
 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE ENERGIA 

 
 
 
 

VICTOR GATI 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO CONECTADO 
À REDE ELÉTRICA COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE 

ENERGIA E ISOLAMENTO GALVÂNICO 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2019 



 
 

VICTOR GATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO CONECTADO 
À REDE ELÉTRICA COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE 

ENERGIA E ISOLAMENTO GALVÂNICO 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do 
grau de mestre em Engenharia Elétrica, no Programa de Pós-
graduação em Sistemas de Energia, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Área de Concentração: Processamento e 
Análise de Energia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Eng. Eduardo Felix Ribeiro Romaneli 
Coorientador: Prof. Dr. Eng. Amauri Amorin Assef 

 
 
 

CURITIBA 
2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
   
Gati, Victor 
      Desenvolvimento de inversor fotovoltaico conectado à rede elétrica com 
sistema de armazenamento de energia e isolamento galvânico [recurso 
eletrônico] / Victor Gati. -- 2019. 
      1 arquivo eletrônico (113 f.) : PDF ; 17,9 MB. 
 
      Modo de acesso: World Wide Web. 
      Texto em português com resumo em inglês. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Programa de Pós-graduação em Sistemas de Energia. Área de 
Concentração: Automação e Sistemas de Energia, Curitiba, 2019.  
      Bibliografia: f. 99-103. 
 
      1. Sistemas de energia elétrica - Dissertações. 2. Sistemas de energia 
fotovoltaica. 3. Geração de energia fotovoltaica. 4. Energia - Fontes 
alternativas. 5. Energia - Armazenamento. 6. Fonte de energia ininterrupta. 
7. Inversores elétricos - Desenvolvimento. 8. Conversores de corrente 
elétrica - Desenvolvimento. 9. Transformadores elétricos. 10. Eletrônica de 
potência. 11. Processamento de sinais - Técnicas digitais. 12. Simulação 
(Computadores). I. Romaneli, Eduardo Felix Ribeiro, orient. II. Assef, 
Amauri Amorin,  coorient.  III. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Programa de Pós-graduação em Sistemas de Energia. IV. Título. 
  
                                                                                     CDD: Ed. 23 -- 621.31  

Biblioteca Central do Câmpus Curitiba - UTFPR 
Bibliotecária: Luiza Aquemi Matsumoto CRB-9/794  

 



  
Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 
 

TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 
 
A Dissertação de Mestrado intitulada “Desenvolvimento de Inversor Fotovoltaico Conectado à 
Rede Elétrica com Sistema de Armazenamento de Energia e Isolamento Galvânico”, defendida 
em sessão pública pelo candidato Victor Gati, no dia 28 de novembro de 2019, foi julgada para a 
obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica, área de concentração Automação e Sistemas 
de Energia, e aprovada em sua forma final, pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas de 
Energia. 
 
BANCA EXAMINADORA: 
 
Prof. Dr. Eduardo Feliz Ribeiro Romaneli – Presidente – UTFPR  
Prof. Dr. Jair Urbanetz Junior – UTFPR 
Prof. Dr. Rogers Demonti – UFPR 
 
A via original deste documento encontra-se arquivada na Secretaria do Programa, contendo a 
assinatura da Coordenação após a entrega da versão corrigida do trabalho. 
 

Curitiba, 28 de novembro de 2019. 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do(a) Coordenador(a) do Programa 



 
 

 

 
AGRADECIMENTOS 

Primeiramente agradeço a Deus. 
Agradeço a minha noiva Ana Carla Cordeiro por todo apoio emocional.  
Agradeço aos meus pais, Roseli Regina dos Santos Gati e Waldemar Gati 

Filho.  
Agradeço ao Professor Dr. Eduardo Felix Ribeiro Romaneli pela orientação e 

apoio deste trabalho.  
Agradeço ao Professor Dr. Amauri Amorin Assef pela dedicação durante a 

coorientação deste trabalho.  
Agradeço o Professor Dr. Roger Gules e o Professor Dr. Alceu André Badin, 

pelas aulas ministradas e toda experiência compartilhada.  
Agradeço a empresa NHS Sistemas Eletrônicos LTDA, pelo apoio estrutural e 

financeiro.  
Agradeço aos participantes da banca, o Professor Dr. Jair Urbanetz Junior e o 

Professor Dr. Rogers Demonti.  
  



 
 

 

RESUMO 
GATI, Victor. Desenvolvimento de inversor fotovoltaico conectado à rede 
elétrica com sistema de armazenamento de energia e isolamento galvânico. 
2019. 113 f. Dissertação – Programa de Pós-graduação em Sistemas de Energia - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 
 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um conversor CC-CC Boost multi 
fase em cascata com um conversor CC-CA meia ponte, elaborando assim, um 
sistema CC-CA isolado para aplicações em sistemas fotovoltaicos com sistema de 
armazenamento de energia. Para a construção deste inversor foi empregado o 
conversor CC-CC Boost multifase ponte completa com transformador isolador em 
alta frequência. Com isso, o sistema multifase com entrada em corrente reduziu o 
tamanho dos magnéticos e a ondulação de corrente na fonte de entrada. Com a 
conexão no barramento do conversor CC-CA de topologia meia ponte foi possível 
modular uma fonte de tensão em uma carga ou utilizar sua saída para injetar 
corrente na rede da concessionária. Assim, chegou-se a um inversor fotovoltaico 
com funcionalidades de sistema ininterrupto de energia. Seguindo a regulamentação 
em vigor das diretrizes sobre sistemas fotovoltaicos, o inversor foi desenvolvido para 
alimentar a rede com fator de potência unitário e taxa de distorção harmônica inferior 
a 5%. O inversor foi controlado com um processador de sinais digitais, através da 
utilização de um controlador proporcional integrador e controle repetitivo embarcado. 
Ao final, os testes foram realizados em laboratório em um protótipo do inversor 
fotovoltaico desenvolvido de 2000 W. 
 
Palavras-chave: Eletrônica de Potência. Sistemas Digitais. Boost Entrelaçado. 
Phase-shift. Alta Frequência. Inversor Fotovoltaico. Sistema ininterrupto de energia. 
Sistema de armazenamento de energia. 
  



 
 

 

ABSTRACT 
GATI, Victor. Development of a photovoltaic inverter connected to the electrical 
network with an energy storage system and galvanic isolation. 2019. 113 f. 
Dissertação – Programa de Pós-graduação em Sistemas de Energia - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. 

 
This research presents the development of a multi-phase Boost DC-DC converter in 
cascade with a half-bridge DC-AC converter. An isolated DC-AC system for 
applications in photovoltaic systems with energy storage system was developed. For 
the construction of this inverter, the DC-DC full bridge multi-phase Boost converter 
with high frequency isolating transformer was used. The multi-phase input current 
system reduced the size of magnetics and the current ripple through the input source. 
It was possible to modulate a voltage source into a load or use its output to inject 
current into the line grid when a half-bridge topology DC-AC converter was 
connected to the voltage bus. This photovoltaic inverter presents characteristics of 
uninterruptible power supply system. Following the current regulation of the 
guidelines on photovoltaic systems, the inverter was developed to supply the grid 
with unit power factor and harmonic distortion rate lower than 5%. The inverter was 
controlled by a digital signal processor using an embedded proportional-integer 
controller and a repetitive controller. Tests were performed with a functional 2000W 
prototype in laboratory. 
 
Keywords: Power Electronics. Digital systems. Intertleaved Boost. Phase shift. High 
frequency. Photovoltaic inverter. Uninterrupted power system. Energy storage 
system. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Interligado Nacional (SIN) integra o sistema de geração e 
distribuição de energia elétrica em todo o território brasileiro. Com este sistema é 
possível monitorar e administrar o fluxo de potência e a geração de energia elétrica 
em tempo real. Porém, ainda há localidades que não participam do SIN, como o 
estado de Rondônia, Acre e Amazonas, e com isso, há 237 subsistemas (ONS, 
2018b). 

Todo o sistema de abastecimento é controlado pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS). O órgão aponta que o Brasil em 2018 possui capacidade 
instalada de 67,2 % de abastecimento energético hidrelétrico, totalizando 112 GW, 
seguido de energia a gás com 7,7 % e eólica com um pouco mais de 9 % (ONS, 
2018c). 

O principal objetivo da ONS é controlar e definir o melhor fluxo de energia e a 
quantidade de geração necessária por localidade, além de prever a demanda de 
energia diariamente e controlar a vitalidade da reserva energética de cada usina 
geradora (ONS, 2018a). 

Levando em consideração o consumo histórico de monitoramento da energia 
elétrica, a ONS prevê um crescimento no consumo anual de aproximadamente 4 % 
de demanda para o período até 2023 no Brasil (ONS, 2018d).  

Assim, com o objetivo de atender à crescente demanda, tem-se desenvolvido 
novas formas de melhorar o rendimento dos equipamentos já instalados, além de 
estudos nesta área voltados à regulamentação de novos equipamentos a fim de 
reduzir o desperdício de energia e garantir a qualidade. 

Levando em consideração que as usinas de grande porte são normalmente 
construídas distantes dos centros consumidores, este fato produz grandes perdas 
com a transmissão e distribuição da energia.  Uma forma de minimizar essas perdas 
é a instalação de fontes geradoras de eletricidade próximas aos centros de 
consumo, a fim de reduzir os caminhos percorridos pela energia e minimizar 
possíveis efeitos ambientais (CABELLO; POMPERMAYER, 2013). 

Nessa política de redução de perdas de transmissão e distribuição, a geração 
distribuída é de grande interesse, pois ela consiste em microgeradores instalados 
próximos aos centros de consumos.  
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Assim, na busca por reduzir os custos de energia e a preocupação com o 
meio ambiente há um aumento significativo pelo desenvolvimento de fontes 
alternativas de geração de energia, como a geração eólica, que aproveita a força do 
vento, e a fotovoltaica, que converte a luz solar em energia elétrica (PINHO; 
GALDINO, 2014). 

A popularização da geração de energia fotovoltaica é resultado do aumento 
de investimentos na importação dos componentes de instalação que 
consequentemente está reduzindo seu preço, além da grande disponibilidade da 
radiação solar em todo o território brasileiro.  

Com o objetivo de expandir o uso de energia fotovoltaico no Brasil há uma 
regulamentação que especifica os casos de geração distribuída por todo o território 
nacional, a Resolução Normativa (RN) 482/2012 da ANEEL. Essa Resolução 
explicita como deve ser realizado o método para ressarcimento do montante de 
energia gerado nesses tipos de instalação (ANEEL, 2012). 

Nessa resolução encontra-se que a compensação é realizada por meio de 
créditos. Assim, nos meses de geração maior que o consumo o valor excedido é 
transformado em créditos para ser utilizado durante os períodos em que a demanda 
é maior do que a geração (ANEEL, 2012).  

A RN 482/2012 foi atualizada em março de 2016 pela RN 687/2015, na qual é 
descrito um novo conceito com relação à compensação dos créditos. Esses créditos 
passam a ser contabilizados no balanço de consumo a ser abatido na mesma 
instalação ou em outro local, desde que o registro pertença ao mesmo dono e 
estejam conectadas na mesma distribuidora local (ANEEL, 2015). 

No Brasil estão instaladas 169.254 unidades de microgeração de energia 
fotovoltaica (FV) participante no sistema de créditos (dados de janeiro de 2020), 
contabilizado pela agência nacional de energia elétrica (ANEEL), onde são 
contabilizadas apenas as instalações regulamentadas. Estas possuem capacidade 
total de 1.960.869,50 kWp (ANEEL, 2020). 

1.1. TEMA 

Atualmente, o mercado de energias renováveis tem ganhado grande 
interesse, implicando em sua expansão. Porém, a energia renovável, em especial a 
energia fotovoltaica, possui algumas desvantagens. Um dos problemas deste tipo de 
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fonte de energia é a intermitência na geração, pois os sistemas fotovoltaicos são 
dependentes da radiação solar, sendo que em dias nublados e no período noturno 
existe pouca ou não há essa fonte de energia. 

As normas brasileiras regulamentam os usos dos equipamentos empregados 
na geração de energia fotovoltaica. Os inversores de energia destinados à geração 
fotovoltaica possuem rastreamento do ponto de máxima potência (Maximum Power 
Point Tracking - MPPT) aliado à injeção de corrente na rede elétrica. 

Contudo, os equipamentos utilizados no sistema de geração distribuída são 
dependentes da rede da distribuidora. Assim, caso exista falha na rede, seja por 
manutenção ou defeito, a geração fotovoltaica é desativada e o consumidor é 
desabastecido de energia elétrica. 

Neste contexto, uma forma de contornar essa dependência é a utilização de 
equipamentos que têm como função principal armazenar energia. Com isso, nos 
momentos que ocorre a intermitência da geração ou queda no sistema de 
distribuição, estes equipamentos conectados aos sistemas fotovoltaicos continuam 
sua operação com o objetivo de suprir a demanda garantindo a confiabilidade do 
sistema. 

1.1.1.  Delimitação do Tema 

Os equipamentos utilizados na geração fotovoltaica possuem uma entrada 
para a alimentação em corrente contínua (CC) e uma saída para a conexão com a 
rede elétrica em corrente alternada (CA). Esses equipamentos são chamados de 
inversor fotovoltaico e são dependentes da rede elétrica. 

Existem pesquisas de conversores destinados ao uso da geração fotovoltaica 
com sistemas de armazenamento, conhecidos por conversores de múltiplas portas, 
os quais possuem uma entrada adicional para ser utilizado com sistema de 
armazenamento de energia, ou outro sistema de geração. 

Este trabalho constitui de um conversor fotovoltaico com três portas e dois 
estágios de conversão. Ele consiste em um conversor CC-CC composto um 
conversor ponte completa ligado isolado galvanicamente por um transformador em 
alta frequência com saída elevadora. Para completar o primeiro conversor é 
conectado no ponto central dos interruptores um indutor, formando conversor Boost 
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multifase, adicionando ao conversor característica de entrada em corrente para o 
sistema de geração fotovoltaico. 

O segundo conversor é composto de um inversor em meia ponte, conectado 
através do barramento de alta tensão na saída do conversor ponte completa.  Trata 
se de um conversor projetado para injetar corrente senoidal com baixa distorção 
harmônica na rede elétrica. 

1.2. PROBLEMA E PREMISSAS 

Os conversores comercializados no Brasil, em sua maioria são importados, e 
destinados apenas à injeção de energia na rede elétrica. Esses inversores 
fotovoltaicos são limitados, pois funcionam apenas quando há presença da rede da 
elétrica, sendo conhecido por Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFVCR). 

Em outros casos, os equipamentos importados passaram por testes junto ao 
órgão regulamentador a fim de verificar a segurança de utilização e qualidade na 
energia gerada destes equipamentos, sendo normalmente adaptados para funcionar 
em vários países com diferentes configurações. 

