de watts/quilogramas é dado por (4.86) a as perdas no núcleo é dado pela 

equação (4.87), onde os fatores k igual a 0,005980, m igual a 1,32 e n igual a  2,210 são os 

valores mais próximos da tabela apresentados no livro texto (MCLYMAN, 2004) para núcleos 

de pó de ferro com permeabilidade relativa em 14. 

210 1.613m n

g s caW k f B −=    =                                                                                                               (4.86) 

310 46,605fe g tfeP W W mW−=   =                                                                                                                (4.87) 

Assim obtemos as perdas totais para os dois indutores pela equação (4.88). 

2 ( ) 5,409fe uP P P W =  + =                                                                                                                             (4.88) 

A temperatura é calculada pela equação (4.89) considerando temperatura do laboratório 

ambienteT igual a  20° C e T  é  elevação de temperatura. 

0.826

450 27,287cu

t

P
T C

A

 
 =  = 

 
                                                                                                     (4.89) 

47,287final ambienteT T T C= +  =                                                                                                     (4.90) 

 

4.16  Projeto das perdas teóricas do amplificador físico  

 

O dispositivo LMG3411R050 GaN FET usado no projeto físico possui um driver 

integrado ao Gate o que possibilita maior eficiência, por possuir capacitância de entrada e saída 

ultrabaixos, e zero recuperação reversa esse dispositivo é ideal para topologias meia ponte e 

ponte completa. Essa integração permite comutação de 100V/ns com quase zero VDS. Essa 

arquitetura ainda fornece desempenho de comutação superior em comparação com a tradicional 

GaN D-mode Cascode. Esse driver integrado resolve uma série de desafios usando GaN por 

conter um driver sintonizado especificamente para o dispositivo GaN para uma condução rápida 

sem tocar no Gate, garantindo que o driver permanece desligado para altas taxas de variação 

de Dreno de até 150V/ns (TEXAS INSTRUMENTS, 2020). Os dados da tabela 4.4 são 

retirados da folha de dados do transistor GaN FET LMG3411R050, e dos parâmetros de projeto 

do amplificador já previamente calculados. 
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Tabela 4.4 – Parâmetros do transistor GaN FET LMG3411R050. 

 Parâmetro Valor 

ONRds  0.057 Ω 

cV   1,204 V 

seV  3,3V 

ossTRC  181 pF 

ONt  5,2 nS 

OFFt  8,9 nS 

gsV  5 V 

thV  2,1V 

dI  9,325 A 

dt  45 nS 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

As perdas teóricas calculadas para o transistor GaN FET são dadas apenas para as perdas 

por condução (4.93), condução reversa (4.94) e comutação (4.97). O método de cálculo 

utilizado se faz uso da razão cíclica média instantânea para se obter as perdas por condução, 

onde na equação (4.91) temos a tensão de pico da senoide de entrada cV  e a tensão de pico da 

portadora 
seV .  

1
1 0,682

2

c

se

V
D

V

 
= + = 

 
                                                                                                        (4.91) 

A corrente na chave S1, 
1SIrms , é calculada pela corrente 

dI  e a corrente de ondulação 

do indutor de saída I L .  

2 2 2 2

1 7,71
3 2 2 2 2

S d d d d

D I L I L I L I L
Irms I I I I

            
=  + + +  − + − =         

           

            (4.92) 

2

1 3,382Cond S ONP Irms Rds D W=   =                                                                                                   (4.93) 

( ) 22 0,894RR th ON d d d ON d d swP V Rds I I t Rds I t f W = +   +    =                                                     (4.94) 

0,532ON ON dVDS Rds I=  =                                                                                                    (4.95) 

0

44,11
OFFt

off ON dE VDS I dt nJ=   =                                                                                                       (4.96) 
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As perdas por comutação são calculadas a partir da tensão entre Dreno e fonte 
ONVDS  

no estado ligado (on).  

2 ( ) 0,035switching off swP E f W=   =                                                                                               (4.97) 

As perdas totais são calculadas considerando as chaves S1 e S4 e é dada pela equação (4.98). 

2 ( ) 8,683total switching RR condP P P P W=  + + =                                                                                (4.98) 

As perdas totais considerando a temperatura nos dois indutores é igual a equação (4.99). 

_ 2 ( ) 4,409 14,032total indutor switching RR condP P P P W=  + + + =                                                      (4.99) 

 

4.17  Projeto das perdas teóricas do amplificador simulado  

 

Para a simulação são calculadas as perdas teóricas afim de comparar os dados com os 

resultados obtido na simulação do amplificador. O transistor usado na simulação é um GaN 

FET da fabricante TRANSPHORM. Os parâmetros usados no dispositivo GaN FET TH3212PS 

são apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Parâmetros do transistor GaN FET TH3212PS. 

 Parâmetro Valor 

onRds  0.072 Ω 

gQ  14,6 nC 

ossTRC  225pF 

ont  24 nS 

offt  55,5 nS 

gsV  1 V 

dt  100 nS 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Partindo com o cálculo da razão cíclica media instantânea já obtida na equação (4.91) 

temos as perdas por condução direta da equação (4.100) 

2

1 4,273Cond S ONP Irms Rds D W=   =                                                                                                    (4.100) 

As perdas por condução reversa são obtidas na equação (4.101). 
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( ) 22 2,128RR th ON d d d ON d d swP V Rds I I t Rds I t f W = +   +    =                                                   (4.101) 

As perdas por comutação na equação (4.104) são calculadas a partir da tensão entre 

Dreno e Fonte no estado ligado (on), onde obtemos na equação (4.102). 

0,532ON ON dVDS Rds I V=  =                                                                                                    (4.102) 

0

44,11
OFFt

off ON dE VDS I dt nJ=   =                                                                                                       (4.103) 

2 ( ) 0,278Switching off swP E f W=   =                                                                                               (4.104) 

As perdas no Gate Driver são calculadas pela equação (4.105). 

_ 0,00584Gate Driver gs g swP V Q f W=   =                                                                                  (4.105) 

 As perdas por capacitâncias parasitas são apresentadas na equação (4.108) 

1 _

0

_ C 46,743
dcV

S oss TR DSQoss dV nC= =                                                                                 (4.106) 

_ _ 1 9,711oss total dc SE V Qoss J=  =                                                                                        (4.107) 

_ 3,884oss sw oss totalP f E W=  =                                                                                                     (4.108) 

As perdas totais são calculadas considerando as chaves S1 e S4 e é dada pela equação 

(4.109). 

_2 ( ) 21,137total Gate Driver oss Switching RR CondP P P P P P W=  + + + + =                                                      (4.109) 

A Figura 4.13 apresenta um gráfico com as perdas para os dois trnsistores GaN FET 

utilizados. 
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Figura 4.13 – Gráfico de perdas teóricas.  

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

4.18 Conclusão  

 

Nesta seção é apresentada o projeto da malha de tensão do amplificador bem como seus 

componentes, valor de carga, o projeto do compensador e tambem o dimensionamento do filtro 

LC onde estes valores serão utilizados nas simulações do amplificador e no protótipo 

desenvolvido. É realizado o cálculo teórico das perdas para os transistores GaN FET 

LMG3411R050 e o TH3212PS. Também foram realizadas considerações quanto a necessidades 

de projeto e parâmentos utilizados. 
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5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO DO AMPLIFICADOR 

 

Neste capitulo são validados a proposta de amplificador classe D com transitores GaN 

através de simulação utilizando a ferramenta computacional PSIM®. São apresentados os 

circuitos de simulação, rendimento obtido e as perdas obtidas para o transistor GaN FET 

TPH3212PS. 

 

5.1 Circuito de simulação 

 

Na Figura 5.1 é ilustrado o circuito de potência do amplificador, neles estão presentes 

os módulos Thermal onde são usados para medir as perdas e também para receber os parâmetros 

físicos da folha de dados do dispositivo GaN FET, e o sensor de tensão conectada a carga e o 

circuito LC em modo comum. 

Figura 5.1 – Circuito de potência do amplificador classe D. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 5.2 ilustra o circuito de acionamento dos transistores, onde também apresenta 

um ganho conectado para que a modulação de amplitude esteja em 0.73, e também ilustra o 

circuito PID formado pelo amplificador operacional e componentes passivos.  
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Figura 5.2 – Circuito de controle de o compensador PID analógico do amplificador 

classe D. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A Fig. 5.3 apresenta o circuito de simulação digital onde estão ilustrados o conversor 

ADC, mais o retentor de ordem zero (ZOH) a função transferência do sistema compensado, e 

os estágios de comparação. 

Figura 5.3 – Circuito de simulação digital do amplificador classe D. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A Figura 5.4 ilustra os dados técnicos aplicados no modulo Thermal para o transistor 

GaN FET. Onde é seguido a recomendação das condições de teste descrito em 

(TRANSPHORM, 2017). 

Figura 5.4 – Dados do transistor GaN FET TH3212PS aplicado ao modulo Thermal. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

5.2 Formas de onda de sinal  

 

As formas de onda do sinal da moduladoras senoidais e portadora triangular, juntamente 

com o sinal de entrada em 0dBu é ilustrado na Figura 5.5. Esse sinal de entrada é apresentado 

com senoide nas frequências de 20kHz, 1kHz e 20Hz com uma portadora em 400kHz. Essas 

moduladoras são ilustradas após a passagem pelo compensador PID na entrada do comparador. 

A tensão de portadora está em 3,3V pico a pico. Enquanto as moduladoras ficam acima de 

775mV onde estão trabalhando para compensar a modulação de sinal. 
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Figura 5.5 – Formas onda de sinal de entrada, portadora e moduladoras em 

20KHz,1kHz e 20Hz. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Na Figura 5.5 observa-se uma diferença de fase do sinal de entrada (Vinput) em relação 

ao sinal processado pelo compensador (Vmod1) e (Vmod2) na frequência de 20kHz, nas 

frequências de 1kHz e 20Hz a forma de onda do sinal de entrada se encontra em fase com as 

moduladoras. 
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5.3 Formas de onda de saida 

 

As formas de onda do conversor são apresentadas na Figura 5.6 onde temos a tensão de 

saída senoidal demodulada (Vout) e a forma de onda de saída (Vab_unipolar) antes de passar 

pelo filtro Passa Baixas, com frequência de sinal de entrada em 1kHz.   

Figura 5.6 – Formas de tensão de saída antes do filtro e depois do filtro. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Na Figura 5.7 é ilustrada a forma de onda da tensão de saída (Vout) e da corrente de 

saída (Iout), onde são ilustrados os detalhes das ondulações do sinal. 

Figura 5.7 – Formas de tensão de saída e de corrente de saída com detalhes do sinal. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A Figura 5.8 apresenta uma simulação para o sinal de áudio, utilizando várias 

frequências misturadas com diferentes tempos de acionamento dessas frequências para se 

observar a dinâmica do sinal de saída e o funcionamento do controle quando este é aplicado 

vários sinais ao mesmo tempo. Os sinais utilizados são apresentados na Tabela 5.1, onde as 

amplitudes do sinal de entrada foram variadas entre 0,2V de pico à 1,204V de pico. 

Tabela 5.1 – Frequências de simulação de áudio. 

Frequência 

20Hz 

500HZ 

1KHz 

5KHz 

10KHz 

19KHz 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Figura 5.8 – Formas de tensão de saída e de corrente de saída, sinal de áudio (Vaudio) 

e tensão do controle após o compensador (Verror). 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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5.4 Perdas no transistor GaN FET em simulação 

 

Das perdas medidas pelo programa Psim® na versão 9.1 só foram obtidas perdas por 

condução direta e condução reversa. As perdas de simulação e teóricas são apresentadas para 

os transistores S1 e S4 na Tabela 5.2. 

O método utilizado na medição das perdas no Psim® foi realizado criando um 

componente a partir do editor de base de dados do dispositivo (Device data base editor) onde 

criamos um componente transistor usando formas de onda e informações de medidas realizadas 

pelo fabricante obtidas na folha de dados.  

Tabela 5.2 – Comparação dos resultados das perdas teóricas e de simulação. 

  S1 S4 Potência (W) Total (W) 

Simulação Perdas por Condução Direta 4,11 4,008 8,118 12,824 

Perdas por Condução Reversa 2,069 2,063 4,706 

Teórico Perdas por Condução Direta 4.273 4.273 8,546 21,137 

Perdas por Condução Reversa 2.128 2.128 4,256 

Perdas por Chaveamento 0.0995 0.0995 0,199 

Perdas por Capacitância 3.884 3.884 7,768 

Perdas no Gate Driver 0.0058 0.0058 0,0116 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

5.5 Taxa de harmônicas  

 

A medição do nível de distorção Harmônica presente no amplificador deve ser realizada 

tomando até a n-ésima ordem em função da amplitude e da frequência. Baseado na norma 

ABNT NBR IEC 60268-3:2010:Versão Corrigida:2011, que define regras de como deve ser o 

procedimento na obtenção de resultados, temos que medir todas as Harmônicas existentes até 

o infinito, dado a impossibilidade de tal medição, então é tomado como limite a frequência de 

corte do filtro passa baixas, onde é determinada em 40kHz. Esse limite corresponde 

aproximadamente a 21° ordem onde fica exatamente em 41kHz. O valor medido na simulação 

é de 0,14% de THD em potência nominal, com sinal de entrada de 1kHz valor este padrão mais 

utilizado em amplificadores de áudio. Em (CANÔNICO, 2011) destaca que o THD é um 

importante parâmetro em amplificadores classe D e deve-se buscar sempre baixos valores de 

distorções. (FRANTZ, 2019), destaca que frequências harmônicas de baixa ordem tem suas 

presenças notáveis a partir de 1% de THD e valores de distorções menores que este são pouco 
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perceptíveis ao ser humano. A Figura 5.9 apresenta a forma de onda obtida na simulação com 

a chave GaN. 

Figura 5.9 – Formas de onda dos harmônicos medidos na simulação com destaque 

para os harmônicos em 2 vezes a frequência de chaveamento. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

5.6 Resultados de rendimento em simulação 

 

Os resultados de simulação do rendimento do amplificador são ilustrados na Tabela 5.3 

onde são obtidos para um sinal de entrada com 1kHz. Os elementos passivos nestes resultados 

são considerados ideais. 

Tabela 5.3 – Rendimento de simulação. 

 Tensão (V) Corrente (A) Potência (WRMS) Rendimento (%) 

Barramento  207,75 4,866 1011,072 98,985 

Saída na carga  107,281 9,328 1000,812  

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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5.7 Conclusão  

 

Os resultados de simulação apresentam dados relevantes que servem para comparação 

com os resultados do protótipo físico na regulação e calibragem do protótipo. Os dados da taxa 

harmônica apesar de ser uma simulação e de não possuir ruídos, apresenta também uma 

estimativa de THD, onde isso indica um fator de qualidade de áudio esperada do projeto físico. 

A curva de rendimento mostra um alto índice de eficácia na conversão de energia onde esse 

dado se espera um alto desempenho, tendo em vista que o fabricante Transphorm afirma que 

seu produto pode alcançar rendimentos de até 99%.  
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6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO PROTÓTIPO  

 

Nesta seção são descritos os resultados obtidos no protótipo desenvolvido. Afim de 

validar valores teóricos e aproximar valores de simulação apesar do GaN FET ser diferente do 

simulado.  Os testes foram todos realizados em malha fechada com fontes externas de tensão 

CC de 15+15V para alimentação do circuito de driver, e alimentação de circuito de ganho, onde 

estas etapas são ilustradas no anexo 2, a fonte de alimentação principal do conversor é 

constituída pela fonte chaveada industrial da fabricante MAGNA POWER ELECTRONICS 

modelo TS250-40 onde pode chegar a uma tensão Vdc máxima de 250V e corrente de 40A. O 

tempo morto é estabelecido em 45nS utilizando o próprio modulo do processador de PWM para 

gerar esses tempos. Nos testes foi utilizada um ventilador do tipo cooler de 10X10cm de 

tamanho com tensão de 220V de operação para resfriar os transistores, posicionado em uma 

lateral do circuito. Apesar de estar em uma lateral do circuito não prejudicava o desempenho 

do resfriamento dos dois modulos. 

6.1 Descrição do protótipo  

 

Como já mencionado esse projeto usa um transistor GaN FET com driver no mesmo 

encapsulamento, como apresenta a Figura 6.1.  

Figura 6.1 – Diagrama de blocos simplificado do transistor GAN FET LMG3411R050. 

 

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020. 

 

O circuito físico é implementado usando dois módulos de meia ponte, onde cada modulo 

possui dois transistores GaN FET da Figura 6.1. Também é usado uma placa de 
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desenvolvimento da Microchip, de modelo dsPIC33CH Curiosity development board, onde são 

usados dois conversores analógico digital de 12bits para a entrada de sinal, e quatro saídas em 

alta resolução que podem chegar até 250ps. O processador é um dual core da linha 

dsPIC33CH512MP508 de 180MHz no núcleo master e 200MHz de clock no núcleo slave. Esse 

processador possui clock de ADC conversor analógico digital (analogic digital converter), com 

módulos independentes. Os módulos PWM do processador possuem velocidade de clock de 

500MHz onde isso permite obter uma resolução de saída de 12bits em cada PWM, aumentando 

a qualidade do sinal de áudio na saída e permitindo velocidades de comutação acima de 1MHz. 

O processamento interno é realizado pela linguagem de programação “C” onde o fabricante 

disponibiliza para tal a plataforma de programação MPLAB X IDE. Na entrada de áudio do 

ADC temos um circuito de adequação de sinal, onde esse sinal de áudio principal é elevado em 

um ganho  “K” de 1,099 devido a  entrada do ADC  de 12bits ser de 3,3V, também possui um 

filtro passa baixas de 85kHz para corte de rádio frequências,  após esse bloco temos outro 

estagio de offset para o sinal ser entregue a entrada ADC, como apresenta o anexo 1.  

O sinal de sensor de tensão também possui um circuito do tipo diferencial, e um bloco 

de offset para a entrada de sinal ADC, como ilustra o anexo 1. Os quatro pulsos de PWM são 

gerados no modulo dsPIC33CH e comparados com o sinal de entrada ADC já digitalizado. 

Esses pulsos são conectados a um buffer de ganho 1 para adequar a tensão de pico do pulso que 

é de 3,3V para 5V de pico, onde é conectado ao isolador óptico do modulo GaN FET.  

Também foi desenvolvido para testes de comutação, tensão de saída e de entrada e para 

testes de áudio, um amplificador com as mesmas configurações do protótipo usando GaN FET. 

Esse amplificador usava em sua saída quatro comutadores de MOSFET, onde eram testados os 

parâmetros iniciais de projeto. A Figura 6.2 ilustra esse amplificador com apenas um filtro de 

saída LC de 2° ordem, onde foi observado que apenas um filtro na saída inviabiliza a qualidade 

de sinal de saída e a segurança dos componentes GaN FET e do alto-falante, devido uma das 

saídas estar conectado diretamente do alto-falante ao sinal de saída entre um braço de 

transistores. Com isso é observado ruídos de alta frequência no alto-falante. Devido a isso é 

usado no protótipo final um filtro de saída simétrico que resolve o problema de ruído na saída 

do alto-falante. 
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Figura 6.2 – Protótipo Físico do Amplificador usando MOSFET com apenas uma saída 

de filtro LC. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Os detalhes eletrônicos do projeto do amplificador com MOSFET, podem ser 

observados no anexo 3 desse trabalho. As conexões de entrada de sinal do amplificador com 

MOSFET ao modulo dsPIC33CH são todas iguais ao do protótipo GaN FET para facilitar os 

testes. A Figura 6.3 apresenta o circuito físico desenvolvido do protótipo com chaves GaN FET. 
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Figura 6.3 – Protótipo físico do amplificador desenvolvido. 

  

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A Figura 6.4 ilustra o módulo com os detalhes das chaves GaN FET  e do isolador 

optico.  

Figura 6.4 – Módulo GaN FET LMG3411EVM-018. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Figura 6.5 ilustra o protótipo final por outros ângulos onde são observados os dois 

modulos GaN FET.  
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Figura 6.5 – Módulo GaN FET e a placa de desenvolvimento dsPIC33CH. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

6.2 Formas de onda do amplificador classe D  

 

A Figura 6.6 ilustra o sinal de entrada e o sinal senoidal equivalente gerado pelo PWM 

para uma frequência de 20kHz, essa frequência é escolhida para que possa ser possível observar 

os pulsos após o comparador. 

Figura 6.6 – Sinal de entrada em verde e os pulsos gerados após a conversão de ADC. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A Figura 6.7 apresenta os pulsos gerados pelas moduladoras, com seus respectivos 

complementares, onde é possível notar que a curva azul e em roxo da Figura 6.4 está em contra 

fase da curva amarela e verde que é a moduladora principal. 

Figura 6.7 – Pulsos de saída PWM em contra fase. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

As formas de onda da tensão de saída, corrente de saída e do sinal de entrada são 

apresentados na Figura 6.8 com a frequência de 1,017kHz. Nele observamos a curva de tensão 

de saída em azul que apresenta uma forma senoidal característica, e na forma de onda da 

corrente observamos uma pequena deformação devido a não perfeita simetria dos sinais de 

modulação trabalhados na programação, isso ocorre devido a forma de tratamento do sinal de 

áudio, que ocorre da seguinte maneira. Primeiro o sinal de áudio é convertido em pulsos digitais, 

após a conversão do analógico para o digital, então esse pulso é comparado e gerado um pulso 

de largura PWM de acordo com a senoide de entrada, assim é formado uma sequência de pulsos 

que equivalem a uma forma de onda senoidal que serão usados para comutar os transistores 

como apresenta a Figura 6.7. Como esse primeiro tratamento leva um determinado tempo a 

comparação da segunda moduladora senoidal recebe as informações com esse pequeno atraso, 

o que faz aparecer uma pequena assimetria na localização das moduladoras, que deveria estar 

uma em contra fase da outra.  
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Figura 6.8 – Formas de onda da tensão e corrente de saída, e sinal de entrada. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 6.9 apresenta a forma de onda de saída antes de passar pelo filtro LC medidos 

entre as saídas dos dois braços de comutadores, confirmando a assimetria do comando de 

pulsos. Nos cabos é utilizado um núcleo de ferrite conectado a carga com intuito de evitar a 

transmissão de altas frequências para a carga captadas pelo cabo. A conexão desse núcleo deve 

ser feita próxima a entrada da carga para ser mais efetiva. O núcleo de ferrite utilizado barra 

frequências acima de 100kHz, com a passagem dos dois fios que vão para a carga pelo núcleo 

com apenas uma volta. Essa técnica é muito usada em fontes de laptops e fontes de pedaleiras 

digitais onde são fontes chaveadas e fabricantes de amplificadores digitais como a JBL, as 

fontes de alimentação desse projeto também possuem esse recurso para minimizar os ruídos.  

Figura 6.9 – Saída de tensão entre os pontos Va e Vb na saída de cada braço de 

chaves. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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A Figura 6.10 apresenta a forma de onda da corrente no indutor de saída do 

amplificador.  

Figura 6.10 – (a) Forma de onde da corrente no indutor L1. (b) Forma de onda da 

corrente no indutor L1 ampliada. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 6.11 apresenta as formas de onda da tensão de saída em uma frequência de 

saída de 1kHz, antes de passar pelo filtro LC simétrico e depois de passar pelo filtro. Também  

observa-se o ruído adicionado na forma de onda de saída devido a fonte de alimentação do 

barramento Vdc estar gerando um alto sinal de ruído nas frequências audíveis devido a 

frequência de chaveamento da fonte quando trabalha próxima de sua máxima tensão de 

fornecimento de energia para o amplificador, outro motivo também são as ponteiras do 

osciloscópio estarem conectadas numa localização crítica e sensível a interferências de sinais. 

Figura 6.11 – Saída de tensão antes do filtro LC e após passar pelo filtro LC. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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6.3 Largura de banda do sinal 

 

A resposta em frequência do amplificador é mensurada fazendo uma varredura na faixa 

de frequência audível de 20Hz a 20kHz para analisar os resultados na saída. Essa resposta tem 

uma relação de magnitude entre o sinal de saída e o sinal de entrada, expressa em dB. Esses 

parâmetros permitem identificar as ondulações do ganho na faixa de áudio, e observar se ocorre 

alguma atenuação de sinal. Em (BODANESE, 2017) ele recomenda as medições em metade de 

sua potência nominal, utilizando a impedância de carga nominal, onde se espera que não possua 

sua melhor característica de linearidade. A Figura 6.12 ilustra o gráfico das medições realizadas 

entre as faixas 19,75Hz a 73,31kHz onde se observa o joelho da frequência de corte em 

aproximadamente em 40kHz apresentando o funcionamento do filtro LC desenvolvido. 

Figura 6.12 – Resposta em frequência do Amplificador. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Observa-se que a resposta possui uma curva estável dentro das faixas de áudio, apesar 

de ser notado um aumento da corrente quando as frequências vão se aproximando da região 

mais baixas próximo a 50Hz, abaixo de 19Hz a proteção dos drivers GaN FET desligam o 

circuito, devido ao limite de corrente permitido no driver que chegam a 11,8A. Frequência 

maiores de que 80kHz apresentam tensões na saída na ordem de µV, não trazendo nenhuma 

contribuição para análise. Na Figura 6.13 é ilustrado a forma de onda obtida nos testes para a 

frequência de 30,08Hz e para 20kHz, onde é bem perceptível a qualidade das formas de onda e 

a defasagem da corrente em relação a tensão.   
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Figura 6.13 – Formas de onda para: (a) Corrente e tensão de saída para 30,08Hz e 

tensão de entrada, (b) Corrente e tensão de saída para 20kHz. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 

6.4 Rendimento do sistema (1KHz, 0dBu) com carga resistiva 

 

O rendimento do amplificador é um dos paramentos mais importantes, na escolha desse 

dispositivo. O mercado de áudio está sempre em busca de melhores sistemas de som, e que 

tenha os melhores desempenhos, por isso esse fator é determinante para o sucesso de um bom 

conversor de áudio.  

As medições são realizadas em uma frequência de 1kHz com aproximadamente 0dBu 

(773mV), e uma carga resistiva de 11,5. A Tabela 6.1 apresenta os dados de medição usados na 

construção da Figura 6.14.   
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Tabela 6.1 – Dados de rendimento do amplificador. 

Potência de 

Saída (W) 

Potência de 

Saída (W) 

Rendimento 

(%) 

79,866 83,011 96,21 

141,276 144,382 97,85 

268,299 

 

271,975 98,65 

370,856 376,78 98,43 

489,471 495,756 98,73 

549,27 556,865 98,64 

619,888 628,728 98,59 

677,607 687,505 98,56 

767,844 779,112 98,55 

840,02 851,803 98,62 

915,06 929,532 98,44 

982,62 999,133 98,35 

985,8 1003,862 98,20 

1002,59 1016,826 98,60 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 6.14 ilustra o rendimento obtido inicialmente para a potência de 83,011W até 

a potência nominal de 1,002KW onde o mesmo obtém 98,6% de eficiência. As tensões e 

correntes foram todas medidas em Rms, e foram usados dois multímetros de fabricantes 

diferentes para a medição de corrente e de tensão para gerar uma comparação de precisão para 

confirmar os resultados. 

Figura 6.14 – Rendimento do amplificador classe D. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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6.5 Relação sinal/ruído  

 

A relação entre o sinal de áudio e o ruído produzido pelo amplificador traz um fator que 

pesa na qualidade sonora, e este é uma comparação entre a qualidade do amplificador ao ruído 

produzido sendo expressa em dB. Podendo ser calculada pela potência dos dois sinais, como 

pela tensão. Como o ruído é difícil de isolar no domínio do tempo, então analisa-se a resposta 

no domínio da frequência e subtrai-se o ruído de maior amplitude do sinal fundamental. Essa 

diferença é expressa em dB, assim se obtém a relação sinal/ruído (SLONE, 1999). 

A Figura 6.15 (a) apresenta a FFT do sinal de saída do amplificador com frequência 

fundamental de 1kHz e potencial nominal e carga nominal. A medição da frequência 

fundamental é realizada no próprio osciloscópio com largura de banda de 200MHz, onde é 

medido 65,6dB. A frequência de maior amplitude é a frequência apresentada na Figura 6.15 (b) 

onde é medido 8,40dB. A relação sinal/ruído é calculado em 57,2dB. 

Figura 6.15 – (a) FFT na potência nominal com fundamental em 1kHz apresentando 

toda extensão de sinais até 1MHz, (b) Frequência com maior amplitude de harmônicos na 

extensão do intervalo da Figura 6.15(a). 

 

(a)                                                                          (b) 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Observa-se que apesar de possuir um alto ruído, não é possível percebe-los nos testes 

com música, onde se fez o teste com música de voz e violão para observar os ruídos ativos, 

devido a esse sinal de maior amplitude estar localizado acima da frequência audível e de 
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reprodução dos componentes de áudio, como alto-falantes e tweeter, que não são projetados 

para reproduzir altas frequências acima de 20kHz, como indicado em  (DICKASON, 2006). 

 

6.6 Sinal de áudio no amplificador  

 

Com sinal de áudio obtido nos testes físicos da Figura 6.16 percebe-se uma alta 

qualidade de sinal reproduzido em medias e altas frequências, e uma certa oscilação de 

ressonância em baixas frequências no alto-falante utilizado, sendo este da marca Oversound 

(Sub800) de 18 polegadas nos testes de baixa frequência. Nos testes de medias e altas 

frequências, são usados alto-falante da fabricante Oversound (450W12) de 12 polegadas e drive 

TI de ½ polegada da série (DTI 2555). O sinal de áudio foi captado com o osciloscópio em 

paralelo ao autofalante. 

Figura 6.16 – Sinal de áudio sendo reproduzido. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

6.7 Medições de temperatura nas chaves e nos indutores.  

 

A temperatura nos indutores em potência nominal é apresentada na Figura 6.17 onde 

temos a temperatura de cada um dos indutores. 
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Figura 6.17 – (a) Indutor L1. (b) Indutor L2. 

 

(a)                                                (b) 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A temperatura obtida nos transistores GaN e no dissipador são apresentadas na Figura 6.18. 

Figura 6.18 – (a) Medição da temperatura do dissipador. (b) Medição de temperatura um 

transistor GaN FET.  