Esses equipamentos são fabricados com especificações de tensão de fase 
diferente de algumas regiões, que em alguns casos de compatibilidade, há a 
possibilidade de configurar o sistema para trabalhar subdimensionado para se 
adequar ao sistema em que será ligado. Consequentemente, resulta-se no 
equipamento trabalhando abaixo de sua potência nominal e também trabalhando 
próximo do limiar de projeto onde não atende as regulamentações em que foi 
homologado. 

Com isso, este trabalho parte de um conversor projetado ao sistema da rede 
elétrica do Brasil, além de atender a todas as necessidades. O usuário pode não 
dispor de uma rede elétrica, com isso através do uso de um sistema de 
armazenamento de energia o conversor trabalha como sistema ininterrupto de 
energia elétrica.  

O sistema pode ser alimentado com energia solar e nos momentos onde há a 
presença da rede da concessionária o usuário poderá injetar o excedente da 
potência no sistema de créditos. Além disso, quando houver falhas no sistema de 
abastecimento local, o conversor poderá suprir os equipamentos conectados a ele 
para que não sofram desligamento. 
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1.3. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um conversor CC-CA com duas fontes de energia de entrada: 
módulos fotovoltaicos e sistema de armazenamento de energia.  

1.3.1. Objetivos Específicos 

- Pesquisar as topologias utilizadas na microgeração, aplicadas à conversão 
de energias renováveis; 

- Projetar os componentes que serão destinados à montagem da topologia 
que escolhida; 

- Simular a topologia utilizando programa computacional; 
- Montar o conversor; 
- Conectar o conversor CC-CA em série à rede elétrica objetivando a injeção 

de energia elétrica fotovoltaica gerada na rede da concessionária de energia local ou 
na alimentação de uma carga de uso doméstico; 

- Testar o conversor montado com módulos fotovoltaicos; 
- Analisar e descrever os resultados obtidos. 

1.4. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Devido aos conversores existentes serem em sua maioria de origem 
estrangeira, que em muitos casos torna a aplicação e o uso da energia solar 
oneroso, é importante desenvolver um conversor de energia que utilize 
conhecimento e fabricação nacional. 

Além disso, os sistemas de geração solar atualmente não alimentam a carga 
diretamente sendo que na falta de rede da concessionária a geração é prejudicada e 
todo o investimento na aquisição do sistema é subutilizado. 

 Assim, este conversor irá integrar a energia fotovoltaica com o sistema de 
distribuição além de dispor da funcionalidade de trabalhar em modo isolado da rede 
elétrica, sendo uma possível substituição para os equipamentos hoje empregados.  

Para conectar de maneira prática o sistema, será apresentado um conversor 
que visa aproveitar a energia dos módulos fotovoltaicos, com a utilização do sistema 
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de armazenamento de energia, sendo a principal vantagem suprir a carga na falta do 
sistema de energia elétrica. 

A proposta é desenvolver um conversor prático e multifuncional, com total 
conectividade com o sistema, pois será construído com tecnologia nacional.  

Portanto, o desenvolvimento de uma nova aplicação para conversor CC-CA 
com duas fontes de alimentação e uma fonte de saída, deverá resultar um 
equipamento útil, que garanta a alimentação de cargas especiais em situações 
adversas, como equipamentos hospitalares sobre falta da rede elétrica.   

1.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a realização deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas em 
livros, artigos técnicos, teses e dissertações relacionadas ao tema desenvolvido que 
são divulgados no Periódico Capes, banco de teses e dissertações das Instituições 
de Ensino Superior UTFPR, UFPR, PUC e Unicamp, entre outras. Além de portais 
que disponibilizam artigos, tais como: Elsevier e IEEE. 

Os testes foram realizados com a utilização do laboratório de 
desenvolvimento da empresa NHS Sistemas Eletrônicos LTDA., situada na cidade 
de Curitiba, que dispõe de bancada para acomodação de computador e protótipo do 
projeto. As bancadas possuem equipamentos de testes como multímetros da marca 
Fluke e osciloscópio isolado da marca Tektronix, além de analisador de potência 
Fluke, sonda de corrente amplificada da marca Tektronix e ferramentas para troca e 
manutenção do equipamento eletrônico. 

No trabalho foram utilizados módulos de baterias comerciais disponibilizados 
pela empresa NHS, contendo dezesseis baterias chumbo-ácido ligadas em série, 
nos quais é disponível um cabo com engate rápido para conexão dos aparelhos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário, em primeiro momento, 
o estudo da topologia escolhida do conversor CC-CC em fontes de pesquisa. Após 
este passo, foram necessárias simulações da topologia em programa de simulação 
computacional PSIM. 

Em seguida, foi adotado o conversor CC-CA em série com o conversor, 
realizado os testes de potência para analisar o funcionamento do conversor em 
laboratório. Estes testes foram realizados em modos diferentes com baterias e com 
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módulos fotovoltaicos de maneira independentes e combinados, com o sistema 
conectado na rede da concessionária.  

O conversor foi testado alimentando uma carga em modo de Uninterrupted 
Power Supply (UPS) em que as distorções harmônicas da corrente de saída e 
tensão de saída são monitoras através de osciloscópio.  Foram realizados os testes 
de rendimento do conversor utilizando um analisador de energia Fluke. 

Por fim, a avaliação e análise dos dados obtidos foram confrontadas com os 
dados obtidos em simulações.  

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura da dissertação é dividida em seis capítulos, contendo:  
No capítulo 1, foi descrito o tema trabalhado, os fatores que justificam a 

escolha desse tema, problemas e premissas que envolvem esse estudo, referente 
ao assunto do conversor do tipo CC-CA, objetivos propostos nessa pesquisa, 
procedimentos metodológicos para a elaboração deste trabalho e como ele foi 
estruturado. 

O capítulo 2 apresenta os tópicos que envolvem a geração de energia elétrica 
no Brasil e como as energias renováveis podem ser aplicadas para suprir a 
demanda de energia elétrica. Tipos de baterias, e suas vantagens. Os conceitos dos 
principais métodos utilizados na geração de energia fotovoltaica, suas principais 
características, como vantagens e desvantagens. 

No capítulo 3, é apresentada a análise das etapas de comutação de ambos 
os conversores. Além disso, os esforços dos componentes críticos, e o 
equacionamento do conversor. 

O capítulo 4 apresenta a interação e o funcionamento do conversor através 
de software computacional, com simulação das características do conversor. 

No capítulo 5, são apresentados os materiais utilizados. Analisadas as 
respostas em funcionamento, obtidas por meio do conversor CC/CA desenvolvido 
neste trabalho.  

Por fim, o capítulo 6 descreve as considerações finais provenientes dos 
resultados do conversor e possíveis sugestões para trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem o intuito de apresentar o funcionamento da tecnologia de 
energia renovável, mais precisamente a geração fotovoltaica e conhecer suas 
características e principais componentes para o funcionamento do sistema. Serão 
apresentados os tipos de conversores compatíveis com este trabalho e seus 
componentes, além de diferenciar as formas possíveis de conexão do inversor 
fotovoltaico. 

2.1. ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Energias renováveis são fontes de energia proveniente de ciclos naturais. 
Elas possuem renovação espontânea a cada ciclo e dessa forma não causam 
grande impacto ambiental ao ecossistema. Seus principais representantes são 
(CUNHA, 2008):  
1. Geração Fotovoltaica, onde módulos confeccionados de silício dopado convertem 

energia luminosa em elétrica através do efeito fotovoltaico; 
2. Geração Eólica, que tem como princípio a conversão da energia cinética 

proveniente da força dos ventos através de pás coletoras em energia elétrica;  
3. Geração Hidrelétrica, que aproveita a energia potencial proveniente pela força da 

queda das águas para proferir movimento ao eixo do gerador. 

2.1.1. Sistemas Fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados quanto à forma de 
operação, ou seja, o sistema deve ser projetado para operar de duas formas 
disponíveis: Sistema Fotovoltaico Isolado (SFI) ou Sistema Fotovoltaico Conectado à 
Rede (SFVCR) (URBANETZ, 2010; PINHO; GALDINO, 2014). 

Os SFI são sistemas destinados a localidades em que devido ao custo, a rede 
de distribuição de energia elétrica não consegue atender o consumidor. O sistema 
apresenta maior custo de instalação e manutenção devido aos componentes 
necessários para seu funcionamento. Basicamente, o sistema é composto por 
(PINHO; GALDINO, 2014): 
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 Módulos fotovoltaicos, responsável por converter a energia solar em 
elétrica; 

 Controlador de carga, equipamento destinado à extração da máxima 
potência dos módulos além de controlar o carregamento do banco de 
baterias; 

 Unidade de armazenamento, normalmente é utilizada baterias de 
chumbo-ácido devido ao baixo custo e pequena necessidade de 
manutenção; 

 Inversor, equipamento necessário para elevar a energia proveniente 
das baterias e condicionar a energia em alternada semelhante à rede 
elétrica a fim de alimentar a carga a ser utilizada. 

O SFI é demostrado no esquema representado na Figura 1. 
Figura 1 - Sistema fotovoltaico isolado 

 
Fonte: Adaptado de NEOSOLAR, 2019. 

Já os SFVCR são compostos principalmente por um arranjo de módulos 
fotovoltaicos, ligados a um conversor de energia chamado de inversor, além de 
dispositivos de proteção a fim de interligar os sistemas, sendo a rede elétrica local 
interligada ao inversor solar (URBANETZ, 2010; PINHO; GALDINO, 2014). 

Através dos inversores, é possível disponibilizar corrente alternada à rede 
para então ser consumida pelos equipamentos próximos ou cedida à concessionária 
local, para que, em momentos onde a geração solar torne-se ineficaz em suprir a 
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demanda, a concessionária forneça energia requisitada pelo consumidor, conforme 
ligação demonstrada na Figura 2. 

Figura 2 - Sistema fotovoltaico conectado à rede 

 
Fonte: Adaptado de NEOSOLAR, 2019. 

2.2. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Através das células fotovoltaicas, obtém-se a geração de energia, que através 
do efeito fotovoltaico é caracterizado pela conversão de radiação solar diretamente 
em eletricidade (URBANETZ, 2010; TORRES, 2012). 

Para a produção das células fotovoltaicas, normalmente, são utilizados 
materiais semicondutores como o Silício, o Arsenieto de Gálio, Telureto de Cádmio 
ou Disseleneto de Cobre e Índio. As células podem ser arranjadas em configuração 
série ou paralelo, com o intuito de formar os módulos fotovoltaicos, visando obter em 
seus terminais as configurações de tensão e corrente necessários para sua 
utilização com conversores (URBANETZ, 2010; TORRES, 2012). 

As células FV disponíveis ao mercado consumidor possuem dois maiores 
representantes: as células de silício cristalino que são comercializadas em módulos 
formados pela associação de finas fatias de silício, e as células de filmes finos que 
consiste na deposição de finas camadas de materiais sobre um substrato de baixo 
custo (TORRES, 2012). 

Os módulos de silício cristalino a serem utilizados nas células FV, devem 
possuir alto grau de pureza, o que torna a tecnologia dispendiosa, no caso das 
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células de silício monocristalino que possuem maior rendimento. As células de silício 
policristalino apesar de terem menor rendimento comparado ao anterior, apresentam 
menor consumo de energia no processo fabril o que reduz custo e torna a tecnologia 
FV em expansão no mercado consumidor (ALONSO, 2016; EPE, 2012; TORRES, 
2012). 

A grande desvantagem da tecnologia é a dificuldade no sistema de buscar o 
ponto de máxima potência, que devido à intermitência na irradiação solar oriunda da 
fonte geradora pode causar perturbações no sistema, além de pequenas diferenças 
construtivas de uma mesma célula FV (URBANETZ, 2010; TORRES, 2012). 

Para minimizar o efeito devido a diferenças construtivas na associação de 
módulos fotovoltaicos, os fabricantes adotaram teste individual para cada arranjo de 
células de silício, e com isso classificam o módulo fotovoltaico conforme a potência 
obtida de acordo com seu relatório das curvas de tensão e corrente. 

Devido à confecção dos módulos, eles apresentam capacitância parasita em 
seus terminais, essas capacitâncias são formadas pela junção de diferentes 
materiais utilizados na montagem do módulo, um exemplo disso é o espaço formado 
entre a pastilha de silício em contato com o vidro, onde é criado um dielétrico.  

Essas capacitâncias podem variar seu valor de acordo com o tamanho do 
módulo e tecnologia empregada, mas sempre existirá podendo ser maior ou menor 
capacitância. 

As capacitâncias parasitas podem ser prejudiciais à segurança de operação, 
manutenção, compatibilidade eletromagnética, além de amplificar as distorções 
harmônicas indesejáveis na corrente de saída. Elas podem facilitar a aparição de 
correntes de fuga no circuito de instalação dos módulos fotovoltaicos (FIGUEIREDO, 
2015). 

2.3. CORRENTE DE FUGA 

Os módulos fotovoltaicos são construídos conforme as camadas descritas na 
Figura 3, devido ao contato dos materiais são formadas capacitâncias parasitas que 
impactam na segurança de operação, manutenção e qualidade da corrente injetada 
(FIGUEIREDO, 2015). 
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Figura 3 - Capacitâncias parasitas no módulo 

 
Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO, 2015. 

A capacitância parasita formada tem normalmente um valor baixo, para o 
módulo de silício cristalino pode ter 50 a 150 nF/kWp e em outras tecnologias como 
módulos de filmes finos o valor está perto de 1 uF/kWp. O valor da capacitância 
depende também de fatores externos, os fatores que normalmente influenciam são a 
poeira sobre os módulos e umidade. 

Devido a esses problemas o valor da capacitância pode chegar a ser dez 
vezes maior que o nominal, além disso, existem outros fatores que influenciam como 
o tamanho da área de superfície do arranjo, a estrutura metálica, além 
principalmente de problemas com o aterramento da estrutura (FIGUEIREDO, 2015). 

Figura 4 - Circulação de correntes de modo comum 

 
Fonte: FIGUEIREDO, 2015. 
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Conforme a Figura 4, a corrente de fuga é representada por Ileakage. A 
circulação dessa corrente pode influenciar no aumento do conteúdo harmônico da 
corrente injetada na rede, além do aumento de perda no inversor e interferência 
eletromagnética em equipamentos (FIGUEIREDO, 2015). 

Para contornar esses problemas, existem técnicas para minimizar a corrente 
de modo comum. Em algumas topologias é possível minimizar através do 
chaveamento ou de componentes adicionais. Em casos que a capacitância é 
elevada, ou que devido a corrente de modo comum haja degradação do 
equipamento, deve se utilizar de inversores com isolamento galvânico em alta ou 
baixa frequência. 

As normas que regulamentam os inversores fotovoltaicos determinam o valor 
aceitável de corrente de fuga em um equipamento. Construtivamente, alguns 
equipamentos possuem sensor diferencial para quantificar os valores e proteger o 
circuito e a instalação (FIGUEIREDO, 2015). 

2.4. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

O sistema de armazenamento de energia é na essência um dispositivo 
acumulador de energia em qualquer forma existente para que possa ser convertida e 
aproveitada como energia elétrica. Devido à evolução e modernização das 
ferramentas, busca-se, a cada dia, aumentar a capacidade do sistema na tentativa 
de reduzir volume e peso (TEIXEIRA, 2018). 