 

(a)                                                               (b) 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A Figura 6.18 apresenta o amplificador em testes na bancada e as fontes e equipamentos 

utilizados. 
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Figura 6.19 – Amplificador desenvolvido e equipamentos de bancada. 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

6.8 Conclusão 

 

Neste cápitulo foi apresentado os resultados experimentais obtidos em ensaios de 

laboratório, onde foram medidas temperatura dos indutores, e foram apresentadas as formas de 

onda dos sinais de entrada, de saída e resultados de relevância sobre parâmetros técnicos de 

áudio para uso profissional. É apresentado o rendimento do amplificador e a resposta em 

frequência obtida no conversor. Também analisando o rendimento do conversor onde são 

consideradas as perdas físicas nos transistores e no indutor obtemos perdas de 14,236W 

comparadas com as perdas teóricas com 14,032W. 
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7 Considerações finais 

 

O amplificador proposto foi validado seu funcionamento pelos resultados de simulação 

onde foi possível obter um rendimento usando transistor GaN FET THP3212ps onde obteve 

rendimento de 98,9% e THD em 0,14%, observando que a malha de tensão de controle 

analógico obteve desempenho adequado para um amplificador onde são possíveis do 

amplificador trabalhar com amplitude e um intervalo de frequência de 20Hz a 20kHz. Suas 

perdas foram medidas através do modulo THERMAL do software Psim® onde foi possível 

apenas obter dados de perdas por condução direta e condução reversa. Já as perdas teóricas 

apresentaram todos os dados de perdas esperados no modelo de transistor utilizado, onde é 

validado os dados teóricos com os dados de simulação obtidos. 

Os resultados experimentais foram realizados apenas para malha aberta, onde foram 

obtidos dados de temperatura dos transistores e indutores, e formas de onda comprovando seu 

funcionamento. Para isso foram utilizados dois módulos GaN FET’s com transistores 

LMG3411050, onde foi testado com sinais de frequência e músicas, afim de observar seu 

funcionamento. Foi obtido um rendimento de 98,6% na potência nominal com carga resistiva 

em 1kHz em aproximadamente 0dBu. As perdas foram calculadas e apresentadas para as 

condições de perdas existentes neste modelo de transistor, que são perdas por condução, 

comutação e recuperação reversa, onde comparadas com as perdas físicas ficaram em torno de 

14W. esses resultados foram considerados satisfatórios e promissores, onde durante os testes o 

único problema observado foi em frequências abaixo de 50Hz onde o conversor começava 

apresentar oscilações, que possivelmente estavam relacionadas com a falta da malha de 

controle. Seu funcionamento geral com amplificador profissional de áudio ficou com ótimo 

desempenho, quando os testes foram realizados com sinais musicais.  

Por fim como trabalhos futuros propõe-se:1) Utilizar a malha de controle de tensão 

digital. 2) Otimizar o projeto dos componentes magnéticos. 3) Comparar resultados com outras 

modulações afim de observar suas perdas.4) Desenvolver Filtros acima de 2° ordem para se 

obter cortes mais próximos do final de range de áudio. 5) Aplicar diferentes frequências de 

chaveamento, acima do desenvolvido neste trabalho, para observar o rendimento em altas 

comutações. 
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ANEXO 1 – ESQUEMÁTICO DO CIRCUITO DO AMPLIFICADOR CLASSE D. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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ANEXO 2 – ESQUEMÁTICO COMPLETO DO CIRCUITO DO MODULO GAN 

FET LMG3411EVM-018. 

 

 
  

Fonte: Adaptada de TEXAS INSTRUMENTS, 2020. 
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ANEXO 3 – CIRCUITO DE AMPLIFICAÇÃO CLASSE D COM MOSFET. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ANEXO 4 – CIRCUITO DE AMPLIFICAÇÃO CLASSE D COM GAN FET. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ANEXO 5 – PLACA DE CIRCUITO FACE SUPERIOR. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ANEXO 6 – PLACA DE CIRCUITO FACE INFERIOR. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ANEXO 7 – CÓDIGO EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C, 

IMPLEMENTADO NO PROCESSADOR DSPIC33CH. 

 

 

 

/* 

 * File:   MAIN.c 

 * Author: allyx 

 * 

 * Created on 19 de Abril de 2020, 18:20 

 */ 

 

#include "xc.h" 

#include "SYSTEM.h" 

#include <libpic30.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdint.h> 

#include <stdbool.h> 

#include "ADC.h" 

#include "pwm_1.h" 

 

int main(void) { 

 

   SYSTEM_Initialize(); 

   InitPWMGenerators(); 

     

    return 0; 

} 
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/* 

 * File:   SYSTEM.c 

 * Author: allyx 

 * 

 * Created on 19 de Abril de 2020, 18:17 

 */ 

 

// FSEC 

#pragma config BWRP = OFF    //Boot Segment Write-Protect bit->Boot Segment may be written 

#pragma config BSS = DISABLED    //Boot Segment Code-Protect Level bits->No Protection (other 

than BWRP) 

#pragma config BSEN = OFF    //Boot Segment Control bit->No Boot Segment 

#pragma config GWRP = OFF    //General Segment Write-Protect bit->General Segment may be 

written 

#pragma config GSS = DISABLED    //General Segment Code-Protect Level bits->No Protection 

(other than GWRP) 

#pragma config CWRP = OFF    //Configuration Segment Write-Protect bit->Configuration Segment 

may be written 

#pragma config CSS = DISABLED    //Configuration Segment Code-Protect Level bits->No Protection 

(other than CWRP) 

#pragma config AIVTDIS = OFF    //Alternate Interrupt Vector Table bit->Disabled AIVT 

 

// FBSLIM 

#pragma config BSLIM = 8191    //Boot Segment Flash Page Address Limit bits->8191 

 

// FOSCSEL 

#pragma config FNOSC = FRC    //Oscillator Source Selection->FRC 

#pragma config IESO = OFF    //Two-speed Oscillator Start-up Enable bit->Start up with user-selected 

oscillator source 

 

// FOSC 

#pragma config POSCMD = XT    //Primary Oscillator Mode Select bits->XT Crystal Oscillator Mode 

#pragma config OSCIOFNC = ON    //OSC2 Pin Function bit->OSC2 is general purpose digital I/O pin 

#pragma config FCKSM = CSECMD    //Clock Switching Mode bits->Clock switching is enabled,Fail-

safe Clock Monitor is disabled 

#pragma config PLLKEN = PLLKEN_ON    //PLL Lock Status Control->PLL lock signal will be used to 

disable PLL clock output if lock is lost 

#pragma config XTCFG = G3    //XT Config->24-32 MHz crystals 

#pragma config XTBST = ENABLE    //XT Boost->Boost the kick-start 
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// FWDT 

#pragma config RWDTPS = PS1    //Run Mode Watchdog Timer Post Scaler select bits->1:1 

#pragma config RCLKSEL = LPRC    //Watchdog Timer Clock Select bits->Always use LPRC 

#pragma config WINDIS = OFF    //Watchdog Timer Window Enable bit->Watchdog Timer in Window 

mode 

#pragma config WDTWIN = WIN25    //Watchdog Timer Window Select bits->WDT Window is 25% of 

WDT period 

#pragma config SWDTPS = PS1    //Sleep Mode Watchdog Timer Post Scaler select bits->1:1 

#pragma config FWDTEN = ON_SW    //Watchdog Timer Enable bit->WDT controlled via SW, use 

WDTCON.ON bit 

 

// FPOR 

#pragma config BISTDIS = DISABLED    //Memory BIST Feature Disable->mBIST on reset feature 

disabled 

 

// FICD 

#pragma config ICS = PGD1    //ICD Communication Channel Select bits->Communicate on PGC1 

and PGD1 

#pragma config JTAGEN = OFF    //JTAG Enable bit->JTAG is disabled 

#pragma config NOBTSWP = OFF    //BOOTSWP instruction disable bit->BOOTSWP instruction is 

disabled 

 

// FDMTIVTL 

#pragma config DMTIVTL = 0    //Dead Man Timer Interval low word->0 

 

// FDMTIVTH 

#pragma config DMTIVTH = 0    //Dead Man Timer Interval high word->0 

 

// FDMTCNTL 

#pragma config DMTCNTL = 0    //Lower 16 bits of 32 bit DMT instruction count time-out value (0-

0xFFFF)->0 

 

// FDMTCNTH 

#pragma config DMTCNTH = 0    //Upper 16 bits of 32 bit DMT instruction count time-out value (0-

0xFFFF)->0 

 

// FDMT 

#pragma config DMTDIS = OFF    //Dead Man Timer Disable bit->Dead Man Timer is Disabled and 

can be enabled by software 
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// FDEVOPT 

#pragma config ALTI2C1 = OFF    //Alternate I2C1 Pin bit->I2C1 mapped to SDA1/SCL1 pins 

#pragma config ALTI2C2 = OFF    //Alternate I2C2 Pin bit->I2C2 mapped to SDA2/SCL2 pins 

#pragma config SMBEN = SMBUS    //SM Bus Enable->SMBus input threshold is enabled 

#pragma config SPI2PIN = PPS    //SPI2 Pin Select bit->SPI2 uses I/O remap (PPS) pins 

 

// FALTREG 

#pragma config CTXT1 = OFF    //Specifies Interrupt Priority Level (IPL) Associated to Alternate 

Working Register 1 bits->Not Assigned 

#pragma config CTXT2 = OFF    //Specifies Interrupt Priority Level (IPL) Associated to Alternate 

Working Register 2 bits->Not Assigned 

#pragma config CTXT3 = OFF    //Specifies Interrupt Priority Level (IPL) Associated to Alternate 

Working Register 3 bits->Not Assigned 

#pragma config CTXT4 = OFF    //Specifies Interrupt Priority Level (IPL) Associated to Alternate 

Working Register 4 bits->Not Assigned 

 

// FCFGPRA0 

#pragma config CPRA0 = MSTR    //Pin RA0 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRA1 = MSTR    //Pin RA1 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRA2 = MSTR    //Pin RA2 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRA3 = MSTR    //Pin RA3 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRA4 = MSTR    //Pin RA4 Ownership Bits->Master core owns pin. 

 

// FCFGPRB0 

#pragma config CPRB0 = MSTR    //Pin RB0 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB1 = MSTR    //Pin RB1 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB2 = MSTR    //Pin RB2 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB3 = MSTR    //Pin RB3 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB4 = MSTR    //Pin RB4 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB5 = MSTR    //Pin RB5 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB6 = MSTR    //Pin RB6 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB7 = MSTR    //Pin RB7 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB8 = MSTR    //Pin RB8 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB9 = MSTR    //Pin RB9 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB10 = MSTR    //Pin RB10 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB11 = MSTR    //Pin RB11 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB12 = MSTR    //Pin RB12 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB13 = MSTR    //Pin RB13 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB14 = MSTR    //Pin RB14 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRB15 = MSTR    //Pin RB15 Ownership Bits->Master core owns pin. 
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// FCFGPRC0 

#pragma config CPRC0 = MSTR    //Pin RC0 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC1 = MSTR    //Pin RC1 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC2 = MSTR    //Pin RC2 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC3 = MSTR    //Pin RC3 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC4 = MSTR    //Pin RC4 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC5 = MSTR    //Pin RC5 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC6 = MSTR    //Pin RC6 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC7 = MSTR    //Pin RC7 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC8 = MSTR    //Pin RC8 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC9 = MSTR    //Pin RC9 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC10 = MSTR    //Pin RC10 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC11 = MSTR    //Pin RC11 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC12 = MSTR    //Pin RC12 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC13 = MSTR    //Pin RC13 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC14 = MSTR    //Pin RC14 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRC15 = MSTR    //Pin RC15 Ownership Bits->Master core owns pin. 

 

// FCFGPRD0 

#pragma config CPRD0 = MSTR    //Pin RD0 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD1 = MSTR    //Pin RD1 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD2 = MSTR    //Pin RD2 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD3 = MSTR    //Pin RD3 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD4 = MSTR    //Pin RD4 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD5 = MSTR    //Pin RD5 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD6 = MSTR    //Pin RD6 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD7 = MSTR    //Pin RD7 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD8 = MSTR    //Pin RD8 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD9 = MSTR    //Pin RD9 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD10 = MSTR    //Pin RD10 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD11 = MSTR    //Pin RD11 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD12 = MSTR    //Pin RD12 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD13 = MSTR    //Pin RD13 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD14 = MSTR    //Pin RD14 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRD15 = MSTR    //Pin RD15 Ownership Bits->Master core owns pin. 

 

// FCFGPRE0 

#pragma config CPRE0 = MSTR    //Pin RE0 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE1 = MSTR    //Pin RE1 Ownership Bits->Master core owns pin. 
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#pragma config CPRE2 = MSTR    //Pin RE2 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE3 = MSTR    //Pin RE3 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE4 = MSTR    //Pin RE4 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE5 = MSTR    //Pin RE5 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE6 = MSTR    //Pin RE6 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE7 = MSTR    //Pin RE7 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE8 = MSTR    //Pin RE8 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE9 = MSTR    //Pin RE9 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE10 = MSTR    //Pin RE10 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE11 = MSTR    //Pin RE11 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE12 = MSTR    //Pin RE12 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE13 = MSTR    //Pin RE13 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE14 = MSTR    //Pin RE14 Ownership Bits->Master core owns pin. 

#pragma config CPRE15 = MSTR    //Pin RE15 Ownership Bits->Master core owns pin. 

 

// FBTSEQ 

#pragma config BSEQ = 4095    //Relative value defining which partition will be active after devie 

Reset; the partition containing a lower boot number will be active.->4095 

#pragma config IBSEQ = 4095    //The one's complement of BSEQ; must be calculated by the user 

and written during device programming.->4095 

 

// FBOOT 

#pragma config BTMODE = SINGLE    //Device Boot Mode Configuration->Device is in Single Boot 

(legacy) mode 
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#include "SYSTEM.h" 

#include <xc.h> 

#include <stdio.h> 

#include "ADC.h" 

#include "adc_1.h" 

#include <libpic30.h> 

#include "PWM.h" 

 

void SYSTEM_Initialize(void) 

{  

    // Configure PLL prescaler, both PLL postscalers, and PLL feedback divider 

   // TUN Center frequency; // 90MPIS 

    OSCTUN = 0x00; //Center frequency (8.00 MHz nominal) 

    CLKDIVbits.PLLPRE = 1; // N1=1 

    PLLFBDbits.PLLFBDIV = 180; // M =180  

    PLLDIVbits.POST1DIV = 2; // N2=2 

    PLLDIVbits.POST2DIV = 2; // N3=2 

//code for AFVCO = 1 GHz and APLLO = 500 MHz using 8 MHz internal FRC 

// Configure the source clock for the APLL 

    ACLKCON1bits.FRCSEL = 0; //1 = FRC is the clock source for APLL 

                             //0 = Primary Oscillator is the clock source for APLL 

// Configure the APLL prescaler, APLL feedback divider, and both APLL postscalers. 