Há vários tipos de sistemas para armazenamento. Eles podem ser 
classificados conforme sua capacidade de armazenamento:  

 Sistema de pequeno porte: equipamentos eletroportáteis como 
celular, computadores portáteis, furadeiras sem fio, etc.; 

 Sistemas de médio porte: como nobreaks destinados a suprir energia 
quando faltar à rede da concessionária em equipamentos de pequeno 
porte; 

 Sistemas de grande porte: como geradores a combustíveis, grandes 
bancos de bateria para alimentar circuitos que não podem ser 
interrompidos. 

Os armazenadores de energia também podem ser classificados devido ao 
meio físico em que a energia é armazenada, nos quais se tem: 
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 Armazenamento mecânico, no qual pode ser bombeado fluído para 
uma altura, para que quando necessários, utilizar esse material como 
fonte de energia potencial para conversão em energia elétrica 
(TEIXEIRA, 2018); 

 Armazenamento elétrico, em forma de campo utilizando 
supercapacitores; 

 Armazenamento de energia em forma química, no qual, através das 
reações químicas nos componentes internos dos armazenadores, é 
possível armazenar e/ou extrair energia em formato de corrente 
elétrica, em alguns casos prontamente a ser utilizado nos 
equipamentos eletrônicos. Existem vários tipos armazenadores 
químicos, sendo os principais são baterias de íons de lítio, e baterias 
chumbo-ácidas (TEIXEIRA, 2018). 

2.5. BATERIAS  

São dispositivos eletroquímicos que armazenam energia. As baterias através 
de reações químicas em seus eletrodos internos são capazes de fornecer corrente 
para o sistema alimentando equipamentos elétricos (FURLAN, 2008; TEIXEIRA, 
2018).  

As baterias são bastante utilizadas devido a ser fonte de energia portátil. Elas 
podem ser ou não recarregáveis, e além de existir vários tipos de baterias, elas 
diferenciam-se no tipo de material construído. Os principais tipos de baterias são 
constituídos de bateria chumbo-ácido e bateria de íons de lítio (FURLAN, 2008). 

As baterias podem sem alocadas em diferentes configurações visando 
aumentar a tensão em seus terminais e a quantidade de energia armazenada, a fim 
de atender as necessidades dos equipamentos (FURLAN, 2008; SANTOS, 2014). 

As baterias íons de lítio são largamente utilizadas em pequenos bancos de 
carga, devido ao seu alto custo de instalação além da necessidade de equipamentos 
eletrônicos para o condicionamento da carga, tanto carregar como controlar a 
descarga de energia visando à segurança de operação e durabilidade da célula. 
Elas possuem alta densidade de carga além de serem leves, são bastante 
empregadas na composição de carros elétricos (LOPES, 2016). 
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Já as baterias de chumbo ácido são muito utilizadas desde sua criação em 
1860, devido à facilidade e simplicidade na construção, possuem baixa densidade 
de carga aliada a baixo custo (BASTOS, 2013). 

2.5.1. Baterias Chumbo-Ácida 

A bateria chumbo-ácida armazena energia elétrica em forma eletroquímica, 
sendo que seus elementos não geram energia, tratando-se apenas de um 
dispositivo armazenador (BASTOS, 2013). O ciclo de vida de uma bateria chumbo-
ácida é inversamente proporcional à profundidade de descarga, ou seja, quanto 
mais drena sua capacidade entre uma recarga e outra, maior será o desgaste de 
seus elementos internos. Essa degradação também ocorre quando a temperatura de 
trabalho é elevada (FERREIRA, 2015; SANTOS, 2014). 

Construtivamente, as baterias de chumbo podem ser confeccionadas 
diferenciando o estado físico do eletrólito, podendo ser sólido, liquido e gelatinoso. O 
meio líquido tem como principal diferença uma maior corrente de descarga. Porém, 
torna-se perigoso o trabalho em ambiente com maior temperatura podendo verter o 
eletrólito ácido (BASTOS, 2013; SANTOS, 2014). 

O eletrólito sólido que normalmente é constituída de lã embebida em ácido, e 
o meio gelatinoso normalmente são utilizados sílica gel dissolvida em ácido. 
Possuem desvantagem, já que correntes elevadas podem ser danosas aos seus 
elementos internos. Porém, o sistema de gel possui maior segurança na utilização 
das baterias já que não exibem perigo de vazamentos. Ainda assim, podem 
desprender gases que são eliminados pelas válvulas de segurança evitando 
acidentes (BASTOS, 2013; FURLAN, 2008). 

Seu carregamento é bastante simples e confiável, o que torna a aplicação 
com baterias chumbo-ácida vantajosa na maioria dos casos. O método mais simples 
é o denominado de carga por corrente constante, no qual o carregador impõe uma 
corrente fixa para a bateria e ao mesmo tempo monitora a tensão do circuito. No 
momento em que a tensão chega ao seu valor de carga, significa que a bateria está 
carregada (BASTOS, 2013). 

Dessa forma, o carregador diminui a corrente até que a tensão da bateria 
chegue ao valor de flutuação e mantenha o valor de tensão de flutuação, o que 



29 
 

 

significa que as células estão com carga máxima e apta ao uso.  A partir disso, o 
carregador continua enviando potência a bateria apenas para suprir a corrente de 
descarga. 

As baterias chumbo-ácida são vastamente utilizadas devido ao seu baixo 
custo e a sua pouca necessidade de manutenção. Em comparação com outras 
tecnologias, elas apresentam baixa densidade de carga por peso (BASTOS, 2013; 
FERREIRA, 2015; SANTOS, 2014). 

2.5.2. Baterias íons de lítio 

Este tipo de baterias é empregado em pequenas escalas como celulares e 
outros equipamentos. Elas possuem alta densidade de carga e baixo fator de 
descarga. Porém, necessitam de circuito de proteção para monitorar seu estado e 
controlar sua temperatura (LOPES, 2016; SANTOS, 2014). 

As baterias de íons de lítio possuem um alto preço além do custo do 
equipamento de proteção. As baterias possuem quantidade de ciclos de carga maior 
que a chumbo-ácido e maior densidade de carga, o que demonstra a tecnologia ser 
promissora para grandes bancos de bateria como em carros elétricos (LOPES, 2016; 
SANTOS, 2014). 

O sistema de carregamento das baterias de lítio é bem simples. A célula da 
bateria é carregada com corrente constante até apresentar 4,2 V em seus terminais, 
porém, se continuar o carregamento, ela tende a esquentar e desestabilizar seu 
material (PINHO; GALDINO, 2014). 

Para proteger as baterias é necessário o circuito eletrônico de proteção que 
controla a corrente de carregamento. Além disso, quando ligar baterias em série, o 
circuito deve balancear a carga para que todas tenham a mesma quantidade de 
energia armazenada (LOPES, 2016). 

2.6. CONVERSORES  

Os conversores são dispositivos eletrônicos que a partir de uma fonte de 
potência, conseguem condicionar a energia elétrica para ser aproveitada por outro 
equipamento ou estágio de potência (BARBI, 2008; SCORTEGAGNA, 2015). 



30 
 

 

Associados aos módulos, utilizam o conversor de energia, que é destinado à 
extração da máxima potência dos módulos fotovoltaicos sendo bastante conhecido 
como inversor solar, onde estes dispositivos podem ser classificados pela sua 
característica de possuir ou não isolamento galvânico entre as fontes de energia 
(URBANETZ JR., 2010; PINHO; GALDINO, 2014).  

Um equipamento isolado galvanicamente é conhecido por ter acoplamento 
magnético, composto de um transformador isolador normalmente em alta frequência, 
o que reduz peso no equipamento e aumenta rendimento. Outra maneira de 
conseguir a isolação galvânica é através da utilização do transformador de baixa 
frequência acoplada na saída do inversor, que diferente do anterior, possui maior 
peso e também apresenta maior robustez (FIGUEIREDO, 2015; MORAIS, 2017). 

O inversor fotovoltaico mais vendido comercialmente, não possui isolamento 
galvânico entre suas fontes de energia. Esses conversores normalmente são 
confeccionados com um ou dois estágios de conversão, e têm como benefícios 
custo competitivos na fabricação (FIGUEIREDO, 2015; MARANGONI, 2012). 

Dessa forma, os inversores disponíveis no mercado, podem dispor de alguma 
das topologias. A Figura 5 representa um conversor de dois estágios de conversão, 
que como citado anterior, apresenta alto rendimento na conversão de energia 
comparada a um sistema isolado galvanicamente (PINHO; GALDINO, 2014). 

Figura 5 - Topologia Inversor Fotovoltaico 

 
Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO, 2015. 

Simplificando a operação, o primeiro estágio trata-se de um elevador de 
tensão, com entrada em corrente, em que quando a tensão do painel é menor que o 
mínimo de tensão no barramento para conectar à rede, o conversor tende a elevar a 
referência do barramento de capacitor. Quando a entrada de tensão dos módulos é 
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maior que o necessário o conversor elevador é desativado, deixando a alimentação 
seguir diretamente ao próximo estágio de conversão. 

No segundo estágio, é utilizado um conversor ponte completa convencional, 
em que a partir de uma referência senoidal e a utilização da modulação PWM (Pulse 
Width Modulation), é possível controlar a corrente injetada na rede, com o intuito de 
baratear a fabricação (MARANGONI, 2012). 

Como desvantagem do conversor, pode-se citar a falta de isolação das fontes 
de energia o que em determinados casos ou tecnologias de fabricação dos módulos 
é essencial para o sistema. O modo de operação do conversor, no caso de falha no 
sistema de alimentação da concessionária, o sistema de geração é desativado, 
deixando de aproveitar a energia luminosa do Sol (PINHO; GALDINO, 2014). 

Em busca por conversores que possam cumprir os desafios deste trabalho, 
com a característica de possuir três portas e destinado ao uso de energias 
renováveis com sistema de armazenamento de energia, tem-se: 

Vangen e autores (1991) apresentaram o conversor Dual Active Bridge (DAB), 
Figura 6. O conversor possui chaveamento em alta frequência com comutação 
suave e fluxo de potência bidirecional. Com ele é possível controlar o fluxo de 
potência através do ângulo de defasamento entre a comutação do conversor 
primário e secundário. 

Figura 6 - Conversor DAB 

 
Fonte: VANGEN et al., 1991. 

Os autores explicitam ser uma boa opção para o uso de IGBT (Isolated Gate 
Bipolar Transistor) em conversores de alta frequência próximo de 100 kHz, o que 
apresenta redução de perdas devido à comutação suave (VANGEN et al., 1991). 
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No mesmo artigo o autor apresenta o conversor Series Loaded Resonant 
(SLR) que apresenta a mesma topologia para funcionamento com a adição de um 
capacitor em série com o transformador de alta frequência. O conversor SLR, 
segundo o autor, é controlado a partir da variação de frequência de chaveamento, o 
que limita a área de controle e o dimensionamento dos filtros (VANGEN et al., 1991). 

No ano de 2000, Eldelmoser e colaborador apresentaram um conversor 
inversor isolado em alta frequência com duas etapas de conversão. Através de três 
conversores meia ponte em paralelo na entrada reduzindo o número de 
componentes, mas mantendo a flexibilidade de três conversores independentes, o 
autor justifica o projeto para aplicações com baixa tensão de entrada e de saída 
elevada, conforme a Figura 7. 

Figura 7 - Conversor multinível 

 
Fonte: EDELMOSER e HIMMELSTOSS, 2000. 

A partir da ativação de cada conversor separadamente em diferentes etapas, 
ele dispõe de uma saída somada com três níveis de tensão distinta, sendo a 
segunda etapa composto de um conversor ponte completa para converter em tensão 
alternada (ELDELMOSER e HIMMELSTOSS, 2000). 

Com essa aplicação é possível dimensionar cada conversor meia ponte com 
menor potência, o que significa o conversor trabalhar mais tempo em sua razão 
cíclica nominal reduzindo perdas. Essa redução acarreta em maior rendimento 
comparado a um único conversor de alto ganho (ELDELMOSER e HIMMELSTOSS, 
2000). 

Em 2005, Su G. J. e colaborador apresentaram um conversor meia ponte 
modificado, conforme Figura 8, sendo utilizado um Boost meia ponte bidirecional. 
Seu funcionamento e dado pela utilização da modulação por largura de pulso 
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complementar no braço de comutação. A transferência de potência entre as etapas 
é alcançada através do deslocamento de fase. 

Figura 8 - Conversor Boost meia ponte 

 
Fonte: Adaptado de SU e PENG, 2005. 

Os autores realizaram o experimento com conversor de 2 kW e obtiveram 
comutação suave através do uso de capacitor como snubber, aliada a indutância de 
dispersão do transformador (SU et al., 2005). 

Com reduzido número de componentes e o controle baseado no phase-shift, 
permite o controle do fluxo de potência das portas do conversor bidirecional. 

Tao e colaboradores (2005) propõem um conversor semelhante ao de Su et 
al., (2005), sendo que o conversor de Tao et al., também possui três portas: a 
primeira porta é um conversor Boost (HB1) destinada ao uso de supercapacitores 
bidirecional ligado ao barramento de tensão segundo o autor; a segunda porta é um 
Boost meia ponte (HB2), na qual através da modulação PWM aliada ao 
deslocamento de fase é possível controlar o fluxo de potência bidirecional pelo 
conversor meia ponte isolado. A saída para a carga demonstrada por (HB3). Na 
Figura 9 é demonstrado o conversor CC-CC. 

Figura 9 - Tri-port Boost meia ponte 

 
Fonte: Adaptado de TAO et al., 2005. 
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Os autores explicam que a comutação suave é alcançada com a inserção de 
capacitor snubber nos interruptores de potência. Eles explicam que o conversor 
permite a inserção de múltiplas células de entrada, porém, salientam que apenas o 
módulo mestre a razão cíclica deve ser projetada para 50 %, evitando assim, 
limitação do conversor em transferir potência (TAO et al., 2005). 

Em 2006, Tao e colaboradores apresentaram os conversores de múltiplas 
portas para aplicações em corrente contínua, partindo de conversores CC-CC de 
múltiplas portas sem isolação galvânica. Ele apresenta também versões de 
conversores interligados por acoplamento magnético através de transformador em 
alta frequência a partir de topologias ponte completa, mantendo a característica de 
fluxo de potência bidirecional.  

Os autores através da Figura 10 demonstram como seria o acoplamento de 
vários conversores isolados magneticamente e a ligação de vários conversores 
através do barramento CC. Também citam que o conversor é baseado em um DAB, 
que apresenta comutação suave durante a transferência de potência. 

Figura 10 - Múltiplos conversores 

 
Fonte: TAO et al., 2006. 

Falcones e colaboradores (2013) propõem a utilização do QAB (Quad Active 
Bridge), apresentado pela Figura 11. O conversor proposto é destinado à aplicação 
com fontes renováveis. Neste caso, através do acoplamento magnético é possível 
controlar o fluxo de potência nos quatro conversores ponte completa. 