    ACLKCON1bits.APLLPRE = 1;  // N1 = 1 

    APLLFBD1bits.APLLFBDIV = 125; // M = 125 

    APLLDIV1bits.APOST1DIV = 2; // N2 = 2 

    APLLDIV1bits.APOST2DIV = 1; // N3 = 1 

    APLLDIV1bits.AVCODIV = 0;   // FVCO/4 

    ACLKCON1bits.APLLEN = 1;    //Enable the AUX PLL now 

//APLLPRE = 1:1 mode, primary oscillator as input 

 //8MHz * 125x = 1.00GHz 

//AFPLLO = 1GHz / 2 / 1 = 500MHz, with AFVCODIV = (1Ghz VCO) / 2 = 500MHz 

 

// Initiate Clock Switch to FRC with PLL (NOSC=0b001) 

//__builtin_write_OSCCONH(0x01); 

// Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

__builtin_write_OSCCONH((uint8_t) (0x03)); 

__builtin_write_OSCCONL((uint8_t) (0x01)); 

// Wait for Clock switch to occur 

while (OSCCONbits.OSWEN!= 0); 

// Wait for PLL to lock 
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while (OSCCONbits.LOCK!= 1); 

//FPLLO = FPLLI * M/(N1 * N2 * N3);  

//FPLLI = 8; M = 125; N1 = 1; N2 = 5; N3 = 1; 

//so FPLLO = 8 * 125/(1 * 5 * 1) = 200 MHz or 50 MIPS. 

 /* 

                ( FPLLI * M)     (8 * 135)            

     *  FVCO = -------------- = -----------  = 1080 MHz 

                      N1             1     

     * 

     *         (FPLLI * M)     1    (8 * 135)      1      

     * FOSC = -------------- * - = -----------  * ---  = 180 MHz 

     *        (N1 * N2 * N3)   2   (1 * 3 * 1)     2 

     * 

     * FCY  = 180 MHz / 2 =  90 MHz 

 

     * N1 = CLKDIVbits.PLLPRE = 1  

     * N2 = PLLDIVbits.POST1DIV = 3 

     * N3 = PLLDIVbits.POST2DIV = 1  

     * M = PLLFBDbits.PLLFBDIV = 135 

*/    

/* Setting the Output Latch SFR(s) 

     ***************************************************************************/ 

    //LATA = 0x0000; 

    LATAbits.LATA0 = 0; // entrada potenciometro 

    LATAbits.LATA1 = 0; 

    LATAbits.LATA2 = 0; 

    LATAbits.LATA3 = 0; 

    LATAbits.LATA4 = 0; 

     

    LATB = 0x0000; 

    LATC = 0x0000; 

    LATCbits.LATC1 = 0; 

    LATCbits.LATC2 = 0; 

    LATCbits.LATC7 = 0; 

    LATD = 0x0000; 

  //  LATE = 0x0000; 

   // LATEbits.LATE0 = 0;  //LED 1 

   // LATEbits.LATE1 = 0;  //LED 2    

    LATEbits.LATE2 = 0; 

    LATEbits.LATE3 = 0; 
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    LATEbits.LATE4 = 0; 

    LATEbits.LATE5 = 0; 

    LATEbits.LATE7 = 0;  // chave S1 

    LATEbits.LATE8 = 0;  // chave S2 

    LATEbits.LATE9 = 0;  // chave S3 

    /**************************************************************************** 

     * Setting the GPIO Direction SFR(s) Input 1, Output 0 

     ***************************************************************************/ 

   // TRISA = 0x001F; 

    TRISAbits.TRISA0 = 1; //potenciometro 

    TRISAbits.TRISA1 = 1; 

    TRISAbits.TRISA2 = 1; 

    TRISAbits.TRISA3 = 1; 

    TRISAbits.TRISA4 = 1; 

             

    TRISB = 0x03FD; 

    TRISC = 0xFFFF; 

    TRISCbits.TRISC1 = 1; //entrada 

    TRISCbits.TRISC2 = 1; //entrada 

    TRISCbits.TRISC7 = 1; //entrada 

    TRISD = 0xFFFF; 

    //TRISE = 0xFFFF; 

 

    TRISEbits.TRISE0 = 0; // LED 1 

    TRISEbits.TRISE1 = 0; // LED 2 

    TRISEbits.TRISE2 = 1; 

    TRISEbits.TRISE3 = 1; 

    TRISEbits.TRISE4 = 1; 

    TRISEbits.TRISE5 = 1; 

    TRISEbits.TRISE7 = 1;   // chave S1 

    TRISEbits.TRISE8 = 1;   // chave S2 

    TRISEbits.TRISE9 = 1;   // chave S3    

    /**************************************************************************** 

     * Setting the Weak Pull Up and Weak Pull Down SFR(s) 

     ***************************************************************************/ 

    CNPDA = 0x0000; 

    CNPDB = 0x0000; 

    CNPDC = 0x0000; 

    CNPDD = 0x0000; 

    CNPDE = 0x0000; 
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    CNPUA = 0x0000; 

    CNPUB = 0x0000; 

    CNPUC = 0x0000; 

    CNPUD = 0x0000; 

    CNPUE = 0x0000; 

    /**************************************************************************** 

     * Setting the Open Drain SFR(s) 

     ***************************************************************************/ 

    ODCA = 0x0000; 

    ODCB = 0x0000; 

    ODCC = 0x0000; 

    ODCD = 0x0000; 

    ODCE = 0x0000; 

    /**************************************************************************** 

     * Setting the Analog/Digital Configuration SFR(s) 

     ***************************************************************************/ 

   // ANSELA = 0x001F; 0000 0001 1111 

    ANSELAbits.ANSELA0 = 1; //Analog input is enabled 

    ANSELAbits.ANSELA1 = 1; 

    ANSELAbits.ANSELA2 = 1; 

    ANSELAbits.ANSELA3 = 1; 

    ANSELAbits.ANSELA4 = 1; 

     

    ANSELB = 0x0098; 

    ANSELC = 0x0000; 

   // ANSELCbits.ANSELC1 = 1;  //Analog input is enabled 

    //ANSELCbits.ANSELC2 = 1;  //Analog input is enabled 

    //ANSELCbits.ANSELC7 = 1;  //Analog input is enabled 

    ANSELD = 0x7C00; 

    ANSELE = 0x0000; 

} 

bool CLOCK_AuxPllLockStatusGet() 

{ 

    return ACLKCON1bits.APLLCK; 

} 
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/* 

 * File:   ADC.c 

 * Author: allyx 

 * 

 * Created on 19 de Abril de 2020, 20:43 

 */ 

#include "xc.h" 

#include "ADC.h" 

#include <stdio.h> 

 

bool ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION configuration) 

{ 

    if(configuration == ADC_CONFIGURATION_DEFAULT) 

    { 

        ADCON1L = 0x0000;       //CVD off, ADC operates in idle mode. 

        ADCON1H = 0x0000;       //Integer output formatting, 12-bit resolution 

         /* Shared ADC Core Resolution Selection bits 

       0b11 = 12-bit ; 0b10 = 10-bit ; 0b01 = 8-bit ; 0b00 = 6-bit resolution */ 

       ADCON1Hbits.SHRRES = 0b11; 

    /* Fractional Data Output Format bit 1 = Fractional ; 0 = Integer         */ 

        ADCON1Hbits.FORM = 0; 

        //NOTE: ADC clock period should be >=14.28ns, based on dsPIC33CH128MP508 datasheet 

         ADCON2L = 0x0000;       //TADCORE = TCORESRC / 2 

         ADCON2Lbits.SHRADCS = 0; 

         ADCON2Lbits.SHREISEL = 0b000; 

         ADCON2H = 0x0000;       //Sample time (SAMC) = 50 * TADCORE 

         ADCON2Hbits.SHRSAMC = 0b0000001010; 

         ADCON3L = 0x0000;       //AVDD/AVSS as references 

         ADCON3H = 0x0000;       //TCORESRC = FSYS = peripheral frequency = Fosc /2, Enable the 

"shared" ADC core, since it is the one we will use in this code 

         ADCON3Hbits.CLKSEL = 0b00; 

         ADCON3Hbits.CLKDIV = 0b000000; 

         ADCON3Hbits.SHREN = 1; 

         ADCON5L = 0x0080;       //Power up the shared core 

         ADCON5H = 0x0F00;       //32768 TCORESRC clocks for warm up time 

          /* Trigger Source Selection for Corresponding Analog Inputs bits  

        00100 = PMW1 Trigger 1 

        00001 = Common software trigger 

        00000 = No trigger is enabled  */ 

 //   Trigger Source Selection for Corresponding Analog Input bits     
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    /* Trigger Source for Analog Input #0  = 0b0100 */ 

      //ADTRIG0Lbits.TRGSRC1 = 0b00110;//0x4;0b00001; 

    /* Trigger Source for Analog Input #4  = 0b0100 */ 

     // ADTRIG1Lbits.TRGSRC2 = 0x4; 

        // Select single-ended input configuration and unsigned output format. 

     // ADMOD0Lbits.SIGN2 = 0; // AN0/RA0 

      //ADMOD0Lbits.DIFF2 = 0; // AN0/RA0 

        ADCON1Lbits.ADON = 1;   //Turn on the ADC module now. 

        //Wait until the ADC "shared core" claims it is ready to go. 

         while(ADCON5Lbits.SHRRDY == 0); 

         return true; 

     }  

    return false; 

} 

bool ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL channel) 

{ 

    switch(channel) 

    { 

      case ADC_CHANNEL_13: 

           ANSELCbits.ANSELC2 = 1 ;  

         return true;       

        default: 

            return false; 

    } 

    return false; 

} 

/* 

bool ADC_ChannelEnable2(ADC_CHANNEL_3 channel) 

{ 

    switch(channel) 

    { 

        case ADC_CHANNEL_15: 

           ANSELCbits.ANSELC7 = 1 ; 

            return true; 

        default: 

            return false; 

    } 

    return false; 

} 

uint16_t ADC_Read12bit(ADC_CHANNEL channel) 
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{ 

    //For devices using the new high speed multi-core SAR, like the dsPIC33CH128MP508 

    volatile uint16_t* pResultRegister = (&ADCBUF0) + channel; 

    uint16_t bitOfInterestMask;//000 1 1 1 1 0 0 0 000000 

     ADCON3L = (ADCON3L & 0b0001111000000000) | channel; 

    //Generate a manual single channel trigger event to start the conversion 

   // ADTRIG0Lbits.TRGSRC1 = 0x0; 

    ADCON3Lbits.CNVRTCH = 1; 

    //Wait for the conversion to be complete and the result to be ready. 

    if(channel < 16) 

    { 

        //Wait until the corresponding ANxxRDY bit asserts, indicating new data available. 

        bitOfInterestMask = (0x0001 << channel); 

        while((ADSTATL & bitOfInterestMask) == 0);             

    } 

    else 

    { 

        //Wait until the corresponding ANxxRDY bit asserts, indicating new data available. 

        bitOfInterestMask = (0x0001 << (channel - 16)); 

        while((ADSTATH & bitOfInterestMask) == 0);    //Channel conversion result is ready in the 

corresponding ADCBUFx register        

    } 

 

    //The data should be available.  Return it now. 

    return (*pResultRegister +(477)); //p/ dead time de 45nS 

    //                                 p/ modulacao de amplitude =0.73 

    //                                 p/tensão de entrada 775mV 

 

} 

/* 
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#include <xc.h> 

#include <stdint.h> 

#include "pwm_1.h" 

#include <libpic30.h> 

#include "ADC.h" 

#include <stdio.h> 

 

void InitPWMGenerator1 (void); 

void InitPWMGenerator2 (void); 

void InitPWMGenerator3 (void); 

void InitDutyPWM123Generators(void); 

void InitPWMGenerators(void);    

void ChargeBootstarpCapacitors(void); 

// ***************************************************************************** 

uint16_t k = 0; 

uint16_t ADCValue = 0; 

uint16_t DUTY_cycle = 0; 

uint16_t myOutput; 

uint16_t myInput = 0; 

uint16_t cVariable2; 

uint16_t cVariable; 

//#define LED_LED1_LAT      LATEbits.LATE0 

#//define LED_LED2_LAT      LATEbits.LATE1 

//#define ms 100000000   //20000 

void InitPWMGenerators(void) 

{ 

 

    PCLKCON      = 0x0000; 

    /* PWM Clock Divider Selection bits 

       0b11 = 1:16 ; 0b10 = 1:8 ;0b01 = 1:4 ; 0b00 = 1:2*/ 

    PCLKCONbits.DIVSEL = 0; 

    /* PWM Master Clock Selection bits 

       0b11 = AFPLLO ; 0b10 = FPLLO ; 0b01 = AFVCO/2 ; 0b00 = FOSC */ 

    PCLKCONbits.MCLKSEL = 0b11; // para high resolution 

    /* Lock bit: 0 = Write-protected registers and bits are unlocked   */ 

    PCLKCONbits.LOCK = 0; 

    //1 = The high-resolution circuitry is ready 

    PCLKCONbits.HRRDY = 1; 

 

    /* Initialize Master Phase Register */ 
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    MPHASE       = 0; 

    /* Initialize Master Duty Cycle */ 

    MDC          = 0x0000; 

    /* Initialize Master Period Register */ 

    MPER         = PG1PER_ ;//LOOPTIME_TCY; 

     

    /* Initialize FREQUENCY SCALE REGISTER*/ 

    FSCL          = 0x0000; 

    /* Initialize FREQUENCY SCALING MINIMUM PERIOD REGISTER */ 

    FSMINPER     = 0x0000; 

    /* Initialize Linear Feedback Shift Register */ 

    LFSR         = 0x0000; 

    /* Initialize Combinational Trigger Register Low */ 

    CMBTRIGL     = 0x0000; 

    /* Initialize Combinational Trigger Register High */ 

    CMBTRIGH     = 0x0000; 

    /* Initialize LOGIC CONTROL REGISTER 1 LOW */ 

    LOGCONA     = 0x0000; 

    /* Initialize LOGIC CONTROL REGISTER 1 HIGH */ 

    LOGCONB     = 0x0000; 

    /* Initialize LOGIC CONTROL REGISTER 2 LOW */ 

    LOGCONC     = 0x0000; 

    /* Initialize LOGIC CONTROL REGISTER 2 HIGH */ 

    LOGCOND     = 0x0000; 

    /* Initialize LOGIC CONTROL REGISTER 3 LOW */ 

    LOGCONE     = 0x0000; 

    /* Initialize LOGIC CONTROL REGISTER 3 High */ 

    LOGCONF     = 0x0000; 

    /* PWM EVENT OUTPUT CONTROL REGISTER A */ 

    PWMEVTA     = 0x0000;     

    /* PWM EVENT OUTPUT CONTROL REGISTER B */ 

    PWMEVTB     = 0x0000; 

    /* PWM EVENT OUTPUT CONTROL REGISTER C */ 

    PWMEVTC     = 0x0000; 

    /* PWM EVENT OUTPUT CONTROL REGISTER D */ 

    PWMEVTD     = 0x0000; 

    /* PWM EVENT OUTPUT CONTROL REGISTER E */ 

    PWMEVTE     = 0x0000; 

    /* PWM EVENT OUTPUT CONTROL REGISTER F */ 

    PWMEVTF     = 0x0000; 
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    InitPWMGenerator1 (); 

    InitPWMGenerator2 (); 

    InitPWMGenerator3 ();  

    InitDutyPWM123Generators(); 

    IFS4bits.PWM1IF = 0; 

    IEC4bits.PWM1IE = 0; 

    IPC16bits.PWM1IP = 7; 

    PG2CONLbits.ON = 1;      // Enable PWM module after initializing generators 

    PG3CONLbits.ON = 1;      // Enable PWM module after initializing generators 

    PG1CONLbits.ON = 1;      // Enable PWM module after initializing generators 

 

    /* Function call to charge Bootstrap capacitors*/ 

    ChargeBootstarpCapacitors(); 

} 

// ***************************************************************************** 

 

void InitDutyPWM123Generators(void) 

{ 

 

// Enable PWMs only on PWMxL ,to charge bootstrap capacitors initially. 

    // Hence PWMxH is over-ridden to "LOW" 

    

    PG3IOCONLbits.OVRDAT = 0;  // 0b00 = State for PWM3H,L, if Override is Enabled 

    PG2IOCONLbits.OVRDAT = 0;  // 0b00 = State for PWM2H,L, if Override is Enabled 

    PG1IOCONLbits.OVRDAT = 0;  // 0b00 = State for PWM1H,L, if Override is Enabled 

 

    PG3IOCONLbits.OVRENH = 1;  // 1 = OVRDAT<1> provides data for output on PWM3H 

    PG2IOCONLbits.OVRENH = 1;  // 1 = OVRDAT<1> provides data for output on PWM2H 

    PG1IOCONLbits.OVRENH = 1;  // 1 = OVRDAT<1> provides data for output on PWM1H 

 

    PG3IOCONLbits.OVRENL = 1;  // 0 = PWM generator provides data for PWM3L pin 

    PG2IOCONLbits.OVRENL = 1;  // 0 = PWM generator provides data for PWM2L pin 

    PG1IOCONLbits.OVRENL = 1;  // 0 = PWM generator provides data for PWM1L pin 

 

    /* Set PWM Duty Cycles */ 

    PG3DC = 0; 

    PG2DC = 0;       

    PG1DC = 0; 
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} 

void ChargeBootstarpCapacitors(void) 

{ 

    uint16_t i = BOOTSTRAP_CHARGING_COUNTS; 

    uint16_t prevStatusCAHALF = 0,currStatusCAHALF = 0;   

     

    // Enable PWMs only on PWMxL ,to charge bootstrap capacitors at the beginning 

    // Hence PWMxH is over-ridden to "LOW" 

    PG3IOCONLbits.OVRDAT = 0;  // 0b00 = State for PWM3H,L, if Override is Enabled 

    PG2IOCONLbits.OVRDAT = 0;  // 0b00 = State for PWM2H,L, if Override is Enabled 

    PG1IOCONLbits.OVRDAT = 0;  // 0b00 = State for PWM1H,L, if Override is Enabled 

 

    PG3IOCONLbits.OVRENH = 1;  // 1 = OVRDAT<1> provides data for output on PWM3H 

    PG2IOCONLbits.OVRENH = 1;  // 1 = OVRDAT<1> provides data for output on PWM2H 

    PG1IOCONLbits.OVRENH = 1;  // 1 = OVRDAT<1> provides data for output on PWM1H 

 

    PG3IOCONLbits.OVRENL = 1;  // 1 = OVRDAT<0> provides data for output on PWM3L 

    PG2IOCONLbits.OVRENL = 1;  // 1 = OVRDAT<0> provides data for output on PWM2L 

    PG1IOCONLbits.OVRENL = 1;  // 1 = OVRDAT<0> provides data for output on PWM1L 

 

    ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT); 

   //CORCON = 0b0001000000100001; 

    while(i) 

    { 

        prevStatusCAHALF = currStatusCAHALF; 

        currStatusCAHALF = PG1STATbits.CAHALF; 

        if(prevStatusCAHALF != currStatusCAHALF) 

        { 

            if(currStatusCAHALF == 0) 

            { 

                i--;  

                k++; 

                if(i == (BOOTSTRAP_CHARGING_COUNTS - 5))//50 

                { 

                    // 0 = PWM generator provides data for PWM1L pin 

                    PG1IOCONLbits.OVRENL = 0; 

                    PG1IOCONLbits.OVRENH = 0; 

                } 

                else if(i == (BOOTSTRAP_CHARGING_COUNTS - 15))//150 

                { 
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                    // 0 = PWM generator provides data for PWM2L pin 

                    PG2IOCONLbits.OVRENL = 0;   

                    PG2IOCONLbits.OVRENH = 0; 

                } 

                else if(i == (BOOTSTRAP_CHARGING_COUNTS - 25))//250 

                { 

                    // 0 = PWM generator provides data for PWM3L pin 

                    PG3IOCONLbits.OVRENL = 0; 

                    PG3IOCONLbits.OVRENH = 0; 

                } 

                if(k > 25) 

                { 

                    if(PG3IOCONLbits.OVRENL == 0) 

                    { 

                        if(INVERTERA_PWM_PDC3 > 2) 

                        { 

                            INVERTERA_PWM_PDC3 -= 2; 

                        } 

                        else 

                        { 

                           INVERTERA_PWM_PDC3 = 0;  

                        } 

                    } 

                    if(PG2IOCONLbits.OVRENL == 0) 

                    { 

                        if(INVERTERA_PWM_PDC2 > 2) 

                        { 

                            INVERTERA_PWM_PDC2 -= 2; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            INVERTERA_PWM_PDC2 = 0;  

                        } 

                    } 

                    if(PG1IOCONLbits.OVRENL == 0) 

                    { 

                        if(INVERTERA_PWM_PDC1 > 2) 

                        { 

                            INVERTERA_PWM_PDC1 -= 2; 

                        } 
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                        else 

                        { 

                            INVERTERA_PWM_PDC1 = 0;  

                        } 

                    } 

                    k = 0; 

                }  

            } 

        } 

    } 

 

    // PDCx: PWMx GENERATOR DUTY CYCLE REGISTER 

    // Initialize the PWM duty cycle for charging 

    INVERTERA_PWM_PDC3 = 0; 

    INVERTERA_PWM_PDC2 = 0; 

    INVERTERA_PWM_PDC1 = 0; 

     

    while(1){ 

 

     ADCValue =  ADC_Read12bit(ADC_CHANNEL_AUDIO);// ajuste de 0 offset a 3.30V 

         

      INVERTERA_PWM_PDC1 = ADCValue; 

      INVERTERA_PWM_PDC2 = abs(5050 - ADCValue); 

     

 } 

    PG3IOCONLbits.OVRENH = 0;  // 0 = PWM generator provides data for PWM3H pin 

    PG2IOCONLbits.OVRENH = 0;  // 0 = PWM generator provides data for PWM2H pin 

    PG1IOCONLbits.OVRENH = 0;  // 0 = PWM generator provides data for PWM1H pin 

     

} 

 

void InitPWMGenerator1 (void) 

{ 

 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 CONTROL REGISTER LOW */ 

    PG1CONL      = 0x0000; 

    /* PWM Generator 1 Enable bit : 1 = Is enabled, 0 = Is not enabled */ 

    /* Ensuring PWM Generator is disabled prior to configuring module */ 

    PG1CONLbits.ON = 0; 

    /* Clock Selection bits 
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       0b01 = Macro uses Master clock selected by the PCLKCON.MCLKSEL bits*/ 

    PG1CONLbits.CLKSEL = 1; 

    /* PWM Mode Selection bits 

       100 = Center-Aligned PWM mode(interrupt/register update once per cycle)*/ 

    PG1CONLbits.MODSEL = 4; 

    /* Trigger Count Select bits 

       000 = PWM Generator produces 1 PWM cycle after triggered */ 

    PG1CONLbits.TRGCNT = 0; 

   //PWM Generator 2 operates in High-Resolution mode 

    PG1CONLbits.HREN = 1;       

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 CONTROL REGISTER HIGH */ 

    PG1CONH      = 0x0000; 

    /* Master Duty Cycle Register Select bit 

       1 = Macro uses the MDC register instead of PG1DC 

       0 = Macro uses the PG1DC register*/ 

    PG1CONHbits.MDCSEL = 0; 

    /* Master Period Register Select bit 

       1 = Macro uses the MPER register instead of PG1PER 

       0 = Macro uses the PG1PER register */ 

    PG1CONHbits.MPERSEL = 1; 

    /* MPHSEL: Master Phase Register Select bit 

       1 = Macro uses the MPHASE register instead of PG1PHASE 

       0 = Macro uses the PG1PHASE register */ 

    PG1CONHbits.MPHSEL = 0; 

    /* Master Update Enable bit 

       1 = PWM Generator broadcasts software set/clear of UPDATE status bit and  

           EOC signal to other PWM Generators 

       0 = PWM Generator does not broadcast UPDATE status bit or EOC signal */ 

    PG1CONHbits.MSTEN = 0;//1 

    /* PWM Buffer Update Mode Selection bits  

       Update Data registers at start of next PWM cycle if UPDATE = 1. */ 

    PG1CONHbits.UPDMOD = 0; 

    /* PWM Generator Trigger Mode Selection bits 

       0b00 = PWM Generator operates in Single Trigger mode */ 

    PG1CONHbits.TRGMOD = 0; 

    /* Start of Cycle Selection bits 

       0000 = Local EOC*/ 

    PG1CONHbits.SOCS = 0; 
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    /* Clear PWM GENERATOR 1 STATUS REGISTER*/ 

    PG1STAT      = 0x0000; 

   // PG1STATbits.CAHALF = 0; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 I/O CONTROL REGISTER LOW */ 

    PG1IOCONL    = 0x0000; 

 

    /* Current Limit Mode Select bit 

       0 = If PCI current limit is active, then the CLDAT<1:0> bits define  

       the PWM output levels */ 

    PG1IOCONLbits.CLMOD = 0; 

    /* Swap PWM Signals to PWM1H and PWM1L Device Pins bit  

       0 = PWM1H/L signals are mapped to their respective pins */ 

    PG1IOCONLbits.SWAP = 0; 

    /* User Override Enable for PWM1H Pin bit 

       0 = PWM Generator provides data for the PWM1H pin*/ 

    PG1IOCONLbits.OVRENH = 0; 

    /* User Override Enable for PWM1L Pin bit 

       0 = PWM Generator provides data for the PWM1L pin*/ 

    PG1IOCONLbits.OVRENL = 0; 

    /* Data for PWM1H/PWM1L Pins if Override is Enabled bits 

       If OVERENH = 1, then OVRDAT<1> provides data for PWM1H. 

       If OVERENL = 1, then OVRDAT<0> provides data for PWM1L */ 

    PG1IOCONLbits.OVRDAT = 0; 

    /* User Output Override Synchronization Control bits 

       00 = User output overrides via the OVRENL/H and OVRDAT<1:0> bits are  

       synchronized to the local PWM time base (next start of cycle)*/ 

    PG1IOCONLbits.OSYNC = 0; 

    /* Data for PWM1H/PWM1L Pins if FLT Event is Active bits 

       If Fault is active, then FLTDAT<1> provides data for PWM1H. 

       If Fault is active, then FLTDAT<0> provides data for PWM1L.*/ 

    PG1IOCONLbits.FLTDAT = 0; 

    /* Data for PWM1H/PWM1L Pins if CLMT Event is Active bits 

       If current limit is active, then CLDAT<1> provides data for PWM1H. 

       If current limit is active, then CLDAT<0> provides data for PWM1L.*/ 

    PG1IOCONLbits.CLDAT = 0; 

    /* Data for PWM1H/PWM1L Pins if Feed-Forward Event is Active bits 

       If feed-forward is active, then FFDAT<1> provides data for PWM1H. 

       If feed-forward is active, then FFDAT<0> provides data for PWM1L.*/ 

    PG1IOCONLbits.FFDAT = 0; 

    /* Data for PWM1H/PWM1L Pins if Debug Mode is Active and PTFRZ = 1 bits 
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       If Debug mode is active and PTFRZ=1,then DBDAT<1> provides PWM1H data. 

       If Debug mode is active and PTFRZ=1,then DBDAT<0> provides PWM1L data. */ 

    PG1IOCONLbits.DBDAT = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 I/O CONTROL REGISTER HIGH */     

    PG1IOCONH    = 0x0000; 

    /* Time Base Capture Source Selection bits 

       000 = No hardware source selected for time base capture ? software only*/ 

    PG1IOCONHbits.CAPSRC = 0; 

    /* Dead-Time Compensation Select bit  

       0 = Dead-time compensation is controlled by PCI Sync logic */ 

    PG1IOCONHbits.DTCMPSEL = 0; 

    /* PWM Generator Output Mode Selection bits 

       00 = PWM Generator outputs operate in Complementary mode*/ 

    PG1IOCONHbits.PMOD = 0; 

    /* PWM1H Output Port Enable bit 

       1 = PWM Generator controls the PWM1H output pin 

       0 = PWM Generator does not control the PWM1H output pin */ 

    PG1IOCONHbits.PENH = 1; 

    /* PWM1L Output Port Enable bit 

       1 = PWM Generator controls the PWM1L output pin 

       0 = PWM Generator does not control the PWM1L output pin */ 

    PG1IOCONHbits.PENL = 1; 

    /* PWM1H Output Polarity bit 

       1 = Output pin is active-low 

       0 = Output pin is active-high*/ 

    PG1IOCONHbits.POLH = 0; 

    /* PWM1L Output Polarity bit 

       1 = Output pin is active-low 

       0 = Output pin is active-high*/ 

    PG1IOCONHbits.POLL = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 EVENT REGISTER LOW*/ 

    PG1EVTL      = 0x0000; 

    /* ADC Trigger 1 Post-scaler Selection bits 

       00000 = 1:1 */ 

    PG1EVTLbits.ADTR1PS = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG1TRIGC Compare Event Enable bit 

       0 = PG1TRIGC register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 
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    PG1EVTLbits.ADTR1EN3  = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG1TRIGB Compare Event Enable bit 

       0 = PG1TRIGB register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG1EVTLbits.ADTR1EN2 = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG1TRIGA Compare Event Enable bit 

       1 = PG1TRIGA register compare event is enabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG1EVTLbits.ADTR1EN1 = 1;//1 

    /* Update Trigger Select bits 

       01 = A write of the PG1DC register automatically sets the UPDATE bit*/ 

    PG1EVTLbits.UPDTRG = 1;//1 

    /* PWM Generator Trigger Output Selection bits 

       000 = EOC event is the PWM Generator trigger*/ 

    PG1EVTLbits.PGTRGSEL = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 EVENT REGISTER HIGH */ 

    PG1EVTH      = 0x0000; 

    /* FLTIEN: PCI Fault Interrupt Enable bit 

       0 = Fault interrupt is disabled */ 

    PG1EVTHbits.FLTIEN = 0; 

    /* PCI Current Limit Interrupt Enable bit 

       0 = Current limit interrupt is disabled */ 

    PG1EVTHbits.CLIEN = 0; 

    /* PCI Feed-Forward Interrupt Enable bit 

       0 = Feed-forward interrupt is disabled */ 

    PG1EVTHbits.FFIEN = 0; 

    /* PCI Sync Interrupt Enable bit 

       0 = Sync interrupt is disabled */ 

    PG1EVTHbits.SIEN = 0; 

    /* Interrupt Event Selection bits 

       00 = Interrupts CPU at EOC 

       01 = Interrupts CPU at TRIGA compare event 

       10 = Interrupts CPU at ADC Trigger 1 event 

       11 = Time base interrupts are disabled */ 

    PG1EVTHbits.IEVTSEL = 0; 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG1TRIGC Compare Event Enable bit 