O uso do transformador de alta frequência é destinado principalmente a casar 
as faixas de tensão de diferentes entradas. A proposta é que em uma etapa de 
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conversão seja feita a transferência de potência pelas portas, e em etapas 
subsequentes através de conversores quando necessário, condicionar a tensão para 
ser aproveitada a energia pela carga (FALCONES, et. al. 2013). 

Figura 11 - Conversor QAB 

 
Fonte: Adaptado FALCONES et al., 2013. 

Em 2018, Gottardo e colaboradores apresentaram a simulação de uma 
versão do conversor DAB modificado. A topologia dispõe de apenas um estágio de 
conversão para aplicações CC-CA com isolamento galvânico, além de apresentar 
comutação suave, conforme apresentado na Figura 12. 

Figura 12 - Conversor DAB 

 
Fonte: Adaptado de GOTTARDO et al., 2018. 

O conversor dispõe de oito interruptores o que permite à topologia ser 
bidirecional, sendo que o seu diferencial é dado pela utilização de quatro 
interruptores no secundário. Dessa forma, o conversor pode transferir potência 
através dos enrolamentos do transformador de alta frequência e extrair energia da 
fonte de entrada alternada (GOTTARDO et al., 2018). 
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A principal vantagem desse conversor consiste em não apresentar oscilação 
em baixa frequência de potência na fonte de entrada, sendo filtrada pelo barramento 
do conversor (GOTTARDO et al., 2018). 

Nishant e autores (2017) apresentaram o funcionamento usando um DAB 
(Dual Active Bridge) para sistema solar com sistema de armazenamento, 
caracterizado por ser dois conversores ponte completa interligada pelo 
transformador de alta frequência, apresentando acoplamento por barramento 
magnético além de fluxo de energia bidirecional. Ele apresenta o conversor  como 
sendo CC-CA bidirecional de uma etapa de conversão, conforme Figura 13, 
destinado a interligar três fontes de energia, e explicita que o conversor de corrente 
possui comutação suave em toda faixa de operação.  

Figura 13 - Conversor tri-port DAB 

 
Fonte: Adaptado de NISHANT et al., 2017. 

Esse conversor não possui bancos de capacitor eletrolítico o que torna o 
produto vantajoso devido à remoção do componente que possui menor vida útil do 
sistema. A desvantagem do conversor trata-se da ondulação de potência com o 
dobro da frequência da saída alternada que é refletida a fonte de entrada, podendo 
ser direcionada para as baterias (NISHANT et al., 2017). 

2.7. CONCLUSÃO  

Esse capítulo foi um apanhado dos equipamentos que envolvem a geração 
renovável voltada principalmente para a tecnologia fotovoltaica, além dos desafios 
da tecnologia e da geração distribuída. Foram apresentados os principais métodos 
de armazenamento de energia com foco no armazenamento de energia em forma 
química para o uso em sistemas de energia ininterruptos. Adicionalmente, fez-se o 
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estudo de conversores de múltiplas portas através de barramento magnético 
destinado ao uso para conversores com sistema de backup, o estudo de tecnologias 
para conversão de energia CC-CA com menor número de estágio de conversão de 
energia com intuito de justificar o conversor desenvolvido. 
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3. CONVERSOR DESENVOLVIDO 

Neste trabalho é apresentada a montagem de um conversor de energia 
isolado, para utilização em sistemas fotovoltaicos, através do armazenamento e 
injeção de energia na rede da concessionária. Devido a estas características, ele 
consiste em um conversor de três portas, sendo uma, entrada para os painéis 
fotovoltaicos, a segunda, entrada para o banco de baterias e a saída, para conexão 
com a rede. 

O conversor foi desenvolvido a partir de um conversor estudado por Romaneli 
(2001) e Daniel (2014), no qual, a partir de um conversor CC-CC tipo Boost 
multifase, acoplado com um conversor ponte completa que através do transformador 
em alta frequência, é possível isolar o sistema e elevar a tensão. Além disso, o 
projeto consiste na utilização de uma segunda etapa de conversão sendo 
classificada por constituir um conversor meia ponte como inversor de saída. 

A principal vantagem do conversor empregado é de ser construído com dois 
conversores boost na entrada, também conhecido como Boost multifase que 
apresenta característica de entrada em corrente. 

Essa configuração apresenta menor ondulação de corrente, recomendado em 
conversores fotovoltaicos por facilitar o buscador de máxima potência, e a redução 
no filtro capacitivo da entrada o que aumenta a vida útil do equipamento. 

Através do deslocamento da fase em seu conversor elevador e isolador, é 
possível reduzir a ondulação de corrente sem aumento no tamanho dos magnéticos 
do conversor. Ao mesmo tempo em que essa etapa de conversão controla o fluxo de 
potência de ambas as fontes de entrada para o barramento secundário de 
acoplamento, na saída da etapa de conversão dispõe de filtro capacitivo, também é 
utilizado como reserva energia momentânea. 

Conectado a esse banco de capacitores com ponto central o inversor meia 
ponte, um conversor simples já bastante difundido na área de eletrônica de potência 
devido à facilidade e simplicidade na utilização. A partir de uma referência de 
corrente senoidal aplicada à modulação PWM é possível controlar a corrente de 
saída.  

A Figura 14 apresenta o diagrama do conversor, sendo delimitado pelo 
tracejado o estágio de potência CC-CC, e em pontilhado o estágio de potência CC-
CA. 
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Figura 14 - Diagrama do conversor proposto 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

3.1. ANÁLISE DO FLUXO DE POTÊNCIA DENTRO DO CONVERSOR 

Nesta seção, serão mostrados diagramas resumidos do fluxo de potência do 
conversor proposto, na qual, de forma simplificada, será ilustrada a direção do fluxo 
de energia por entre as entradas e saída do conversor CA. 

Os modos de funcionamento do conversor se distinguem pelas diferentes 
fontes de entrada e operação do sistema, no quais o conversor pode: 

 Primeiro modo de operação (1): extrair energia dos painéis fotovoltaicos, 
utilizando para recarregar o banco de bateria e seu excedente de energia é 
transferido para o banco de capacitores e injetado na rede elétrica no sistema 
de geração distribuída, conforme representação da Figura 15. 

Figura 15 - Modo de operação 1 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 Segundo modo de operação (2): utilizar energia do banco de baterias para 
manter o barramento capacitivo carregado e alimentar uma carga no 
conversor CA de saída (modo UPS), conforme apresentado na Figura 16. 
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Figura 16 - Modo de operação 2 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 Terceiro modo (3): buscar e extrair a máxima potência dos painéis 
fotovoltaicos e injetar na rede de geração distribuída (modo inversor 
fotovoltaico), conforme Figura 17. 

Figura 17 - Modo de operação 3 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 Quarto modo (4): extrair potência dos painéis fotovoltaicos e somado a 
energia do banco de baterias, transferir energia para o banco capacitivo que 
interliga os conversores com intuito de alimentar uma carga na saída do 
conversor CA (Inversor fora da rede), conforme representação da  

 Figura 18. 
Figura 18 - Modo de operação 4 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Para facilitar a visualização, na Figura 19 é apresentado um gráfico 
simbólico com relação de horário e modo de operação ‒ a parte amarela representa 
o período diurno, em que existem 3 modos de operação, sendo numerados por (1) 
(3) e (4). 

Figura 19 - Representação simbólica período com modo de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A região sem preenchimento representa o modo de operação (2) em que 
não está presente a fonte de radiação e, por isso, não há geração de energia pelos 
painéis fotovoltaicos. 

3.2. PRIMEIRO ESTÁGIO DE CONVERSÃO 

O conversor desenvolvido neste trabalho, parte da utilização do Boost 
multifase, que são dois conversores Boost compartilhando a mesma fonte de 
entrada, com comando defasado entre si, visando diminuição dos esforços pelos 
magnéticos e pelos interruptores, além de reduzir a ondulação da corrente de 
entrada com menor tamanho de indutor. 

A modulação utilizada é a PWM com deslocamento de fase, o que resulta na 
dinâmica entre o nível de tensão de entrada entre o barramento primário, associado 
ao deslocamento de fase, responsável pela transferência de potência entre o 
barramento primário e o barramento de secundário. 

Com o intuito de facilitar o entendimento do funcionamento do conversor, será 
tratado por etapas, sendo o primeiro estágio o conversor CC-CC, através dele é 
possível ter três modos de operação de acordo com a corrente em alta frequência no 
transformador: modo contínuo, modo descontínuo e modo crítico. O modo 
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descontínuo tem comportamento muito próximo ao modo critico com relação as suas 
características de transferência de potência e para facilitar o entendimento, será 
abordado o modo crítico em que a corrente do transformador é zerada a cada ciclo 
(MIRA et al., 2017). 

A indutância total representada apenas por Lp é composta pela indutância de 
dispersão do transformador somada a uma indutância série adicionada ao circuito 
para facilitar a comutação. Na Figura 20 é representada pela parcela primária e uma 
simplificação do circuito de saída (ALVARENGA, 2014). 

Figura 20 - Circuito simplificado do conversor CC-CC 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Os principais valores de tensão e corrente relacionados aos modos de 
operação calculados são apresentados logo após o circuito esquemático 
correspondente às etapas. A primeira etapa de operação é evidenciada pela Figura 
21, onde a condução dos interruptores M2a e M1b, onde o indutor Lina estará 
armazenando energia, enquanto que o indutor Linb transfere energia para Cb, com 
isso, há transferência de potência para a saída através dos diodos Do1 e Do4, sendo 
a corrente limitada pela indutância Ld. Sendo a finalização da etapa quando M1b é 
comandada ao bloqueio do semicondutor representado por t0 ≤ t < t1 no diagrama.  
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Figura 21 - Primeira etapa de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

= −  (1) 
= 1 −  (2) 

= ( − .  ) . ( 1 − 0) (3) 
= +  (4) 
= −  (5) 

= −   (6) 
 
A segunda etapa de operação é definida pelo bloqueio do interruptor M1b. A 

capacitância intrínseca do interruptor é carregada, e a capacitância de M2b é 
descarregada de forma ressonante pela energia armazenada na indutância série. A 
tensão sobre o interruptor M2b torna-se nula, e seu diodo em paralelo entra em 
condução. A etapa é finalizada com o comando de condução de M2b, conforme o 
intervalo evidenciado por t1 ≤ t < t2 na Figura 30. 

Figura 22 - Segunda etapa de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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= (− .  ) . ( 2 − 1) (7) 

 
A terceira etapa de condução é iniciada em t2 ≤ t < t3, através da energia 

armazenada em Lp. O diodo de M2b está em condução circulando energia também 
por M2a e também pelos diodos da carga Do1 e Do4, sendo o momento de redução da 
corrente no circuito da indutância de dispersão (Lp). O interruptor M2b entra em 
condução com tensão nula devido a corrente que circula pelo diodo em paralela a 
ele. A etapa é finalizada quando M2a é bloqueado, fazendo com que a capacitância 
de M1a descarregue. Representado pela Figura 23. 

Figura 23 - Terceira etapa de operação 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
= +  (8) 
= −   (9) 

 
A quarta etapa de condução, representada pela Figura 24, começa com o 

interruptor M2a comandado ao bloqueio, a energia armazenada em Ld torna-se nula, 
e o indutor Linb começa seu ciclo de carregamento através do interruptor M2b. A  
corrente em Lina transfere sua energia para Cb através do diodo intrínseco de M1a, 
evidenciando o período pelo intervalo t3 ≤ t < t4 no diagrama da Figura 30. 
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Figura 24 - Quarta etapa de operação 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

= (− − .  ) . ( 4 − 3) (10) 

 
A quinta etapa de condução, definida pelo intervalo t4 ≤ t < t5, é demarcada 

pelo comando de M1a, onde a corrente do indutor Lina é transferida a Cb 
primeiramente pelo diodo intrínseco, além de transferir à carga de saída Ro 
começando a conduzir corrente pela indutância Lp, polarizando Do3 e Do2, até que o 
interruptor passe a conduzir com tensão nula sobre seus terminais. Essa etapa é 
representada pela Figura 25. 

Figura 25 - Quinta etapa de operação 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
= −  (11) 
= +   (12) 

=  (13) 
 

A sexta etapa de condução t5 ≤ t < t6, semelhante à etapa t0 ≤ t < t, porém, o 
comando é dado pela condução dos interruptores M1a e M2b, onde que a tensão de 
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Cb é entregue a carga de saída Co. Dado sua corrente crescente devido à indutância 
de dispersão Ld que é aplicada uma tensão (Vcb – Vco), polarizando os diodos Do3 e 
Do2 representado pela Figura 26. Demonstrando o recomeço das etapas com fluxo 
nos braços de comutação cruzado. 

Figura 26 - Sexta etapa de operação 

 Fonte: Autoria própria, 2019. 
A sétima etapa de condução é demarcada pelo intervalo compreendido entre 

t6 ≤ t < t7, mostrado na Figura 27. Nesta etapa ocorre o bloqueio do interruptor M1a, 
a capacitância intrínseca do interruptor é carregada, e a capacitância de M2a é 
descarregada de forma ressonante pela energia armazenada na indutância série. A 
tensão sobre o interruptor M2a torna-se nula, e seu diodo em paralelo entra em 
condução. A etapa é finalizada com o comando de condução de M2a. 

Figura 27 - Sétima etapa de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

= +  (14) 
= +   (15) 
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= (− .  ) . ( 7 − 6) (16) 

 
A oitava etapa de condução, mostrada na Figura 28, é definida pelo intervalo 

entre t7 ≤ t < t8. Esta etapa é demarcada pelo comando no interruptor M2a, fazendo 
com que o indutor Lina armazene energia, e formando um caminho para a indutância 
série Lp descarregar a energia armazenada.  

Figura 28 - Oitava etapa de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A nona etapa de condução é definida pelo intervalo entre t8 ≤ t < t0, sendo 
demarcada pelo bloqueio do interruptor M2b. A capacitância intrínseca do interruptor 
carrega e descarrega a capacitância de M1b. O indutor Linb que este carregado 
começa a transferir sua energia armazenada através do diodo de M1b, reiniciando 
um novo período seguido pela primeira etapa iniciado em t0. A etapa é demonstrada 
pela Figura 29.  

Figura 29 - Nona etapa de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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= +  (17) 
= −   (18) 

=  (19) 
 

São apresentadas as formas de onda relacionadas com as etapas descritas 
na Figura 30, com intuito de facilitar a compreensão. A comutação dos interruptores 
é suave desde que seja considerado um valor de indutância série suficiente para 
garantir essa condição na faixa de potência adotada. 

Conforme a energia armazenada em Lp, responsável pela comutação com 
tensão nula nos interruptores M2a e M2b, os interruptores M1a e M1b, possuem 
comutação com tensão nula, devido ao escoamento da corrente da entrada Vpv para 
o capacitor Cb. 
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Figura 30 - Diagrama de forma de onda e intervalos de operação 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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3.3. SEGUNDO ESTÁGIO DE CONVERSÃO 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado um inversor simples, 
bastante funcional, além da necessidade de poucos componentes em sua 
construção, o que torna o projeto competitivo. 