       0 = PG1TRIGC register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG1EVTHbits.ADTR2EN3 = 0; 
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    /* ADC Trigger 2 Source is PG1TRIGB Compare Event Enable bit 

       0 = PG1TRIGB register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG1EVTHbits.ADTR2EN2 = 0; 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG1TRIGA Compare Event Enable bit 

       0 = PG1TRIGA register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG1EVTHbits.ADTR2EN1 = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Offset Selection bits 

       00000 = No offset */ 

    PG1EVTHbits.ADTR1OFS = 0; 

     

#ifndef ENABLE_PWM_FAULT 

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER LOW */ 

    PG1FPCIL     = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER HIGH */ 

    PG1FPCIH     = 0x0000; 

#else 

       /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER LOW */ 

    PG1FPCIL     = 0x0000; 

    /* Termination Synchronization Disable bit 

       1 = Termination of latched PCI occurs immediately 

       0 = Termination of latched PCI occurs at PWM EOC */ 

    PG1FPCILbits.TSYNCDIS = 0; 

    /* Termination Event Selection bits 

       001 = Auto-Terminate: Terminate when PCI source transitions from  

             active to inactive */ 

    PG1FPCILbits.TERM = 1; 

    /* Acceptance Qualifier Polarity Select bit: 0 = Not inverted 1 = Inverted*/ 

    PG1FPCILbits.AQPS = 0; 

    /* Acceptance Qualifier Source Selection bits 

       111 = SWPCI control bit only (qualifier forced to 0) 

       110 = Selects PCI Source #9 

       101 = Selects PCI Source #8 

       100 = Selects PCI Source #1 (PWM Generator output selected by the PWMPCI<2:0> bits) 

       011 = PWM Generator is triggered 

       010 = LEB is active 

       001 = Duty cycle is active (base PWM Generator signal)         

       000 = No acceptance qualifier is used (qualifier forced to 1) */ 

    PG1FPCILbits.AQSS = 0; 
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    /* PCI Synchronization Control bit 

       1 = PCI source is synchronized to PWM EOC 

       0 = PCI source is not synchronized to PWM EOC*/ 

    PG1FPCILbits.PSYNC = 0; 

    /* PCI Polarity Select bit 0 = Not inverted 1 = Inverted */ 

    PG1FPCILbits.PPS = 1; 

    /* PCI Source Selection bits 

       11111 = PCI Source #31 

       ? ? 

       00001 = PCI Source #1 

       00000 = Software PCI control bit (SWPCI) only*/ 

    PG1FPCILbits.PSS = 19; 

     

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER HIGH */ 

    PG1FPCIH     = 0x0000; 

    /* PCI Bypass Enable bit 

       0 = PCI function is not bypassed */ 

    PG1FPCIHbits.BPEN   = 0; 

    /* PCI Bypass Source Selection bits(1) 

       000 = PCI control is sourced from PG1 PCI logic when BPEN = 1 */ 

    PG1FPCIHbits.BPSEL   = 0; 

    /* PCI Acceptance Criteria Selection bits 

       101 = Latched any edge(2) 

       100 = Latched rising edge 

       011 = Latched 

       010 = Any edge 

       001 = Rising edge 

       000 = Level-sensitive*/ 

    PG1FPCIHbits.ACP   = 0; 

    /* PCI SR Latch Mode bit 

       1 = SR latch is Reset-dominant in Latched Acceptance modes 

       0 = SR latch is Set-dominant in Latched Acceptance modes*/ 

    PG1FPCIHbits.PCIGT  = 0; 

    /* Termination Qualifier Polarity Select bit 1 = Inverted 0 = Not inverted*/ 

    PG1FPCIHbits.TQPS   = 0; 

    /* Termination Qualifier Source Selection bits 

       111 = SWPCI control bit only (qualifier forced to ?1?b0?)(3) 

       110 = Selects PCI Source #9 (pwm_pci[9] input port) 

       101 = Selects PCI Source #8 (pwm_pci[8] input port) 

       100 = Selects PCI Source #1 (PWM Generator output selected by the PWMPCI<2:0> bits) 
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       011 = PWM Generator is triggered 

       010 = LEB is active 

       001 = Duty cycle is active (base PWM Generator signal) 

       000 = No termination qualifier used (qualifier forced to ?1?b1?)(3)*/ 

    PG1FPCIHbits.TQSS  = 3; 

#endif     

 

    /* PWM GENERATOR 1 Current Limit PCI REGISTER LOW */ 

    PG1CLPCIL    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Current Limit PCI REGISTER HIGH */ 

    PG1CLPCIH    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Feed Forward PCI REGISTER LOW */ 

    PG1FFPCIL    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Feed Forward  PCI REGISTER HIGH */ 

    PG1FFPCIH    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Sync PCI REGISTER LOW */ 

    PG1SPCIL     = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Sync PCI REGISTER LOW */ 

    PG1SPCIH     = 0x0000; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 LEADING-EDGE BLANKING REGISTER LOW */ 

    PG1LEBL      = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 LEADING-EDGE BLANKING REGISTER HIGH*/ 

    PG1LEBH      = 0x0000; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 PHASE REGISTER */ 

    PG1PHASE     = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 DUTY CYCLE REGISTER */ 

   // PG1DC        = MIN_DUTY; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 DUTY CYCLE ADJUSTMENT REGISTER */ 

    PG1DCA       = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 PERIOD REGISTER */ 

    PG1PER       = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 DEAD-TIME REGISTER LOW */ 

    PG1DTL       = DDEADTIME;//45ns 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 DEAD-TIME REGISTER HIGH */ 

    PG1DTH       = DDEADTIME; 

 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 TRIGGER A REGISTER */ 

    PG1TRIGA     = ADC_SAMPLING_POINT; 
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    /* Initialize PWM GENERATOR 1 TRIGGER B REGISTER */ 

    PG1TRIGB     = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 1 TRIGGER C REGISTER */ 

    PG1TRIGC     = 0x0000; 

} 

     

// ***************************************************************************** 

 

void InitPWMGenerator2 (void) 

{ 

 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 CONTROL REGISTER LOW */ 

    PG2CONL      = 0x0000; 

    /* PWM Generator 2 Enable bit : 1 = Is enabled, 0 = Is not enabled */ 

    /* PWM Generator is disabled prior to configuring module */ 

    PG2CONLbits.ON = 0; 

    /* Clock Selection bits 

       0b01 = Macro uses Master clock selected by the PCLKCON.MCLKSEL bits*/ 

    PG2CONLbits.CLKSEL = 1; 

    /* PWM Mode Selection bits 

       100 = Center-Aligned PWM mode(interrupt/register update once per cycle)*/ 

    PG2CONLbits.MODSEL = 4; 

    /* Trigger Count Select bits 

       000 = PWM Generator produces 1 PWM cycle after triggered */ 

    PG2CONLbits.TRGCNT = 0; 

      //PWM Generator 2 operates in High-Resolution 

    PG2CONLbits.HREN = 1; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 CONTROL REGISTER HIGH */ 

    PG2CONH      = 0x0000; 

    /* Master Duty Cycle Register Select bit 

       1 = Macro uses the MDC register instead of PG2DC 

       0 = Macro uses the PG2DC register*/ 

    PG2CONHbits.MDCSEL = 0; 

    /* Master Period Register Select bit 

       1 = Macro uses the MPER register instead of PG2PER 

       0 = Macro uses the PG2PER register */ 

    PG2CONHbits.MPERSEL = 1; 

    /* MPHSEL: Master Phase Register Select bit 

       1 = Macro uses the MPHASE register instead of PG2PHASE 
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       0 = Macro uses the PG2PHASE register */ 

    PG2CONHbits.MPHSEL = 0; 

    /* Master Update Enable bit 

       1 = PWM Generator broadcasts software set/clear of UPDATE status bit and  

           EOC signal to other PWM Generators 

       0 = PWM Generator does not broadcast UPDATE status bit or EOC signal */ 

    PG2CONHbits.MSTEN = 0;//1 

     /* PWM Buffer Update Mode Selection bits  

       0b010 = Slaved SOC Update Data registers at start of next cycle if a  

       master update request is received. A master update request will be  

       transmitted if MSTEN = 1 and UPDATE = 1 for the requesting PWM 

       Generator.. */ 

 PG2CONHbits.UPDMOD = 0b000;//0b010 

    /* PWM Generator Trigger Mode Selection bits 

       0b00 = PWM Generator operates in Single Trigger mode */ 

    PG2CONHbits.TRGMOD = 0; 

    /* Start of Cycle Selection bits 

       0001 = PWM1 trigger o/p selected by PG1 PGTRGSEL<2:0> bits(PGxEVT<2:0>)*/ 

    PG2CONHbits.SOCS = 0;//1 

     

    /* Clear PWM GENERATOR 2 STATUS REGISTER*/ 

    PG2STAT      = 0x0000; 

    PG2STATbits.CAHALF = 0; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 I/O CONTROL REGISTER LOW */ 

    PG2IOCONL    = 0x0000; 

 

    /* Current Limit Mode Select bit 

       0 = If PCI current limit is active, then the CLDAT<1:0> bits define  

       the PWM output levels */ 

    PG2IOCONLbits.CLMOD = 0; 

    /* Swap PWM Signals to PWM2H and PWM2L Device Pins bit  

       0 = PWM2H/L signals are mapped to their respective pins */ 

    PG2IOCONLbits.SWAP = 0; 

    /* User Override Enable for PWM2H Pin bit 

       0 = PWM Generator provides data for the PWM2H pin*/ 

    PG2IOCONLbits.OVRENH = 0; 

    /* User Override Enable for PWM2L Pin bit 

       0 = PWM Generator provides data for the PWM2L pin*/ 

    PG2IOCONLbits.OVRENL = 0; 

    /* Data for PWM2H/PWM2L Pins if Override is Enabled bits 
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       If OVERENH = 1, then OVRDAT<1> provides data for PWM2H. 

       If OVERENL = 1, then OVRDAT<0> provides data for PWM2L */ 

    PG2IOCONLbits.OVRDAT = 0; 

    /* User Output Override Synchronization Control bits 

       00 = User output overrides via the OVRENL/H and OVRDAT<1:0> bits are  

       synchronized to the local PWM time base (next start of cycle)*/ 

    PG2IOCONLbits.OSYNC = 0; 

    /* Data for PWM2H/PWM2L Pins if FLT Event is Active bits 

       If Fault is active, then FLTDAT<1> provides data for PWM2H. 

       If Fault is active, then FLTDAT<0> provides data for PWM2L.*/ 

    PG2IOCONLbits.FLTDAT = 0; 

    /* Data for PWM2H/PWM2L Pins if CLMT Event is Active bits 

       If current limit is active, then CLDAT<1> provides data for PWM2H. 

       If current limit is active, then CLDAT<0> provides data for PWM2L.*/ 

    PG2IOCONLbits.CLDAT = 0; 

    /* Data for PWM2H/PWM2L Pins if Feed-Forward Event is Active bits 

       If feed-forward is active, then FFDAT<1> provides data for PWM2H. 

       If feed-forward is active, then FFDAT<0> provides data for PWM2L.*/ 

    PG2IOCONLbits.FFDAT = 0; 

    /* Data for PWM2H/PWM2L Pins if Debug Mode is Active and PTFRZ = 1 bits 

       If Debug mode is active and PTFRZ=1,then DBDAT<1> provides PWM2H data. 

       If Debug mode is active and PTFRZ=1,then DBDAT<0> provides PWM2L data. */ 

    PG2IOCONLbits.DBDAT = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 I/O CONTROL REGISTER HIGH */     

    PG2IOCONH    = 0x0000; 

    /* Time Base Capture Source Selection bits 

       000 = No hardware source selected for time base capture ? software only*/ 

    PG2IOCONHbits.CAPSRC = 0; 

    /* Dead-Time Compensation Select bit  

       0 = Dead-time compensation is controlled by PCI Sync logic */ 

    PG2IOCONHbits.DTCMPSEL = 0; 

    /* PWM Generator Output Mode Selection bits 

       00 = PWM Generator outputs operate in Complementary mode*/ 

    PG2IOCONHbits.PMOD = 0; 

    /* PWM2H Output Port Enable bit 

       1 = PWM Generator controls the PWM2H output pin 

       0 = PWM Generator does not control the PWM2H output pin */ 

    PG2IOCONHbits.PENH = 1; 

    /* PWM2L Output Port Enable bit 
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       1 = PWM Generator controls the PWM2L output pin 

       0 = PWM Generator does not control the PWM2L output pin */ 

    PG2IOCONHbits.PENL = 1; 

     

    /* PWM2H Output Polarity bit 

       1 = Output pin is active-low 

       0 = Output pin is active-high*/ 

    PG2IOCONHbits.POLH = 0;   //0,para bipolar 

    /* PWM2L Output Polarity bit 

       1 = Output pin is active-low 

       0 = Output pin is active-high*/ 

    PG2IOCONHbits.POLL = 0;   //0 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 EVENT REGISTER LOW*/ 

    PG2EVTL      = 0x0000; 

    /* ADC Trigger 1 Post-scaler Selection bits 

       00000 = 1:1 */ 

    PG2EVTLbits.ADTR1PS = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG2TRIGC Compare Event Enable bit 

       0 = PG2TRIGC register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG2EVTLbits.ADTR1EN3  = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG2TRIGB Compare Event Enable bit 

       0 = PG2TRIGB register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG2EVTLbits.ADTR1EN2 = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG2TRIGA Compare Event Enable bit 

       0 = PG2TRIGA register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG2EVTLbits.ADTR1EN1 = 1; 

    /* Update Trigger Select bits 

       01 = A write of the PG2DC register automatically sets the UPDATE bit 

       00 = User must set the UPDATE bit manually*/ 

    PG2EVTLbits.UPDTRG = 1;//0b01 

    /* PWM Generator Trigger Output Selection bits 

       000 = EOC event is the PWM Generator trigger*/ 

    PG2EVTLbits.PGTRGSEL = 0;//0b001 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 EVENT REGISTER HIGH */ 

    PG2EVTH      = 0x0000; 
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    /* FLTIEN: PCI Fault Interrupt Enable bit 

       0 = Fault interrupt is disabled */ 

    PG2EVTHbits.FLTIEN = 0; 

    /* PCI Current Limit Interrupt Enable bit 

       0 = Current limit interrupt is disabled */ 

    PG2EVTHbits.CLIEN = 0; 

    /* PCI Feed-Forward Interrupt Enable bit 

       0 = Feed-forward interrupt is disabled */ 

    PG2EVTHbits.FFIEN = 0; 

    /* PCI Sync Interrupt Enable bit 

       0 = Sync interrupt is disabled */ 

    PG2EVTHbits.SIEN = 0; 

    /* Interrupt Event Selection bits 

       00 = Interrupts CPU at EOC 

       01 = Interrupts CPU at TRIGA compare event 

       10 = Interrupts CPU at ADC Trigger 1 event 

       11 = Time base interrupts are disabled */ 

    PG2EVTHbits.IEVTSEL = 0;//3 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG2TRIGC Compare Event Enable bit 

       0 = PG2TRIGC register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG2EVTHbits.ADTR2EN3 = 0; 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG2TRIGB Compare Event Enable bit 

       0 = PG2TRIGB register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG2EVTHbits.ADTR2EN2 = 0; 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG2TRIGA Compare Event Enable bit 

       0 = PG2TRIGA register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG2EVTHbits.ADTR2EN1 = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Offset Selection bits 

       00000 = No offset */ 

    PG2EVTHbits.ADTR1OFS = 0; 

     

#ifndef ENABLE_PWM_FAULT 

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER LOW */ 

    PG2FPCIL     = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER HIGH */ 

    PG2FPCIH     = 0x0000; 

#else 
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       /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER LOW */ 

    PG2FPCIL     = 0x0000; 

    /* Termination Synchronization Disable bit 

       1 = Termination of latched PCI occurs immediately 

       0 = Termination of latched PCI occurs at PWM EOC */ 

    PG2FPCILbits.TSYNCDIS = 0; 

    /* Termination Event Selection bits 

       001 = Auto-Terminate: Terminate when PCI source transitions from  

             active to inactive */ 

    PG2FPCILbits.TERM = 1; 

    /* Acceptance Qualifier Polarity Select bit: 0 = Not inverted 1 = Inverted*/ 

    PG2FPCILbits.AQPS = 0; 

    /* Acceptance Qualifier Source Selection bits 

       111 = SWPCI control bit only (qualifier forced to 0) 

       110 = Selects PCI Source #9 

       101 = Selects PCI Source #8 

       100 = Selects PCI Source #1 (PWM Generator output selected by the PWMPCI<2:0> bits) 

       011 = PWM Generator is triggered 

       010 = LEB is active 

       001 = Duty cycle is active (base PWM Generator signal)         

       000 = No acceptance qualifier is used (qualifier forced to 1) */ 

    PG2FPCILbits.AQSS = 0; 

    /* PCI Synchronization Control bit 

       1 = PCI source is synchronized to PWM EOC 

       0 = PCI source is not synchronized to PWM EOC*/ 

    PG2FPCILbits.PSYNC = 0; 

    /* PCI Polarity Select bit 0 = Not inverted 1 = Inverted*/ 

    PG2FPCILbits.PPS = 1; 

    /* PCI Source Selection bits 

       11111 = PCI Source #31 

       ? ? 

       00001 = PCI Source #1 

       00000 = Software PCI control bit (SWPCI) only*/ 

    PG2FPCILbits.PSS = 19; 

     

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER HIGH */ 

    PG2FPCIH     = 0x0000; 

    /* PCI Bypass Enable bit 

       0 = PCI function is not bypassed */ 

    PG2FPCIHbits.BPEN   = 0; 
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    /* PCI Bypass Source Selection bits(1) 

       000 = PCI control is sourced from PG1 PCI logic when BPEN = 1 */ 

    PG2FPCIHbits.BPSEL   = 0; 

    /* PCI Acceptance Criteria Selection bits 

       101 = Latched any edge(2) 

       100 = Latched rising edge 

       011 = Latched 

       010 = Any edge 

       001 = Rising edge 

       000 = Level-sensitive*/ 

    PG2FPCIHbits.ACP   = 0; 

    /* PCI SR Latch Mode bit 

       1 = SR latch is Reset-dominant in Latched Acceptance modes 

       0 = SR latch is Set-dominant in Latched Acceptance modes*/ 

    PG2FPCIHbits.PCIGT  = 0; 

    /* Termination Qualifier Polarity Select bit 1 = Inverted 0 = Not inverted*/ 

    PG2FPCIHbits.TQPS   = 0; 

    /* Termination Qualifier Source Selection bits 

       111 = SWPCI control bit only (qualifier forced to ?1?b0?)(3) 

       110 = Selects PCI Source #9 (pwm_pci[9] input port) 

       101 = Selects PCI Source #8 (pwm_pci[8] input port) 

       100 = Selects PCI Source #1 (PWM Generator output selected by the PWMPCI<2:0> bits) 

       011 = PWM Generator is triggered 

       010 = LEB is active 

       001 = Duty cycle is active (base PWM Generator signal) 

       000 = No termination qualifier used (qualifier forced to ?1?b1?)(3)*/ 

    PG2FPCIHbits.TQSS  = 3; 

#endif 

     

    /* PWM GENERATOR 2 Current Limit PCI REGISTER LOW */ 

    PG2CLPCIL    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 2 Current Limit PCI REGISTER HIGH */ 

    PG2CLPCIH    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 2 Feed Forward PCI REGISTER LOW */ 

    PG2FFPCIL    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 2 Feed Forward  PCI REGISTER HIGH */ 

    PG2FFPCIH    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 2 Sync PCI REGISTER LOW */ 

    PG2SPCIL     = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 2 Sync PCI REGISTER LOW */ 
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    PG2SPCIH     = 0x0000; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 LEADING-EDGE BLANKING REGISTER LOW */ 

    PG2LEBL      = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 LEADING-EDGE BLANKING REGISTER HIGH*/ 

    PG2LEBH      = 0x0000; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 PHASE REGISTER */ 

    PG2PHASE    = 0x0000; 

   

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 DUTY CYCLE REGISTER */ 

     

    PG2DC        = MIN_DUTY; 

    

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 DUTY CYCLE ADJUSTMENT REGISTER */ 

    PG2DCA       = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 PERIOD REGISTER */ 

    PG2PER       = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 DEAD-TIME REGISTER LOW */ 

    PG2DTL       =  DDEADTIME; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 DEAD-TIME REGISTER HIGH */ 

    PG2DTH       = DDEADTIME; 

 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 TRIGGER A REGISTER */ 

    PG2TRIGA     = ADC_SAMPLING_POINT;//0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 TRIGGER B REGISTER */ 

    PG2TRIGB     = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 2 TRIGGER C REGISTER */ 

    PG2TRIGC     = 0x0000; 

     

} 

     

// ***************************************************************************** 

 

void InitPWMGenerator3 (void) 

{ 

 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 CONTROL REGISTER LOW */ 

    PG3CONL      = 0x0000; 

    /* PWM Generator 3 Enable bit : 1 = Is enabled, 0 = Is not enabled */ 



193 
 

    /* PWM Generator is disabled prior to configuring module */ 

    PG3CONLbits.ON = 0; 

    /* Clock Selection bits 

       0b01 = Macro uses Master clock selected by the PCLKCON.MCLKSEL bits*/ 

    PG3CONLbits.CLKSEL = 1; 

    /* PWM Mode Selection bits 

     4 = 100 = Center-Aligned PWM mode(interrupt/register update once per cycle) 

     6 = 110 = Dual Edge Center-Aligned PWM mode (interrupt/register update once per cycle) 

     7 = 111 = Dual Edge Center-Aligned PWM mode (interrupt/register update twice per cycle)*/ 

    PG3CONLbits.MODSEL = 4; 

    /* Trigger Count Select bits 

       000 = PWM Generator produces 1 PWM cycle after triggered */ 

    PG3CONLbits.TRGCNT = 0; 

      //PWM Generator 3 operates in High-Resolution 

    PG3CONLbits.HREN = 1;      

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 CONTROL REGISTER HIGH */ 

    PG3CONH      = 0x0000; 

    /* Master Duty Cycle Register Select bit 

       1 = Macro uses the MDC register instead of PG3DC 

       0 = Macro uses the PG3DC register*/ 

    PG3CONHbits.MDCSEL = 0; 

    /* Master Period Register Select bit 

       1 = Macro uses the MPER register instead of PG3PER 

       0 = Macro uses the PG3PER register */ 

    PG3CONHbits.MPERSEL = 1; 

     

    /* MPHSEL: Master Phase Register Select bit 

       1 = Macro uses the MPHASE register instead of PG3PHASE 

       0 = Macro uses the PG3PHASE register */ 

    PG3CONHbits.MPHSEL = 0;//1 

    

    /* Master Update Enable bit 

       1 = PWM Generator broadcasts software set/clear of UPDATE status bit and  

           EOC signal to other PWM Generators 

       0 = PWM Generator does not broadcast UPDATE status bit or EOC signal */ 

    PG3CONHbits.MSTEN = 0; 

    /* PWM Buffer Update Mode Selection bits  

       0b010 = Slaved SOC Update Data registers at start of next cycle if a  

       master update request is received. A master update request will be  
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       transmitted if MSTEN = 1 and UPDATE = 1 for the requesting PWM 

       Generator.. */ 

 PG3CONHbits.UPDMOD = 0b010; 

    /* PWM Generator Trigger Mode Selection bits 

       0b00 = PWM Generator operates in Single Trigger mode */ 

    PG3CONHbits.TRGMOD = 0; 

    /* Start of Cycle Selection bits 

       0001 = PWM1 trigger o/p selected by PG1 PGTRGSEL<2:0> bits(PGxEVT<2:0>)*/ 

    PG3CONHbits.SOCS = 1; 

     

    /* Clear PWM GENERATOR 3 STATUS REGISTER*/ 

    PG3STAT      = 0x0000; 

    /*1 = PWM Generator is in 2nd half of time base cycle 

      0 = PWM Generator is in 1st half of time base cycle*/ 

  //  PG3STATbits.CAHALF = 0; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 I/O CONTROL REGISTER LOW */ 

    PG3IOCONL    = 0x0000; 

 

    /* Current Limit Mode Select bit 

       0 = If PCI current limit is active, then the CLDAT<1:0> bits define  

       the PWM output levels */ 

    PG3IOCONLbits.CLMOD = 0; 

    /* Swap PWM Signals to PWM3H and PWM3L Device Pins bit  

       0 = PWM3H/L signals are mapped to their respective pins */ 

    PG3IOCONLbits.SWAP = 0; 

    /* User Override Enable for PWM3H Pin bit 

       0 = PWM Generator provides data for the PWM3H pin*/ 

    PG3IOCONLbits.OVRENH = 0; 

    /* User Override Enable for PWM3L Pin bit 

       0 = PWM Generator provides data for the PWM3L pin*/ 

    PG3IOCONLbits.OVRENL = 0; 

    /* Data for PWM3H/PWM3L Pins if Override is Enabled bits 

       If OVERENH = 1, then OVRDAT<1> provides data for PWM3H. 

       If OVERENL = 1, then OVRDAT<0> provides data for PWM3L */ 

    PG3IOCONLbits.OVRDAT = 0; 

    /* User Output Override Synchronization Control bits 

       00 = User output overrides via the OVRENL/H and OVRDAT<1:0> bits are  

       synchronized to the local PWM time base (next start of cycle)*/ 

    PG3IOCONLbits.OSYNC = 0; 

    /* Data for PWM3H/PWM3L Pins if FLT Event is Active bits 
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       If Fault is active, then FLTDAT<1> provides data for PWM3H. 

       If Fault is active, then FLTDAT<0> provides data for PWM3L.*/ 

    PG3IOCONLbits.FLTDAT = 0; 

    /* Data for PWM3H/PWM3L Pins if CLMT Event is Active bits 

       If current limit is active, then CLDAT<1> provides data for PWM3H. 

       If current limit is active, then CLDAT<0> provides data for PWM3L.*/ 

    PG3IOCONLbits.CLDAT = 0; 

    /* Data for PWM3H/PWM3L Pins if Feed-Forward Event is Active bits 

       If feed-forward is active, then FFDAT<1> provides data for PWM3H. 

       If feed-forward is active, then FFDAT<0> provides data for PWM3L.*/ 

    PG3IOCONLbits.FFDAT = 0; 

    /* Data for PWM3H/PWM3L Pins if Debug Mode is Active and PTFRZ = 1 bits 

       If Debug mode is active and PTFRZ=1,then DBDAT<1> provides PWM3H data. 

       If Debug mode is active and PTFRZ=1,then DBDAT<0> provides PWM3L data. */ 

    PG3IOCONLbits.DBDAT = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 I/O CONTROL REGISTER HIGH */     

    PG3IOCONH    = 0x0000; 

    /* Time Base Capture Source Selection bits 

       000 = No hardware source selected for time base capture ? software only*/ 

    PG3IOCONHbits.CAPSRC = 0; 

    /* Dead-Time Compensation Select bit  

       0 = Dead-time compensation is controlled by PCI Sync logic */ 

    PG3IOCONHbits.DTCMPSEL = 0; 

    /* PWM Generator Output Mode Selection bits 

       00 = PWM Generator outputs operate in Complementary mode*/ 

    PG3IOCONHbits.PMOD = 0; 

    /* PWM3H Output Port Enable bit 

       1 = PWM Generator controls the PWM3H output pin 

       0 = PWM Generator does not control the PWM3H output pin */ 

    PG3IOCONHbits.PENH = 1; 

    /* PWM3L Output Port Enable bit 

       1 = PWM Generator controls the PWM3L output pin 

       0 = PWM Generator does not control the PWM3L output pin */ 

    PG3IOCONHbits.PENL = 1; 

    /* PWM3H Output Polarity bit 

       1 = Output pin is active-low 

       0 = Output pin is active-high*/ 

    PG3IOCONHbits.POLH = 0; 

    /* PWM3L Output Polarity bit 



196 
 

       1 = Output pin is active-low 

       0 = Output pin is active-high*/ 

    PG3IOCONHbits.POLL = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 EVENT REGISTER LOW*/ 

    PG3EVTL      = 0x0000; 

    /* ADC Trigger 1 Post-scaler Selection bits 

       00000 = 1:1 */ 

    PG3EVTLbits.ADTR1PS = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG3TRIGC Compare Event Enable bit 

       0 = PG3TRIGC register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG3EVTLbits.ADTR1EN3  = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG3TRIGB Compare Event Enable bit 

       0 = PG3TRIGB register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG3EVTLbits.ADTR1EN2 = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Source is PG3TRIGA Compare Event Enable bit 

       0 = PG3TRIGA register compare event is disabled as trigger source for  

           ADC Trigger 1 */ 

    PG3EVTLbits.ADTR1EN1 = 0; 

    /* Update Trigger Select bits 

       01 = A write of the PG3DC register automatically sets the UPDATE bit 

       00 = User must set the UPDATE bit manually*/ 

    PG3EVTLbits.UPDTRG = 0; 

    /* PWM Generator Trigger Output Selection bits 

       000 = EOC event is the PWM Generator trigger*/ 

    PG3EVTLbits.PGTRGSEL = 0; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 EVENT REGISTER HIGH */ 

    PG3EVTH      = 0x0000; 

    /* FLTIEN: PCI Fault Interrupt Enable bit 

       0 = Fault interrupt is disabled */ 

    PG3EVTHbits.FLTIEN = 0; 

    /* PCI Current Limit Interrupt Enable bit 

       0 = Current limit interrupt is disabled */ 

    PG3EVTHbits.CLIEN = 0; 

    /* PCI Feed-Forward Interrupt Enable bit 

       0 = Feed-forward interrupt is disabled */ 

    PG3EVTHbits.FFIEN = 0; 
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    /* PCI Sync Interrupt Enable bit 

       0 = Sync interrupt is disabled */ 

    PG3EVTHbits.SIEN = 0; 

    /* Interrupt Event Selection bits 

       00 = Interrupts CPU at EOC 

       01 = Interrupts CPU at TRIGA compare event 

       10 = Interrupts CPU at ADC Trigger 1 event 

       11 = Time base interrupts are disabled */ 

    PG3EVTHbits.IEVTSEL = 3; 