Trata-se da utilização de um conversor CC-CA tipo inversor de tensão. Com 
esse circuito é possível alimentar qualquer tipo de carga, tanto a resistiva quanto 
cargas indutivas e a maior dificuldade do conversor em aplicar tensão nula na carga 
pois sempre estará chaveando ou tensão positiva ou negativa na carga, o conversor 
precisa de um barramento mais alto que aumenta as perdas nos interruptores 
(TIGGERMANN, 2008). 

Para a aplicação com geração fotovoltaica, o conversor apresenta bastante 
aceitação devido à rede ser conectada ao ponto central do barramento e o outro 
ponto a um indutor conectado ao braço de comutação. Devido a isso, o conversor 
não apresenta tensão de modo comum, o que reduz considerável a chance de 
correntes de fuga, além de minimizar corrente contínua na carga (BOLZON, 2014; 
FIGUEIREDO, 2015). 

O conversor CC-CA apresenta como desvantagem necessidade do 
barramento com ponto médio. Devido a isso, a tensão de saída apresenta 
modulação de dois níveis o que faz o tamanho do filtro de harmônicos da corrente 
de saída ser maior. Além disso, apresenta tensão do barramento com o dobro de 
tensão de pico de saída, fazendo com que os interruptores sejam submetidos à 
tensão total do barramento, o que aumenta as perdas de chaveamento (BOLZON, 
2014; FIGUEIREDO, 2015). A Figura 31 representa uma simplificação do conversor 
utilizado. 

Figura 31 - Representação conversor meia ponte 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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A primeira etapa de condução é caracterizada pela condução do interruptor 
M3a, conforme Figura 32, evidenciada pelo intervalo t0 ≤ t < t1. Nessa etapa é 
aplicada a tensão de Co sobre Ro que tem sua corrente aumentada lentamente 
devido a indutância de saída (Lsaída). A etapa é finalizada com o comando de 
bloqueio de M3a (TIGGERMANN, 2008). 

Figura 32 - Primeira etapa de comutação do conversor meia ponte 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 = − í  (20) 
=  + = 2 ∗  (21) 

í = ( −  ) . ( 1 − 0) (22) 

= í =  (23) 
= í +  (24) 

 
A segunda etapa de condução, evidenciada pelo bloqueio de M3a, devido ao 

indutor Lsaída estar carregado, opõe ao cessar de corrente fazendo com que o diodo 
intrínseco de M3b entre em condução. Carregando o capacitor Co de baixo, esta 
etapa é demarcada como etapa de roda livre, conforme Figura 33 evidenciada pelo 
intervalo t1 ≤ t < t2. 
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Figura 33 - Segunda etapa de comutação do conversor meia ponte 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 = − − í  (25) 
=  + = 2 ∗   (26) 

í = (− −  ) . ( 2 − 1) (27) 

= í =  (28) 
= í +  (29) 

 
A terceira etapa de condução marcada pelo comando de M3b. Devido a etapa 

de roda livre, o interruptor entra em condução com tensão nula em seus terminais, 
aplicando corrente inversa na carga de saída Ro e, consequentemente, na indutância 
de saída (Lsaída). O final desta etapa é evidente pelo comando de bloqueio sobre M3b, 
conforme Figura 34, delimitada pelo intervalo t2 ≤ t < t3. 

Figura 34 - Terceira etapa de comutação do conversor meia ponte 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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í = (− −  ) . ( 3 − 4) (30) 

 
A quarta etapa de condução é semelhante à segunda. Trata-se da etapa de 

roda livre do diodo intrínseco de M3a, onde o indutor Lsaída está energizada e devolve 
energia para Co positivo, para que a próxima etapa seja o início do ciclo, fechando 
um ciclo completo de comando. A etapa quatro é demarcada pela Figura 35, 
evidenciado pelo período t3 ≤ t < t4. 

Figura 35 - Quarta etapa de comutação do conversor meia ponte 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 = − í  (20) 
í = (+ −  ) . ( 0 − 4) (31) 

= í =  (32) 
 

O diagrama dos intervalos de tempo é apresentado na Figura 36, sendo 
apresentados o comando dos interruptores e suas respectivas correntes, além da 
corrente no indutor de saída. 

Para a utilização como inversor em meia ponte, deve-se aplicar uma 
referência senoidal comparada à portadora PWM, e assim obter um chaveamento 
resultante que após o processo de filtragem, será próxima a senóide de referência 
(TIGGERMANN, 2008; BOLZON, 2014).  
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Figura 36 - Simplificação de comando do conversor meia ponte 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Dessa forma, com o agrupamento de ambos os estágios de conversão, é 
possível montar o conversor proposto e verificar seu funcionamento em diferentes 
modos de operação. 

3.4. ESFORÇOS DOS COMPONENTES 

3.4.1. Conversor CC-CC 

Segundo Barbi (2008) o ganho do estático do conversor Boost é dado pela 
Equação 33: 

= (1 − ) (33) 
Através da Equação 33, tem-se que a transferência de potência entre as 

fontes de entrada Vpv e Vbat, corresponde à representação gráfica na Figura 37, seja 
a região central que representa uma região em que o conversor opere normalmente. 
A extremidade que foi planificada por software para representar visualmente, 
compreende uma região onde existem restrições na operação do aparato. 
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Figura 37 - Razão cíclica e função das tensões de entrada. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 38em-se: 
Figura 38 é a representação do circuito em estudo e os pontos demarcados 

por A e B, representam os pontos de conexão do conversor ponte completa 
Adotando modelo matemático gama invertido (Lm e Ld) para o transformador ligado 
nos pontos A e B, para facilitar os cálculos do conversor CC-CC, tem-se: 

Figura 38 - Conversor CC-CC com transformador em modelo gama 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

= .  (34) 
 

Onde n é a relação de transformação: 
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=  (35) 

A Figura 39 representa a corrente no primário transformador como ILD e a 
tensão nos pontos A e B, conforme a Figura 38, sendo VCO refletido no primário 
através da relação de transformação. 

Figura 39 - Forma de onda da tensão e corrente entre pontos A e B 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Para determinar o ganho estático do conversor ponte completa, precisa-se 
determinar a perda de energia devido a indutância do transformador. 

= ( − . ) ∗  (36) 

= ( − . ). (1 − )  (37) 

Para calcular o tempo de extinção da corrente em Ld, é preciso calcular a área 
sob a onda na etapa td. Como o tempo de extinção varia com o valor da indutância e 
do pico de corrente, tem-se: 

 
= .

.  (38) 
Substituindo a Equação 37 na Equação 38: 

= ( − . ). (1 − ).
.  (39) 
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Tem-se que a área de ILD: 

= 2. ( . (1 − ).
2. +  .

2. ) (40) 
 
Simplificando: 

= . [ (1 − ). +  ] (41) 
 
Juntando a Equação 39 na Equação 41: 

= . [ (1 − ). +  ( − . ). (1 − ).
. ] (42) 

 
Simplificando a Equação 42: 

= . . (1 − ) (43) 
 

Com a Equação 33, tem-se: 
= . .  (44) 

 
Através da Equação 44, pode-se concluir que a corrente de saída: 

=  (45) 
 
Desconsiderando-se as perdas, tem-se que a corrente de pico é igual à 

corrente instantânea, sem dependência da indutância do circuito. 
= .  (46) 

 
A tensão no barramento VBAT é determinada a partir da corrente média na 

saída Io pela substituição de iLDpico da Equação 37 na Equação 44: 
 

= [ . (1 − )]. [( − . ). (1 − ) ] (47) 
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Simplificando a Equação 47: 
 

. . . .
(1 − ) = [ ]. [( − . ). (1 − )] (48) 

. . . .
(1 − ) = [( ² − . . ). (1 − )] (49) 

.  = − . . . .
. (1 − )²  (50) 

 
Adotando um valor para k, conforme Equação 51,  

= . . . . , (51) 
Obtém-se a Equação 50 em razão de VBAT: 

.  = − . (1 − )²  (52) 

 = − . (1 − ) . 1 (53) 
Referenciando a entrada de menor tensão, adotando a Equação 33, tem-se 

através da Equação 33: 
. = (1 − ) −  . (1 − )

. (1 − )  (54) 
E por fim, referenciando ao secundário, obtém-se: 

= (1 − ) −  . (1 − )
. (1 − ) . 1 (55) 

 
O ganho estático do conversor Boost multifase ponte completa, depende da 

razão cíclica do conversor Boost que limita a transferência da carga. Levando em 
consideração a perda de tensão com a relação á indutância do transformador 
referida ao primário, definido na Equação 51, a Equação 53, a referência VCO com 
VBAT, e a Equação 55, referência ao VPV (entrada de menor valor). Em ambas as 
equações possui queda de tensão que depende diretamente do valor da indutância 
série resultante e da frequência de chaveamento. 
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3.4.1.1 Corrente nos indutores de entrada 

Através da Figura 30 é possível calcular os valores de corrente média no 
indutor de entrada. Tem-se que a corrente média da fonte de entrada é representada 
na Figura 40: 

Figura 40 - Ondulação de corrente nos indutores 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A corrente média no conversor é dada levando em consideração o ganho 
estático, representado pela Equação 33, e adotando um rendimento de 95 %. Assim: 

= Í0,95 = 2000
0,95 = 2100  

 

(56) 
  

= = 2100
100 . 2 = 10,5  

 
(57) 

Para um valor de razão cíclica 0,5, através da Equação 56, tem-se uma 
ondulação de corrente no indutor corresponde: 

∆ = . = 100
340 . 0.5

44300 = 3,3  (58) 
 Sendo a corrente de pico nos indutores de entrada, utilizando as Equações 

57 e 58, obtém-se: 
= + ∆ = 11 + 3,3 = 13,8  (59) 
= − ∆ = 11 − 3,3 = 7,2  (60) 

 



60 
 

 

3.4.1.2 Tensão máxima nos interruptores 

A tensão máxima nos interruptores é dada pela Equação 33, que determina o 
ganho estático do primeiro conversor, e a razão cíclica pode variar entre 0,3 e 0,7 
respectivamente, onde o maior valor se dá com maior tempo de abertura: 

=  (1 − ) = 100
(1 − 0,7) = 100

0,3 = 300  (61) 

Contudo, através da Figura 37, observa-se que a razão cíclica é ajustada para 
equalizar os fluxos de energia por entre as fontes de entrada. 

3.4.1.3 Corrente de pico nos transformadores 

Conforme observado no subitem 3.4.1 deste capítulo, através da Equação 37, 
tem-se que a corrente de pico no transformador é de: 

= 200 − 13,33 . 500 . (1 − 0,7)
6. 10 . 44300 = 73  (62) 

 

_ = 1
2 ( ) = 26,04  (63) 

3.4.1.4 Corrente eficaz e de pico nos interruptores. 

Os interruptores mais críticos são os M2a e M2b. Por eles passam a corrente 
de carga da indutância somada a corrente do transformador, obtendo: 

 
= + = 88  (64) 

= 1
2 ( + ) = 25  (65) 

Para os interruptores complementares M1a e M1b as correntes são dadas por: 
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= − = 62  (66) 

= 1
2 ( − ) = 15,64  (67) 

3.4.1.5 Tensão e corrente nos diodos de saída 

A maior tensão sobre os diodos de saída relaciona o ganho do transformador 
com a maior tensão da bateria, sendo que o ponto mais crítico será o limite superior 
da tensão da bateria observado na Figura 37, resultando em:   

= . = , ∗ 250 = 416 V (68) 
 

A corrente de pico do diodo é dada através da relação de transformação: 
_ = ∗ = 73 ∗ 1

3,33 = 21,64  (69) 

E a corrente eficaz nos diodos é dada por: 

_ = 1
2 ( _ ) = 6,10  

(70) 

3.4.2. Conversor CC-CA 

O ganho estático do conversor CC-CA de saída será determinado nesta 
seção. A Figura 41 representa a corrente no indutor de saída que é a mesma 
corrente da carga (Ro).  
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Figura 41 - Forma de onda da tensão e corrente no indutor de saída 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
Para determinar o ganho estático do conversor meia ponte, faz-se 

necessário analisar a corrente no indutor de saída e a tensão aplicada sobre ele. 
A ondulação de corrente em ILsaída é dada por: 

í . = −  (71) 
 

Simplificando a Equação 70, tem-se: 
í . = ( − ). .  (72) 

 
Da mesma forma em td, obtém-se: 

= (1 − ).  (73) 
 

O comportamento da tensão do indutor no intervalo td é: 
í . = (− − ). (1 − ).  (74) 

 
Juntando as Equações 72 e 74, obtém-se: 

( − ). . = (− − ). (1 − ).  (75) 
 

Resolvendo a Equação 75: 
. − . = − . (1 − ) − . (1 − ) (76) 

. + . (1 − ) = . − . (1 − ) (77) 
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Simplificando a Equação 77, tem-se que o ganho estático do conversor meia 
ponte é: 

= í = (2 − 1) (78) 
 
Na Figura 42 é mostrada o ganho do conversor CC-CA com relação entre a 

razão cíclica empregada no comando dos interruptores e o valor de tensão aplicada 
na carga de saída com limite de +VCO e –VCO (tensão do barramento). 

Figura 42 - Ganho do conversor CC-CA 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

3.4.2.1 Ondulação de corrente nos indutores de saída 

Através da Figura 43 é possível calcular os valores de corrente média no 
indutor de saída. Tem-se que essa corrente média depende da carga nele aplicada. 
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Figura 43 - Ondulação de corrente nos indutores de saída 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A corrente media no conversor é dado levando em consideração o ganho 
estático representado pela Equação 33. Adotando um rendimento de 90%, tem-se: 

í = 2000  
 

(79) 

_ í = = 2000
127 = 15,74  

 
(80) 

Para um valor de razão cíclica 0,5, através da Equação 80, obtém-se uma 
ondulação de corrente no indutor corresponde a: 

∆ = . = 127
340 . 0.3

21600 = 4,72  (81) 
 Sendo a corrente de pico nos indutores de entrada, utilizando as Equações 

81 e 80, obtêm-se: 
= + ∆ = (15,74 + 4,72 ) ∗ 1,41 = 28,8  (82) 
= − ∆ = (15,74 − 4,72 ) ∗ 1,41 = 15,5  (83) 

3.4.2.2 Tensão máxima nos interruptores 

A maior tensão sobre os interruptores de chaveamento em alta frequência 
será de: 

 
=  + = 2 ∗   (84) 
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Considerando o barramento a 225 Volts, tem-se: 
= 2 ∗  = 450  (85) 

3.4.2.3 Correntes média, eficaz e de pico nos interruptores. 

Para o conversor de saída, a ondulação com a máxima corrente ocorre em 
1/4 e 3/4 do período, sendo que o primeiro se refere ao interruptor inferior aplicando 
um referencial negativo sobre a carga de saída. 