    /* ADC Trigger 3 Source is PG3TRIGC Compare Event Enable bit 

       0 = PG3TRIGC register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG3EVTHbits.ADTR2EN3 = 0; 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG3TRIGB Compare Event Enable bit 

       0 = PG3TRIGB register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG3EVTHbits.ADTR2EN2 = 0; 

    /* ADC Trigger 2 Source is PG3TRIGA Compare Event Enable bit 

       0 = PG3TRIGA register compare event is disabled as  

           trigger source for ADC Trigger 2 */ 

    PG3EVTHbits.ADTR2EN1 = 0; 

    /* ADC Trigger 1 Offset Selection bits 

       00000 = No offset */ 

    PG3EVTHbits.ADTR1OFS = 0; 

     

    /* PWM GENERATOR 3 Fault PCI REGISTER LOW */ 

#ifndef ENABLE_PWM_FAULT 

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER LOW */ 

    PG3FPCIL     = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER HIGH */ 

    PG3FPCIH     = 0x0000; 

#else 

       /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER LOW */ 

    PG3FPCIL     = 0x0000; 

    /* Termination Synchronization Disable bit 

       1 = Termination of latched PCI occurs immediately 

       0 = Termination of latched PCI occurs at PWM EOC */ 

    PG3FPCILbits.TSYNCDIS = 0; 

    /* Termination Event Selection bits 

       001 = Auto-Terminate: Terminate when PCI source transitions from  
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             active to inactive */ 

    PG3FPCILbits.TERM = 1; 

    /* Acceptance Qualifier Polarity Select bit: 0 = Not inverted 1 = Inverted*/ 

    PG3FPCILbits.AQPS = 0; 

    /* Acceptance Qualifier Source Selection bits 

       111 = SWPCI control bit only (qualifier forced to 0) 

       110 = Selects PCI Source #9 

       101 = Selects PCI Source #8 

       100 = Selects PCI Source #1 (PWM Generator output selected by the PWMPCI<2:0> bits) 

       011 = PWM Generator is triggered 

       010 = LEB is active 

       001 = Duty cycle is active (base PWM Generator signal)         

       000 = No acceptance qualifier is used (qualifier forced to 1) */ 

    PG3FPCILbits.AQSS = 0; 

    /* PCI Synchronization Control bit 

       1 = PCI source is synchronized to PWM EOC 

       0 = PCI source is not synchronized to PWM EOC*/ 

    PG3FPCILbits.PSYNC = 0; 

    /* PCI Polarity Select bit 0 = Not inverted 1 = Inverted*/ 

    PG3FPCILbits.PPS = 1; 

    /* PCI Source Selection bits 

       11111 = PCI Source #31 

       ? ? 

       00001 = PCI Source #1 

       00000 = Software PCI control bit (SWPCI) only*/ 

    PG3FPCILbits.PSS = 19; 

     

    /* PWM GENERATOR 1 Fault PCI REGISTER HIGH */ 

    PG3FPCIH     = 0x0000; 

    /* PCI Bypass Enable bit 

       0 = PCI function is not bypassed */ 

    PG3FPCIHbits.BPEN   = 0; 

    /* PCI Bypass Source Selection bits(1) 

       000 = PCI control is sourced from PG1 PCI logic when BPEN = 1 */ 

    PG3FPCIHbits.BPSEL   = 0; 

    /* PCI Acceptance Criteria Selection bits 

       101 = Latched any edge(2) 

       100 = Latched rising edge 

       011 = Latched 

       010 = Any edge 
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       001 = Rising edge 

       000 = Level-sensitive*/ 

    PG3FPCIHbits.ACP   = 0; 

    /* PCI SR Latch Mode bit 

       1 = SR latch is Reset-dominant in Latched Acceptance modes 

       0 = SR latch is Set-dominant in Latched Acceptance modes*/ 

    PG3FPCIHbits.PCIGT  = 0; 

    /* Termination Qualifier Polarity Select bit 1 = Inverted 0 = Not inverted*/ 

    PG3FPCIHbits.TQPS   = 0; 

    /* Termination Qualifier Source Selection bits 

       111 = SWPCI control bit only (qualifier forced to ?1?b0?)(3) 

       110 = Selects PCI Source #9 (pwm_pci[9] input port) 

       101 = Selects PCI Source #8 (pwm_pci[8] input port) 

       100 = Selects PCI Source #1 (PWM Generator output selected by the PWMPCI<2:0> bits) 

       011 = PWM Generator is triggered 

       010 = LEB is active 

       001 = Duty cycle is active (base PWM Generator signal) 

       000 = No termination qualifier used (qualifier forced to ?1?b1?)(3)*/ 

    PG3FPCIHbits.TQSS  = 3; 

#endif 

     

    /* PWM GENERATOR 3 Current Limit PCI REGISTER LOW */ 

    PG3CLPCIL    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 3 Current Limit PCI REGISTER HIGH */ 

    PG3CLPCIH    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 3 Feed Forward PCI REGISTER LOW */ 

    PG3FFPCIL    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 3 Feed Forward  PCI REGISTER HIGH */ 

    PG3FFPCIH    = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 3 Sync PCI REGISTER LOW */ 

    PG3SPCIL     = 0x0000; 

    /* PWM GENERATOR 3 Sync PCI REGISTER LOW */ 

    PG3SPCIH     = 0x0000; 

     

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 LEADING-EDGE BLANKING REGISTER LOW */ 

    PG3LEBL      = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 LEADING-EDGE BLANKING REGISTER HIGH*/ 

    PG3LEBH      = 0x0000; 
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    /* Initialize PWM GENERATOR 3 PHASE REGISTER */ 

    PG3PHASE     = 0x0000;//abs(1 - DUTY_cycle);----------------- 

   

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 DUTY CYCLE REGISTER */ 

    PG3DC        = MIN_DUTY; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 DUTY CYCLE ADJUSTMENT REGISTER */ 

    PG3DCA       = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 PERIOD REGISTER */ 

    PG3PER       = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 DEAD-TIME REGISTER LOW */ 

    PG3DTL       = 0;//DDEADTIME; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 DEAD-TIME REGISTER HIGH */ 

    PG3DTH       = 0;//DDEADTIME; 

 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 TRIGGER A REGISTER */ 

    PG3TRIGA     = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 TRIGGER B REGISTER */ 

    PG3TRIGB     = 0x0000; 

    /* Initialize PWM GENERATOR 3 TRIGGER C REGISTER */ 

    PG3TRIGC     = 0x0000; 

     

} 
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#ifndef ADC_H 

#define ADC_H 

 

#include <stdint.h> 

#include <stdbool.h> 

 

/*** ADC Channel Definitions *****************************************/ 

//#define ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER ADC_CHANNEL_0      //13 

 

#define ADC_CHANNEL_AUDIO ADC_CHANNEL_13  

//#define ADC_CHANNEL_AUDIO_2 ADC_CHANNEL_14 

//#define ADC_CHANNEL_AUDIO_3 ADC_CHANNEL_15  

typedef enum 

{             

 ADC_CHANNEL_13 = 13,  

 //ADC_CHANNEL_14 = 14, 

 //ADC_CHANNEL_15 = 15,   

} ADC_CHANNEL; 

 

//typedef enum 

//{ 

  //  ADC_CHANNEL_15 = 15                

              

//} ADC_CHANNEL_3; 

typedef enum 

{ 

    ADC_CONFIGURATION_DEFAULT 

} ADC_CONFIGURATION; 

 

void EnableAndCalibrate(); 

/********************************************************************* 

* Function: ADC_ReadPercentage(ADC_CHANNEL channel); 

* 

* Overview: Reads the requested ADC channel and returns the percentage 

*            of that conversions result (0-100%). 

* 

* PreCondition: channel is enabled via ADC_ChannelEnable() 

* 

* Input: ADC_CHANNEL channel - enumeration of the ADC channels 

*        available in this demo.  They should be meaningful names and 
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*        not the names of the ADC pins on the device (as the demo code 

*        may be ported to other boards). 

*         i.e. ADC_ReadPercentage(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER); 

* 

* Output: uint8_t indicating the percentage of the result 0-100% or 

*         0xFF for an error 

* 

********************************************************************/ 

uint8_t ADC_ReadPercentage(ADC_CHANNEL channel); 

 

/********************************************************************* 

* Function: ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL channel); 

* 

* Overview: Reads the requested ADC channel and returns the 10-bit 

*           representation of this data. 

* 

* PreCondition: channel is enabled via ADC_ChannelEnable() 

* 

* Input: ADC_CHANNEL channel - enumeration of the ADC channels 

*        available in this demo.  They should be meaningful names and 

*        not the names of the ADC pins on the device (as the demo code 

*        may be ported to other boards). 

*         i.e. - ADCReadPercentage(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER); 

* 

* Output: uint16_t the right adjusted 10-bit representation of the ADC 

*         channel conversion or 0xFFFF for an error. 

* 

********************************************************************/ 

uint16_t ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL channel); 

 

/********************************************************************* 

* Function: ADC_Read12bit(ADC_CHANNEL channel); 

* 

* Overview: Reads the requested ADC channel and returns the 12-bit 

*           representation of this data. 

* 

* PreCondition: channel is configured via the ADCConfigure() function 

* 

* Input: ADC_CHANNEL channel - enumeration of the ADC channels 

*        available in this demo.  They should be meaningful names and 
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*        not the names of the ADC pins on the device (as the demo code 

*        may be ported to other boards). 

*         i.e. - ADCReadPercentage(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER); 

* 

* Output: uint16_t - The 12-bit ADC channel conversion value, or 0xFFFF for an  

 *                   error. 

* 

********************************************************************/ 

uint16_t ADC_Read12bit(ADC_CHANNEL channel); 

 

/********************************************************************* 

* Function: uint16_t ADC_Read12bitAverage(ADC_CHANNEL channel, uint16_t 

numberOfSamplesInAverage) 

* 

* Overview: Repeatedly reads the requested ADC channel and returns a 12-bit 

*           representation of the average value returned by the ADC over the 

*           sample set. 

* 

* PreCondition: channel is configured via the ADCConfigure() function 

* 

* Input: ADC_CHANNEL channel - enumeration of the ADC channels 

*        available in this demo.  They should be meaningful names and 

*        not the names of the ADC pins on the device (as the demo code 

*        may be ported to other boards). 

*         i.e. - ADCReadPercentage(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER); 

*        uint16_t numberOfSamplesInAverage - the number of samples to take when 

*                 computing the average result.  The more the samples, the better 

*                 the result quality, but the longer the operation will take. 

* 

* Output: uint16_t - The 12-bit average ADC channel conversion result value 

* 

********************************************************************/ 

uint16_t ADC_Read12bitAverage(ADC_CHANNEL channel, uint16_t numberOfSamplesInAverage); 

 

/********************************************************************* 

* Function: bool ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL channel, ADC_CONFIGURATION 

configuration); 

* 

* Overview: Enables specified channel 

* 
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* PreCondition: none 

* 

* Input: ADC_CHANNEL channel - the channel to enable 

* 

* Output: bool - true if successfully configured.  false otherwise. 

* 

********************************************************************/ 

bool ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL channel); 

 

/********************************************************************* 

* Function: bool ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION configuration) 

* 

* Overview: Configures the ADC module to specified setting 

* 

* PreCondition: none 

* 

* Input: ADC_CONFIGURATION configuration - the mode in which to run the ADC 

* 

* Output: bool - true if successfully configured.  false otherwise. 

* 

********************************************************************/ 

bool ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION configuration); 

 

#endif  //ADC_H 
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#ifndef SYSTEM_H 

#define SYSTEM_H 

 

#include <xc.h> // include processor files - each processor file is guarded.   

#include "ADC.h" 

#include "adc_1.h" 

#include "PWM.h" 

 

// OSCILLATOR Related Definitions 

// Oscillator frequency (Hz) - 180,000,000 Hz 

#define FOSC                    180000000UL 

// Oscillator frequency (MHz) - 175MHz 

#define FOSC_MHZ                180U      

// Instruction cycle frequency (Hz) - 87.500000 Hz 

#define FCY                     90000000UL 

// Instruction cycle frequency (MHz) - 87.5 MHz 

#define FCY_MHZ                 90U 

//  CLOCK (Hz) - 500,000,000 Hz 

#define  AFPLLO                 500000000UL 

// Oscillator frequency (MHz) - 500MHz 

#define  AFPLLO_                500000000      

#ifdef __cplusplus 

extern "C" { 

#endif /* __cplusplus */ 

    // TODO If C++ is being used, regular C code needs function names to have C  

    // linkage so the functions can be used by the c code.  

void SYSTEM_Initialize(void); 

bool CLOCK_AuxPllLockStatusGet(); 

#ifdef __cplusplus 

} 

#endif /* __cplusplus */ 

#endif /* XC_HEADER_TEMPLATE_H */ 

#ifndef _PWM_1_H 

#define _PWM_1_H 

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatability 

    extern "C" { 

#endif 
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#include <xc.h> 

#include <stdint.h> 

#include "SYSTEM.h" 

 

// MC PWM MODULE Related Definitions 

#define INVERTERA_PWM_PDC1      PG1DC 

#define INVERTERA_PWM_PDC2      PG2DC 

#define INVERTERA_PWM_PDC3      PG3DC 

 

/* Specify PWM Frequency in Hertz */ 

#define PWMFREQUENCY_HZ         400000. 

/* Specify dead time in micro seconds */ 

#define DEADTIME_MICROSEC       0.1 

/* Specify PWM Period in seconds, (1/ PWMFREQUENCY_HZ) */ 

#define LOOPTIME_SEC            (double)(1/ PWMFREQUENCY_HZ)//0.00005 

/* Specify PWM Period in micro seconds */ 

#define LOOPTIME_MICROSEC       (uint16_t)(LOOPTIME_SEC*1000000)//50 

         

// Specify bootstrap charging time in Seconds (mention at least 10mSecs) 

#define BOOTSTRAP_CHARGING_TIME_SECS 0.001    //0.01 

   

// Calculate Bootstrap charging time in number of PWM Half Cycles 

#define BOOTSTRAP_CHARGING_COUNTS 

(uint16_t)((BOOTSTRAP_CHARGING_TIME_SECS/LOOPTIME_SEC )* 2) 

         

// Definition to enable or disable PWM Fault 

#define ENABLE_PWM_FAULT 

         

#define DDEADTIME              180 //45ns//(uint16_t)(DEADTIME_MICROSEC*FOSC_MHZ) 

// loop time in terms of PWM clock period 

#define LOOPTIME_TCY            (uint16_t)(((LOOPTIME_MICROSEC*FOSC_MHZ)/2)-1) 

        //CALCULO DO PERIODO  

#define PG1PER_           (uint16_t)(((4*AFPLLO_ )/PWMFREQUENCY_HZ)-8) 

 

/* Specify ADC Triggering Point w.r.t PWM Output */ 

#define ADC_SAMPLING_POINT      0x0000 

         

#define MIN_DUTY            0x0000 
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// ***************************************************************************** 

// ***************************************************************************** 

// Section: Interface Routines 

// ***************************************************************************** 

// ***************************************************************************** 

void InitPWMGenerators(void);         

         

#ifdef __cplusplus  // Provide C++ Compatibility 

    } 

#endif 

#endif      // end of PWM_H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