A corrente de é dada por: 
 

_ = _ í _ = 28,8  (86) 

_ = 1
2 ( . ( )) = 11,5  (87) 

3.5. EQUACIONAMENTO DOS MAGNÉTICOS 

Após a realização dos estudos teóricos do funcionamento do conversor CC-
CC Boost multifase isolado, passou-se a etapa de projeto de seus magnéticos. Para 
tanto, foram projetados os indutores de entrada seguindo ondulação de corrente do 
conversor Boost, transformador com um primário e dois secundários com retificador 
em ponte completa com ponto central e indutor de saída como filtro do conversor 
meia ponte (BARBI, 2001). 

3.5.1. Projeto dos Indutores 

Para o projeto dos indutores do conversor Boost multifase, obedeceu-se às 
regras de projeto nas quais a ondulação de corrente de no indutor é de 30 % e a 
corrente média de 11,5 A, descrito segundo os parâmetros da Tabela 1. Os 
respectivos cálculos estão incluídos no apêndice A. 
  



66 
 

 

Tabela 1 - Parâmetros utilizados no projeto dos indutores de entrada 
Parâmetro Valor 

 0,7 
 0,3 T 
 380 A/cm² 
 43200 Hz 
 11,5 A 

∆  30% 
 340  

AeAw 9,8243 cm4 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Com estes valores e o catálogo do fabricante, escolheu-se o núcleo de ferrite 
da empresa Magnetics EE 65/33/27 da linha KoolMu. 

Decidiu-se por utilizar o condutor AWG 10 de diâmetro 2,59 mm e secção 
5,26 mm2. Com a secção do fio e a corrente eficaz que passa por ele, obtida via 
simulação, é calculada a quantidade de fios em paralelo. 

 
= 39,499 ≈ 39  

 
= 0,98 ≈ 1  

 
A indutância dos indutores de entrada é de 345 μH devido a ser o máximo de 

voltas conseguidos no carretel do núcleo, sendo de 39 voltas com o fio AWG 10 e a 
utilização de um núcleo da Magnetics destinado à baixa perda da linha Kool Mu. 

3.5.2. Projeto do Transformador 

Para o projeto do transformador de alta frequência que foi utilizado no 
conversor CC-CC duplo Boost isolado, foram definidos alguns parâmetros de 
projeto, apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Parâmetros utilizados no projeto do transformador 
Parâmetro Valor 

 1 
 0,5 
 0,4 
 4 
 0,28 T 
 380 A/cm² 

AeAw 19,8325 cm4 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Com este valor e com o catálogo do fabricante, escolheu-se o núcleo de 
ferrite da Ferroxcube EE 65/33/27, que possui as seguintes propriedades: 
 
˗ = 5,32  
˗ = 4,8  
˗ = 25,536  
˗ = 14,7  
˗ = 78,2  

 
O número de espiras no primário do transformador pode ser calculado pela 

Equação 88. 
= . . . =  5,8646 ≈  6 espiras (88) 

 
Para calcular o ganho do transformador, utiliza-se a Equação 89: 

= = 3,33 
 

(89) 

 
Como a relação de transformação desejada é de 1:3,33, o número de espiras 

no secundário é igual a 3,11 vezes o número de espiras presentes no primário, 
lembrando que com ponto central devido ao conversor de saída ser em meia ponte. 
Assim: 

= 20  
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Com o objetivo de evitar o efeito pelicular, causado pela alta frequência de 
chaveamento, foi utilizado o fio Litz, que é um condutor formado por dezenas de fios 
de diâmetro menor. O fio Litz utilizado é agrupado de 16 fios com bitola AWG 24, 
sendo equivalente ao condutor AWG12, possuindo seção transversal de 3,28 cm2. 
Utilizando os valores de corrente eficaz no primário e secundário encontrado na 
simulação é possível calcular o número de condutores em paralelo necessários no 
enrolamento primário com o auxílio da Equação 90. 

 
= á.  (90) 

 
Sendo: 

 – Número de condutores em paralelo no enrolamento primário do 
transformador; 

 – Seção transversal do condutor AWG 12. 
 
Através da Equação 90, pode-se encontrar o número de condutores em 

paralelo no enrolamento primário do transformador. 
 

≈ 4  
 

Pela relação de transformação, tem-se que o número de condutor no 
enrolamento secundário de 20 voltas (quantidade de fio em paralelo) é dado pela 
Equação 91:  

 
= á.  (91) 

 
≈ 1  

Com o objetivo de levantar alguns parâmetros elétricos do transformador, 
foram realizadas medições que resultaram nos seguintes valores: 

 Indutância do enrolamento primário: 663,6 μH; 
 Indutância dos enrolamentos secundários em paralelo: 1377 μH; 
 Indutância de dispersão: 1,01 μH. 
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3.5.3. Indutor de Dispersão 

Para o projeto do indutor de dispersão de alta frequência que foi utilizado no 
em série com o primário conversor CC-CC duplo Boost isolado, foram definidos 
alguns parâmetros de projeto, apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros utilizados no projeto do indutor de dispersão 
Parâmetro Valor 

 1,607 
 0,35 
 43200 Hz 
 55 A 
 35 A 
 225 V 

 0,14 T 
 300 A/cm² 

L 7,43 µH 
AeAw 3,0231 cm4 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
Através do AeAw, optou pelo núcleo da Thronton EE 55/20 com os seguintes 

parâmetros: 
O número de espiras dos indutores de entrada pode ser calculado pela 

Equação 92. 
= .

. . 100  (92) 
 

Dessa forma, através da Equação 92, encontra-se: 
 

= 5,124 ≈ 5  
 

Como a ligação do indutor de dispersão é em série com o enrolamento do 
primário, tem-se que a quantidade de fio em paralelo e bitola do fio será o mesmo 
que a bitola utilizada na confecção do primário do transformador. 
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3.5.4. Indutor de Saída 

Para o projeto do indutor de saída foram utilizadas as equações a seguir e o 
mesmo processo de cálculo dos indutores de entrada com os parâmetros definidos 
na Tabela 4. Os cálculos estão incluídos no apêndice A. 
 

Tabela 4 - Parâmetros utilizados no projeto do indutor de saída 
Parâmetro Valor 

 0,7 
 0,3 T 
 300 A/cm² 
 21600 
 23,62 

∆  20% 
í  345  

AeAw 14,7619 cm4 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Com estes valores e o catálogo do fabricante, escolheu-se o núcleo de ferrite 
da Magnetics EE 65/33/27 da linha KoolMu. 

Decidiu-se por utilizar o condutor AWG 10 de diâmetro 2,59 mm e secção 
5,26 mm2. Com a secção do fio e a corrente eficaz que passa por ele, obtida via 
simulação, é calculada a quantidade de fios em paralelo. 

 
= 39,499 ≈ 39  

 
= 0,98 ≈ 1  

 
A indutância dos indutores de saída é de 345 μH devido a ser o máximo de 

voltas conseguidos no carretel do núcleo sendo de 39 voltas com o fio 10 e a 
utilização de um núcleo da Magnetics destinado à baixa perda da linha Kool Mu. 

3.6. CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram apresentados os conversores CC-CC e CC-CA, além da 
descrição das etapas de comutação considerando dois estágios de conversão 



71 
 

 

separados para facilitar a compreensão. Foram apresentados os valores para os 
cálculos dos magnéticos utilizados no funcionamento do conversor, presente nos 
apêndices, o cálculo do ganho do conversor utilizado na etapa CC-CC, e os limites 
para o funcionamento do sistema. 
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4. SIMULAÇÃO 

Este capítulo apresenta os resultados da simulação do sistema CC-CA 
proposto. A simulação do conversor foi desenvolvida com o auxílio do software 
computacional PSIM, sendo possível verificar o comportamento do conversor de 
maneira simplificada, conforme as Figura 44 e Figura 45 que representam a 
montagem do experimento no ambiente de simulação, sendo que a imagem foi 
dividida em duas partes para expor maiores detalhes. 

A Figura 44 representa o conversor CC-CC, com a entrada de 118 V, 
capacitor no barramento e a saída do transformador com o dobro de enrolamento 
ligado a uma ponte de diodos com retificação completa por sinalizadores de conexão 
para evitar sobre carregar a imagem. 

Figura 44 - Lado CC-CC do conversor. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 45, representa o lado do conversor CC-CA com referencial isolado 
por transformador em alta frequência. O inversor é composto por uma ponte 
completa de retificação, capacitores de filtro. O conversor CC-CA utilizado para 
modular um sinal senoidal na saída, além dos componentes que constituem o filtro 
de alta frequência como o indutor e capacitor de filtro de saída. 
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Figura 45 - Lado CC-CA do conversor  

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

4.1. RESULTADOS DE OPERAÇÃO CONVERSOR CC-CC 

A Figura 46 representa a corrente de entrada da fonte composto pelos 
módulos fotovoltaicos em ambiente de simulação. Através da aquisição é possível 
observar a ondulação da corrente em alta frequência e através de um controle 
proporcional aplicado à corrente de entrada, é possível equilibrar a corrente em 
ambos os indutores. 

Figura 46 - Correntes dos indutores de entrada. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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A corrente dos indutores na entrada possui também oscilação em baixa 
frequência, na faixa de 120 Hz, devido ao conversor CC-CA que gera perturbações. 
O problema pode ser compensado pela montagem de uma malha de controle 
aplicado na corrente de entrada, forçando a ondulação da potência para o 
barramento em alta tensão. 

A proposta do trabalho é de possuir baixa ondulação de corrente na entrada, 
sendo possível diminuir a quantidade e tamanho do capacitor filtro e dos magnéticos 
na entrada. Com isso, espera-se o aumento da vida útil do equipamento, facilitando 
a obtenção do controle para a busca do seguimento de máxima potência (SPPM) ou 
rastreamento do ponto de máxima potência (Maximum Power Point Tracking - 
MPPT). 

A Figura 47 apresenta a ondulação de corrente em alta frequência nos 
indutores do Boost multifase. Tem-se que a corrente de I_Lin1 possui ondulação 
com amplitude de 3,5 A e a amplitude da corrente I_Lin2 possui módulo de 3,5 A. 

Figura 47 - Ondulação de corrente nos indutores de entrada em alta frequência 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 48 mostra a corrente no interruptor, na qual I_M1a representa a 
corrente no interruptor de cima do braço de comutação e I_M2a a corrente do 
interruptor de baixo. O V_M1a representa a tensão do interruptor dividida por dez do 
IGBT de cima do braço de comutação (M1a).  

São representados também os picos de corrente no instante em que o 
transformador está transferindo energia para o secundário somado a corrente dos 
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indutores de entrada, e no instante seguinte somente a corrente dos indutores de 
entrada.  

Figura 48 - Corrente e Tensão chave de cima e Corrente na chave de baixo. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 49 demonstra a corrente nos enrolamentos do transformador em alta 
frequência, dado que I_primário representa a corrente do primário e I_secundário e 
I_secundário2 representam as correntes dos secundários do transformador, antes do 
retificador em ponte completa. Pode se verificar que a corrente no transformador 
opera em modo descontínuo, reduzindo as perdas nos diodos de saída devido à 
recuperação reversa. 

Figura 49 - Corrente no transformador Primário e Secundário. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

É possível visualizar a entrada de tensão do conversor CC-CC caracterizado 
por VPV e a tensão do barramento do primário VCB que será conectado ao banco de 
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baterias. Fica evidente também a oscilação devido à demanda de energia requerida 
no barramento. Não foi utilizado um controle efetivo em simulação para estabilizar o 
sistema, conforme a Figura 50. 

Figura 50 - Tensões de entrada, capacitor e barramento de saída 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Figura 51 - Ondulação no barramento de alta tensão 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 51 apresenta a tensão de saída VCO chamada de (V_barramento) do 
conversor CC-CC, no qual é possível verificar a ondulação de tensão causada 
devido ao conversor CC-CA. Como visto na Figura 50, o controle de tensão do 
barramento está compensando parte da frequência de 120 Hz devido ao inversor 
acoplado. Isso reflete na redução da oscilação na tensão de Vcb e nas correntes de 
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entrada I_Lin1 e I_Lin2, sendo possível verificar a ondulação de mais e menos 2 V 
com a tensão de referência, e 6 V de oscilação no barramento de 440 V. 

4.2. RESULTADOS DE OPERAÇÃO CONVERSOR CC-CA 

Na Figura 52, é possível verificar que a corrente eficaz da rede e a tensão 
estão defasadas em 180 graus o que representa o sentido da corrente e caracteriza 
corrente sendo injetada na rede, com valor de Iac_eficaz de 15,8 A e tensão Vac de 
127 V. 

Figura 52 - Tensão e corrente da rede 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

O conversor utilizado é de fácil simulação e pouca complexidade na 
montagem. Além disso, demonstrou ser de fácil adaptação para atender todos os 
modos de operação que poderão ser empregados na utilização do conversor 
proposto. 

4.3. ESFORÇOS NOS COMPONENTES OBTIDOS ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO 

Através da simulação é possível verificar o funcionamento do conversor e seu 
comportamento em transitórios, mesmo tendo utilizado uma simplificação do controle 
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necessário para o funcionamento, conforme a Tabela 5 que representa os valores 
dos esforços aplicados nos componentes.  

Tabela 5 - Valores de simulação comparado cálculo 
Valores de corrente da simulação Calculado Erro relativo 

Corrente média nos indutores de entrada 10,5 A 10,5 A 0% 
Corrente de pico de entrada 24 A 22 A 9% 
Corrente de pico do indutor 12 A 13,8 A 13% 
Corrente eficaz nos interruptores 24,8 A 25 A 0,8% 
Corrente eficaz no primário 27,9 A 26,4 A 5,6% 
Corrente de pico no indutor série 71 A 73 A 2,7% 
Corrente eficaz na saída 16,62 A 16,6 A 0,0% 
Corrente eficaz no diodo de saída 6,30 A 6,10 A 3,2% 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

4.4. CONCLUSÃO 

Com a utilização da ferramenta computacional é possível confirmar o 
funcionamento em diferentes formas de operação, além de observar o 
comportamento do sistema interagindo de maneira rápida e segura. Através de 
simulação é possível verificar os valores extremos dos esforços que os componentes 
precisaram suportar, e dessa forma poder determinar de maneira simples as 
características e o modelo comercial dos materiais a serem utilizados durante a 
montagem. 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Nessa seção serão desenvolvidos os parâmetros que delimitam o projeto. 
Também serão apresentados os resultados experimentais do conversor em 
funcionamento, temperatura dos componentes e teste com potência acima do 
previsto para definir os limites do conversor, além do diagrama simplificado do 
controle aplicado no processador de sinais digitais. 

5.1. ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 

Através da Tabela 6 e da Tabela 7 são mostrados os parâmetros de projeto 
para dimensionamento do conversor CC-CC e do conversor CC-CA, 
respectivamente. A partir da tabela são dimensionados os comutadores de alta 
frequência para suportar as os esforços de tensão e corrente nominal além do 
dimensionamento dos magnéticos utilizados no projeto e os sensores e limites de 
leituras. 

A Tabela 6 com os parâmetros do conversor CC-CC é de grande importância 
para se determinar os limites de operação com a tensão das fontes de entrada 
sendo o painel fotovoltaico e a quantidade de baterias no projeto. A Tabela 7 
apresenta os limites de potência de saída do conversor, sendo de grande 
importância o valor máximo do aparato, para determinar a quantidade de módulos 
fotovoltaicos arranjados em série e paralelo a serem colocados na entrado do 
sistema, definindo os valores máximos de corrente e tensão nominal do sistema. 

Tabela 6 - Parâmetros conversor CC-CC 
Conversor Isolado CC-CC 

Tensão do Arranjo 110 V 
Corrente de Entrada 18,2 A 
Potência de Entrada Máxima 2500 W 
Número de Baterias 16 
Tensão das Baterias 196 V 
Tensão de Barramento 450 V 
Frequência de Chaveamento 43200 Hz 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Tabela 7 - Parâmetros conversor CC-CA  
Inversor CC-CA 

Tensão Eficaz de Saída 127 V 
Corrente Eficaz de Saída 15,8 A 
Frequência de Chaveamento 21600 Hz 
Fator de Potência 1 
Potência Nominal 2000 W 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
A Tabela 8 apresenta a lista de componentes utilizados para a montagem do 

aparato, assim como o nome comercial dos componentes utilizados e características 
construtivas dos magnéticos, além da quantidade de componentes utilizado no 
desenvolvimento do circuito eletrônico. 

Tabela 8 - Material utilizado 
Componentes Eletrônicos 

Processador Freescale DSC MC56f84789 @100MHz 
Chaves CC-CC isolador 8x IGBT IRGP4660 -600V 
Capacitor de entrada 1x 2600uF 160V 
Indutância de Entrada 2x 340 µH núcleo KoolMu EE65/26 
Capacitor da Bateria 1x 1000uF 250V 
Transformador 6/10 Lp=232uH Ls=659uH, EE65/27 - 3c95 
Indutor de dispersão Ld= 2,4 µH Núcleo EE42/20 Thornton 
Diodos retificadores 4x RHPR30120 1200 V, 30 A 
Capacitor do Barramento (4+4) 1000uF 250V 
Chave de saída 4x IRGPS66160 - 600V 
Indutância de saída 1x 340 µH núcleo KoolMu EE65/26 
Capacitor de filtro de saída 1x 10uF 
Indutância série de saída 1x 38uF Núcleo T180-34 
Sensores de Corrente 4x ACS756CA-100B g=20mV/A 
Sensores de Corrente 1x LAH25-NP 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

5.2. REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DO PROTÓTIPO 

A Figura 53 representa uma simplificação do diagrama elétrico e do sistema 
em blocos dos controles utilizados nos testes com a placa em desenvolvimento. 
Foram utilizados dois processadores de sinais digitais responsáveis pelo controle 
dos conversores CC-CC e CC-CA, de entrada e saída, respectivamente. 

O processador secundário é responsável pelo acoplamento do conversor CC-
CA com o sistema de rede elétrica em corrente alternada. Nele está implementado o 
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controle da corrente de saída para que a distorção harmônica respeite as normas de 
geração distribuída do Brasil. 

O processador principal efetua o controle de toda a transferência de potência 
por entre as fontes de entrada, além dos critérios de carregamento das baterias e a 
transferência de potência para a saída através do barramento de tensão isolado. 

Figura 53 - Diagrama simplificado do controle utilizado 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

5.3. COMUTAÇÃO DO CONVERSOR CC-CC 

Conforme visto nas etapas de comutação do conversor, apresenta comutação 
suave com tensão nula (ZVS – Zero Voltage Switch). A comutação ZVS é obtida 
através do cálculo de indutância de dispersão série adicionada ao circuito, com o 
intuito de garantir que o comando do comutador em alta frequência seja aplicado 
enquanto o diodo intrínseco esteja em condução. O conversor em estudo não 
apresenta comutação suave para toda faixa de operação. Na Figura 54 pode-se 
confirmar o efeito da comutação suave sobre os interruptores críticos do conversor 
CC-CC. 
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Figura 54 - Aquisição de chaveamento M2a 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A forma de onda em CH2 representa a corrente no transformador de alta 
frequência, em CH3 representa o comando do interruptor (M1b) e em CH4 a 
corrente do interruptor de baixo no braço principal (M2a). 

Figura 55 - Aquisição de chaveamento M2b 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Da mesma forma na Figura 55, é apresentada a corrente do interruptor 
oposto à Figura 54, na qual se tem a comutação com tensão nula, devido ao valor 
de razão cíclica e deslocamento em diferente instante temporal. 

A aquisição foi realizada com barramento primário em 193 V e tensão de 
entrada de 120 V. Em CH3 tem-se o comando do interruptor de baixo do segundo 
braço de comutação (M2b), em CH2 a corrente no transformador em alta frequência 
e no canal CH4 tem-se a corrente do interruptor de baixo do braço secundário de 
comutação (M2b), como apresentado na Figura 55. 

5.4. RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentadas as aquisições com o osciloscópio 
MSO3014 da Tektronix, representando os resultados do conversor com potência de 
entrada de 800 W, com finalidade de verificar o funcionamento em diferentes faixas 
de operação. 

A Figura 56 apresenta a ondulação de corrente nos indutores de entrada 
através do canal CH3 e CH4. O canal CH2 representa a tensão no comutador (M2b) 
e o canal CH1 representa a tensão no barramento primário. 

Figura 56 - Correntes nos indutores de entrada 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Através do canal 3 (CH3), do osciloscópio, é possível verificar o 
comportamento da corrente do primário do transformador durante a transferência de 
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energia para o barramento isolado em alta frequência, representado pela Figura 57. 
O canal CH1 representa o sinal do barramento e o canal CH2 tensão (Vce) do 
interruptor, o canal CH4 representa a corrente no indutor de entrada em alta 
frequência. 

Figura 57 - Corrente no indutor de entrada e no primário do transformador. 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Figura 58 - Corrente primário e secundário do transformador 

 
 Fonte: Autoria própria, 2019. 

Observando a corrente do primário através do canal 3 (CH3) na Figura 58, e 
a corrente de um dos enrolamentos do secundário no canal 4 (CH4), é possível notar 
que o mesmo só transfere corrente durante um semiciclo do transformador. Percebe-
se também o segundo enrolamento responsável pelo próximo ciclo de transferência 
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de potência. O canal CH2 representa a tensão gate-source do IGBT (M2a), e o canal 
CH1 a tensão do barramento primário do conversor CC-CC. 

Figura 59 - Corrente de saída do conversor CC-CA. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

O sinal de corrente o indutor de saída do inversor, presente no filtro de saída, 
é demostrado pelo CH3 na Figura 59. O seu sinal após o filtro de alta frequência é 
mostrado através do CH2, e a tensão em cima da carga do sistema é mostrado pelo 
canal CH1. 

A Figura 60 representa a corrente no indutor de saída do inversor. O canal 3 
(CH3) representa a ondulação de corrente no conversor CC-CA no indutor de saída. 
Através do canal 2 (CH2) é apresentada a corrente da rede e o canal CH4 a tensão 
de fase da rede da concessionária. 

Figura 60 - Ondulação de corrente no indutor de saída 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Para facilitar a visualização de sinais em baixa frequência, a Figura 61 
apresenta a corrente de saída com o sinal do canal CH2 e a tensão de fase através 
do canal 4 (CH4). O canal 1 (CH1) representa o barramento de tensão positivo com 
referencial no neutro do barramento e da rede. 

Figura 61 – Corrente de saída do inversor e tensão de barramento 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

5.5. DEGRAU DE CARGA NA SAÍDA DO INVERSOR 

A ideia do trabalho é desenvolver um inversor fotovoltaico com sistema 
ininterrupto de energia. Para estudar essa funcionalidade e seus limites, é 
necessário realizar os testes com transitório de carga na saída do inversor, para 
verificar a reação do sistema através da inserção de uma carga instantânea no 
sistema. 

Através da Figura 62, é possível verificar o efeito do transitório da carga 
resistiva no inversor, e monitorar o barramento secundário do conversor através da 
aquisição do osciloscópio. Com a inserção da carga o conversor supriu a demanda 
através de seu barramento mantendo a forma de onda da saída senoidal. 
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Figura 62 - Aquisição do barramento com transitório de 3 kW 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Visto pela forma de onda representada pelo CH3, ocorre o afundamento de 
40 V no barramento devido ao transitório e, consequentemente, o conversor tem um 
afundamento de tensão na saída CA, mostrado no CH1. Esse efeito é monitorado 
em modo desconectado da rede, no qual o conversor e a carga formam um circuito 
único. Esse efeito é dado devido à inserção brusca de carga. No entanto, a Figura 
63 demonstra a atuação do controle de barramento, sendo que esse oscila de sua 
tensão normalizada em 450 volts, para o mínimo de 422 V e máximo de 494 V. 

Figura 63 - Aquisição de ondulação no barramento completa com transitório 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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A saída do conversor também apresentou redução no seu valor eficaz que de 
127 V passou a ficar com mínimo de 120 V em 60 Hz com o teste de transitório, 
como pode ser visto através da forma de onda que corresponde ao CH1 na Figura 
63. 

Para obter a temperatura de funcionamento do conversor, foram realizados 
testes de potência com 2 kW de carga resistiva no inversor de saída, e monitorado 
as temperaturas através da câmera térmica da Fluke, pelo período de três horas 
para que os componentes aquecessem, e apresentados a seguir. 

A Figura 64 apresenta a temperatura do conversor nos testes de potência, 
Nota-se que os interruptores do braço de comutação principal, comutadores (M2a), 
tiveram sua temperatura máxima medida de 48 ºC e 42 ºC nos interruptores 
complementares. 

Figura 64 - Temperatura nos IGBT CC-CC braço principal 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Através da câmera térmica, foi possível também visualizar as temperaturas 
dos interruptores do braço secundário. Observa-se que os IGBT de baixo do braço 
de comutação (M2b) sofrem mais com temperatura devido a ser o final do dissipador, 
conforme Figura 65.  

Sendo o exaustor, que circula o ar dentre o dissipador, ativo, esse acaba que 
arrastando ar aquecido dos outros interruptores da extremidade do dissipador para o 
braço secundário, no qual se tem a temperatura máxima de 66 ºC com carga acima 
da nominal, e testes com três horas de funcionamento. 
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Figura 65 - Temperatura nos interruptores do braço secundário 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 66 representa a imagem térmica do transformador em alta 
frequência durante o mesmo teste de potência. A temperatura do componente foi 
medida em no máximo 48 ºC. 

Figura 66 - Temperatura no transformador 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Na Figura 67 através da imagem térmica do indutor de dispersão utilizada 
para facilitar a comutação do conversor. Este é submetido ao mesmo esforço de 
corrente do que o primário do transformador e nos testes apresentou a temperatura 
61 ºC. 
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Figura 67 - Temperatura no indutor de dispersão 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Devido a utilização do indutor de saída com núcleo de ferrite da Magnetics, 
linha KoolMu, ser uma linha destinada a conversores com baixas perdas, tem-se sua 
temperatura medida no enrolamento de 46 ºC como máxima, conforme a Figura 68. 

Figura 68 - Temperatura do indutor de saída 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A Figura 69 é uma imagem capturada do protótipo montado, no qual estão 
montados os conversores numa mesma placa o que dificulta os testes de 
rendimento dos conversores separadamente, o transformador isolador, indutâncias 
de entrada, etc. 
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Figura 69 - Imagem do Protótipo Montado 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Em testes com o conversor utilizando de módulos fotovoltaicos e o sistema de 
armazenamento, tem-se que o conversor que pode ser observado na Figura 70, não 
apresenta as ondulações de corrente na frequência de 120 Hz, conforme as 
simulações, devido ao ajuste do controle de barramento.  

A Figura 70 é uma aquisição do osciloscópio da Tektronix modelo TPS-2024b 
com a utilização da chave de aplicativos, no qual é possível ter uma medida 
aproximada das potências do conversor. A sonda de corrente conectada no canal 
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CH4 usada é da marca Fluke modelo i310s, e a tensão do painel fotovoltaico está 
representado pelo CH3. 

Figura 70 - Corrente e tensão de entrada dos módulos fotovoltaicos. 

  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

Através da função de análise de potência dada pela utilização do cartão de 
aplicativos, acessórios do osciloscópio Tektronix e sonda  de corrente da Fluke 
modelo i310s, tem-se a medição de corrente conectada no canal CH2 e tensão da 
rede através do CH1, conforme Figura 71.  

Figura 71 - Tensão e Corrente injetada na rede elétrica 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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É possível verificar a potência aproximada e o fator de potência da corrente 
do inversor injetado na rede da concessionária local. Não é possível comparar a 
potência com a imagem anterior por se tratar de imagens adquiridas em instantes 
diferentes. 

Na Figura 72 é possível verificar a distorção na corrente através da utilização 
da função de harmônico do osciloscópio contida no cartão de aplicativos do 
fabricante ‒ função que calcula os valores da THD (Taxa de Distorção Harmônica). 

Figura 72 - TDH da corrente no terceiro harmônico injetada na rede. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

A fonte de sinal analisado é o canal CH2 que corresponde à corrente senoidal 
com frequência fundamental de 60 Hz, injetada na rede. A corrente é mostrada com 
2% de distorção e 9,88 A. Além disso, com a função é possível verificar a 
porcentagem de distorção em cada frequência de harmônicos. O terceiro harmônico 
que corresponde frequência de 180 Hz e tem distorção menor que um por cento é 
apresentado na Figura 72. 

Através do aplicativo também é possível armazenar todos os valores de 
harmônicos que o osciloscópio calcula, possibilitando utilização em outro software 
computacional a fim de melhorar a visualização, conforme apresentado na Figura 73. 
Para um valor de corrente de 12,41 A em 60 Hz, a THD calculada é de 2,31%, com 
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melhor visualização das componentes e suas amplitudes em porcentagem da 
frequência nominal. 

Figura 73 - TDH da corrente de saída (12,41 A RMS) do inversor. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

5.6. RENDIMENTO 

O rendimento do conversor CC-CC isolado foi realizado com teste de 170 V 
no barramento principal, medido com o equipamento da Fluke Series II através da 
função de análise de rendimento. Dessa forma, foi possível medir os valores de 
potência de uma entrada contínua e com saída podendo ser modo contínuo ou 
alternado para medir inversores. As ponteiras utilizadas para medir corrente foram 
modelo TCPA300 da Tektronix com a sonda de corrente TCP305A e sensibilidade 
de 50 A.  Os dados obtidos são apresentados na Tabela 9, na qual é possível 
verificar na primeira coluna a potência de entrada do conversor e na segunda coluna 
a potência de saída. Já na terceira coluna uma função que calcula o rendimento do 
equipamento. 
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Tabela 9 - Rendimento CC-CC isolado 
Entrada (W) Saída (W) Rendimento (%) 

557 461 82,7 
1163 1005 86,4 
1737 1521 87,5 
2311 2039 88,2 
2870 2561 89,2 
3428 3066 89,4 
3933 3527 89,7 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
Devido ao conversor ser acoplado, não foi possível medir o rendimento da 

etapa do inversor separadamente. Porém, manteve-se a tensão de entrada e todas 
as características dos testes anteriores e foram anotados os dados na Tabela 10, 
seguindo as mesmas regras das colunas, obtendo-se o rendimento global do 
conversor na terceira coluna. 

Tabela 10 - Rendimento Global. 
Entrada (W) Saída (W) Rendimento (%) 

692 533 77,0 
1311 1071 81,6 
1929 1598 82,8 
2549 2113 82,8 
3162 2630 83,1 
3769 3130 83,0 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
A Figura 74 é uma representação gráfica da Tabela 9 e Tabela 10, na qual é 

possível verificar na linha de cor azul o rendimento do conversor CC-CC isolador, 
elevador de tensão, que seu ponto máximo está próximo do 0,90 com potência de 
3428 W. 

A linha de cor laranja representa o rendimento do sistema como um todo, 
sendo o rendimento do conversor CC-CC e do conversor CC-CA, devido a não ser 
possível medir o rendimento separadamente dos equipamentos. 
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Figura 74 - Curva de Rendimento do conversor 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

5.7. CONCLUSÃO 

Neste capítulo foi apresentado os componentes utilizados na montagem do 
protótipo, o diagrama simplificado do controle utilizado, além dos resultados de 
operação do conversor. 

É possível concluir que o conversor é funcional. Os resultados obtidos foram 
semelhantes aos adquiridos em simulação computacional. O fator de temperatura 
nos componentes de caráter principal devido à proposta partir de um inversor que 
deve ficar em funcionamento contínuo, em diferentes ambientes. 

Com a utilização da topologia CC-CA foi possível atender as normas que 
regulamentam a geração distribuída para sistemas fotovoltaicos, com quesito na 
qualidade de energia gerada. 

É possível notar na corrente de entrada que não existe a oscilação de 
potência devido ao inversor de saída, o que facilita a obtenção do MPPT do sistema 
fotovoltaico para o controle. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou o funcionamento de um conversor destinado às 
aplicações de geração distribuída de energia elétrica através da integração de 
geração de energia por fonte renovável, além de ser uma proposta para sistema com 
armazenamento de energia. 

Foram abordados tópicos sobre geração de energia renovável e a principal 
tecnologia para a pesquisa que é geração fotovoltaica, além de apresentar alguns de 
seus desafios. Foram apresentadas topologias de conversores empregadas na 
geração de energia elétrica através da tecnologia.  

No trabalho foi apresentado o projeto dos componentes utilizados na 
construção do aparato experimental, os modelos dos componentes comerciais, e os 
testes de funcionamento com diferentes cargas, além de uma extrapolação de 
potência para verificar a confiabilidade da montagem e operação do sistema. 

 Foram utilizadas as normas de geração distribuída para desenvolver o 
conversor de saída visando atender as especificações mínimas para o 
funcionamento como gerador na utilização do sistema com a rede elétrica. 

Nos testes de funcionamento o conversor se demonstrou bastante 
operacional, atendendo todos os modos de operação em laboratório e o sistema de 
busca do máximo ponto de potência utilizado se demonstrou eficaz para o modo 
isolado e conectado à rede. 

Os testes de sobre potência foram aderidos para aferir o comportamento em 
regime de operação totalmente isolado da rede de geração distribuída, e 
demonstrou-se bastante funcional com diferentes cargas no inversor. 

O conversor CC-CC com isolamento galvânico apresentou bom rendimento 
chegando à taxa de 89% para potência de 3 kW, por tratar-se de um conversor 
isolado por transformador em alta frequência com duas fontes de entrada e uma 
saída em alta tensão. O inversor fotovoltaico isolado em alta frequência apresentou 
rendimento de 83% para potência acima de 2 kW. 

A taxa de distorção harmônica para a corrente na saída do inversor ficou 
dentro do especificado na norma atendendo com rigor, e garantindo qualidade na 
energia injetada na rede.  

Sugere-se como trabalhos futuros a investigação para melhoria do 
rendimento no inversor de saída, no qual foi reduzida à frequência do conversor de 
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saída com o intuito de melhorar o rendimento, porém precisam-se tomar maiores 
cuidados para chegar próximo de valores abordados na literatura. 

A grande quantidade de módulos fotovoltaicos com diferentes números de 
células presente no mercado consumidor limita a operação do conversor e determina 
o número de baterias necessário para o funcionamento, o que torna uma 
desvantagem a topologia empregada. 

Através da topologia empregada, é possível o cliente armazene a energia e 
distribua nos períodos em que a geração é insuficiente, e em momentos que o 
usuário estaria utilizando em equipamentos próprios reduzindo o consumo de 
geração da concessionária, reduzindo também os impostos sobre a compra e 
transmissão da energia elétrica. 

Por fim, sugere-se desenvolver um conversor bidirecional DAB, para efetuar 
a carga do sistema de armazenamento de energia através da rede elétrica, com o 
intuito de manter a carga do sistema nos períodos em que a geração fotovoltaica é 
insuficiente, para aumentar a vida útil do sistema. 
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APÊNDICES 

A. PROJETO DOS INDUTORES 

Para o projeto dos indutores do conversor Boost multifase obedecendo às 
regras de projeto onde a ondulação de corrente de no indutor é de 29 %, corrente 
eficaz de 10,5 A descrito segundo os parâmetros da Tabela 11. 

Tabela 11 - Parâmetros utilizados no projeto dos indutores de entrada 
Parâmetro Valor 

 0,7 
 0,3 T 
 380 A/cm² 
 43200 Hz 
 10,5 A 

∆  30% 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

= .
∆ .  

= 340  
(I) 

 
O volume do indutor a ser utilizado é determinado a partir da multiplicação 

das áreas da janela e do núcleo  através da Equação II. Deve-se então 
encontrar um núcleo comercial que possua um valor para o produto  maior ou 
igual ao calculado.  

= . .
. .  (II) 

 
Através da Equação II, foi encontrado como valor de : 
 

= 9,8243  
 

Com este valor e com o catálogo do fabricante, escolheu-se o núcleo de 
ferrite da Magnetics EE 65/33/27 da linha KoolMu, que possui as seguintes 
propriedades: 
 = 5,48  
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 = 4,80  
 = 25,536  
 = 14,82  
 = 78,2  

 
O número de espiras dos indutores de entrada pode ser calculado pela 

Equação III. 
 

= .
. . 100  (III) 

 
Onde: 

– Número de espiras nos indutores de entrada. 
 
Dessa forma, através da Equação III encontra-se: 
 

= 39,499 ≈ 39  
 

Decidiu-se por utilizar o condutor AWG 10 de diâmetro 2,59 mm e secção 
5,26 mm2. Com a secção do fio e a corrente eficaz que passa por ele, obtida via 
simulação, é calculada a quantidade de fios em paralelo pela Equação IV. 

= .  (IV) 
 

Onde: 
 – Quantidade de fios em paralelo do indutor; 
 – Área da seção do condutor AWG 10. 

 
= 0,98 ≈ 1  

 
Para verificar a possibilidade de execução deste indutor, primeiramente, 

calcula-se a sua área de ocupação pela Equação V. 
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= 1,1. . .  (V) 
 

Onde: 
 – Área de ocupação do indutor de entrada. 

 
Após este cálculo, verifica-se através da Equação VI a taxa de ocupação do 

indutor de entrada. Este valor foi limitado em 0,7. 
=  (VI) 

 
Foi encontrada através da Equação V, a respectiva área de ocupação: 
 

= 2,2887  
 

Com a Equação VI calculou-se a efetiva taxa de ocupação do transformador. 
 

= 0,43 
 

Indutância dos indutores de entrada é de 345 μH devido a ser o máximo de 
voltas conseguidos no carretel do núcleo sendo de 39 voltas com o fio 10 e a 
utilização de um núcleo da Magnetics destinado à baixa perda da linha Kool Mu. 

B. PROJETO DO TRANSFORMADOR 

Para o projeto do transformador de alta frequência que foi utilizado no 
conversor CC-CC duplo Boost isolado, foram definidos alguns parâmetros de 
projeto, apresentados na Tabela 12 

Tabela 12 - Parâmetros utilizados no projeto do transformador 
Parâmetro Valor 

 1 
 0,5 
 0,4 
 4 
 0,28 T 
 380 A/cm² 
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Onde: 

 – Dependente do tipo de topologia; 
– Fator de áreas do primário; 
 – Fator de utilização das janelas; 
 – Fator de forma de onda de entrada; 
 – Densidade de Fluxo; 

 – Densidade de Corrente. 
 

O volume do transformador a ser utilizado é determinado a partir da 
multiplicação das áreas da janela e do núcleo ( ) através da Equação VII. Deve-
se então encontrar um núcleo comercial que possua um valor para o produto  
maior ou igual ao calculado. Neste projeto foi utilizado núcleo do tipo “E”. 

 
= 1,1.

2. . . . . .  (VII) 

 
Onde: 

 – Potência de saída do conversor isolado; 
 – Frequência de chaveamento. 
 

Através da Equação VII foi encontrado como valor de : 
 

= 19,83251  
 

Com este valor e com o catálogo do fabricante, escolheu-se o núcleo de 
ferrite da Ferroxcube EE 65/33/27, que possui as seguintes propriedades: 

 
˗ = 5,32  
˗ = 4,8  
˗ = 25,536  
˗ = 14,7  
˗ = 78,2  
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O número de espiras no primário do transformador pode ser calculado pela 

Equação VIII. 
= . . .  (VIII) 

 
Onde: 

 – Número de espiras no enrolamento primário do transformador; 
– Tensão no enrolamento primário do transformador. 

 
Dessa forma, através da Equação VIII encontra-se: 

 
= 6,3646 ≈ 6  

 
Para calcular o ganho do transformador utiliza-se a Equação IX: 

= = 3,111 (IX) 

 
Como a relação de transformação desejada é de 1: 3,11, o número de 

espiras no secundário é igual a 3,11 vezes o número de espiras presentes no 
primário, lembrando que com ponto central devido ao conversor de saída ser em 
meia ponte. Assim: 

= 20  
 
Com o objetivo de evitar o efeito pelicular, causado pela alta frequência de 

chaveamento, foi utilizado o fio Litz, que é um condutor formado por dezenas de fios 
de diâmetro menor. O fio Litz utilizado é agrupado de 16 fios com bitola AWG24 
sendo equivalente ao condutor AWG12, possuindo seção transversal de 3,28 cm2. 
Utilizando os valores de corrente eficaz no primário e secundário encontrado na 
simulação é possível calcular o número de condutores em paralelo necessários no 
enrolamento primário com o auxílio da Equação X. 

 
= á.  (X) 
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Onde: 

 – Número de condutores em paralelo no enrolamento primário do 
transformador; 

 – Seção transversal do condutor AWG 12. 
 

Através da Equação X, pode ser encontrado o número de condutores em 
paralelo no enrolamento primário do transformador. 

 
≈ 4  

 
Pela relação de transformação, tem-se que o número de condutor no 

enrolamento secundário de 20 voltas, tem-se que a quantidade de fio em paralelo é 
dada pela Equação XI:  

 
= á.  (XI) 

 
≈ 1  

 
 

Para verificar a possibilidade de execução deste transformador, 
primeiramente, calcula-se a área de ocupação dos enrolamentos primário e 
secundário respectivamente pelas Equações XII e XIII. 

 
= 1,1. . .  (XII) 
= 1,1. . .  (XIII) 

 
Onde: 

 – Área de ocupação do enrolamento primário do transformador; 
 – Área de ocupação do enrolamento secundário do transformador. 
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Após este cálculo, verifica-se através da Equação XIV a taxa de ocupação do 
transformador, vale ressaltar que este transformador possui dois secundários, por 
isso é considerado o dobro da área de ocupação do secundário. 

 
= + 2.  (XIV) 

 
Onde: 

 – Taxa de ocupação do transformador. 
 

Foram encontradas através das Equações (XII) e (XIII), as respectivas áreas 
de ocupação dos enrolamentos primário e secundário do transformador. 

 
= 0,86593  
= 0,53856  

 
E com a Equação XIV, calculou-se a efetiva taxa de ocupação do 

transformador. 
= 0,2926 

 
Normalmente a taxa de ocupação deve estar perto de 0,4 ou menor, porém 

devido à utilização de fio Litz com grande quantidade de fios em paralelo, deve se 
considerar um valor menor no qual foi feito a tentativa de enrolar o transformador 
com o núcleo EE 65/33/27 à disponibilidade de carretéis do laboratório. 
Considerando 6 espiras no primário, sendo 4 condutores em paralelo, e com 10 
espiras no secundário, utilizando 1 condutor em paralelo com ponto central. Em 
ambos os enrolamentos foi utilizado fio Litz, equivalente ao AWG 13. 

Com o objetivo de levantar alguns parâmetros elétricos do transformador, 
foram realizadas medições que resultaram nos seguintes valores: 

Indutância do enrolamento primário: 663,6 μH; 
Indutância dos enrolamentos secundários em paralelo: 1377 μH; 
Indutância de dispersão: 1,01 μH. 
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C. INDUTOR DE DISPERSÃO 

Para o projeto do indutor de dispersão de alta frequência que foi utilizado no 
em série com o primário conversor CC-CC duplo Boost isolado, foram definidos 
alguns parâmetros de projeto, apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Parâmetros utilizados no projeto do indutor de dispersão 
Parâmetro Valor 

 1,607 
 0,35 
 43200 Hz 
 55 A 
 35 A 
 225 V 

 0,14 T 
 300 A/cm² 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
Onde: 

 – Ganho de relação do transformador; 
– Corrente de pico; 

 – Corrente eficaz no primário; 
 – Tensão do barramento; 

 – Densidade de Fluxo; 
 – Densidade de Corrente. 
 
 Através da equação XV, é possível calcular a indutância necessária 

para auxiliar a comutação das chaves. 
 

= ( . − ).
( . ). 2. .     (XV) 

 
Sendo que a indutância final da dispersão do conversor será de: 
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= 8,43  
 

Desconsiderando o valor medido no transformador, tem-se: 
 

= 8,43 − 1,1 = 7,33  
 

Por tanto a indutância necessária é de 7,33 µH, com isso é possível 
dimensionar o componente magnético, sendo a escolha do núcleo é determinado 
pelo volume do indutor a ser utilizado onde a partir da multiplicação das áreas da 
janela e do núcleo  através da Equação II. Deve-se então encontrar um núcleo 
comercial que possua um valor para o produto  maior ou igual ao calculado. 
Assim, através da Equação II foi encontrado como valor de : 

 
= 3,0231  

 
Com este valor optou-se pelo núcleo da Thronton EE 55/20 com os seguintes 

parâmetros: 
˗ = 3,54  
˗ = 2,5  
˗ = 8,85  
˗ = 11,26  

 
O número de espiras dos indutores de entrada pode ser calculado pela 

Equação III. Assim: 
 

= 5,124 ≈ 5  
 
Como a ligação do indutor de dispersão é em série com o enrolamento do 

primário, tem-se que a quantidade de fio em paralelo e bitola do fio será o mesmo 
calculado no apêndice B, do transformador. 


