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  RESUMO 

 

CUTINHOLA, Jade L. e MARTINS Franciele L. Transmissão de energia elétrica 
sem fios através de acoplamento indutivo ressonante utilizando conversor 
CC-CA. 2017. 94f. Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação em Engenharia 
Eletrônica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Toledo, 2017. 

 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um sistema 
que realiza a transmissão de energia elétrica sem fios, de um ponto a outro, 
utilizando o método denominado por acoplamento indutivo ressonante. O sistema de 
transmissão de energia consiste de um conversor CC-CA em cascata simétrico de 
cinco níveis, alimentado por duas fontes contínuas e ideais com carga ressonante 
para realizar a transmissão. O conversor utiliza MOSFETs como chaves 
semicondutoras e estas são acionadas via software através de um CPLD 
(Complex Programmable Logic Device). O circuito receptor de energia consiste em 
um ressonante LC seguido de um retificador de tensão conectado a carga. 
Os circuitos ressonantes são compostos de bobinas planares com geometrias 
circulares, confeccionadas artesanalmente com fio Litz Wire e capacitores. 
O sistema foi projetado para operar com frequências fixas dentro da faixa 
de 30 a 100 kHz e foi avaliado para quatro topologias distintas de circuitos 
ressonantes (SS, SP, PS e PP) a 4 distâncias de transmissão diferentes 
(0, 1, 2 e 3 cm), nos quais são quantizados os níveis de eficiência energética 
gerados por cada topologia. Os ensaios realizados apontaram que o sistema 
acoplado a topologia PP apresenta desempenho superior às demais topologias, 
alcançando 83,3% de eficiência com o sistema submetido a 30 kHz e distância de 
transmissão mínima (melhor caso estudado). Neste caso, a topologia SS é apontada 
como a menos eficiente, por alcançar apenas 47,2%. Todo o sistema é construído 
de modo a possibilitar a troca dos componentes relacionados à frequência de 
ressonância de maneira manual e sem riscos de danos ao sistema ou ao usuário. 
 
Palavras-chave: Ressonância. Inversor Multinível. Transferência de potência. 
Transferência de energia sem fio.  



ABSTRACT 

 

CUTINHOLA, Jade L. e MARTINS Franciele L. Wireless electric power 
transmission through inductive resonant coupling using AC-DC converter. 
2017. 94f. Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação em Engenharia Eletrônica, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Toledo, 2017. 

 

 

The present work presents the development and the implementation of a system that 
performs the transmission of electric energy wirelessly, from one point to another, 
using the method inductive resonant coupling. The power transmission system 
consists of a five-level, symmetrical cascaded AC-DC converter, powered by two 
continuous, ideal sources with resonant charge for transmitting. The converter uses 
MOSFETs as semiconductor switches and these were driven via software through a 
CPLD (Complex Programmable Logic Device). The receiver circuit consists of a 
resonant LC followed by a voltage rectifier connected to a load. The resonant circuits 
are composed of planar coils with circular geometries, handcrafted with Litz Wire and 
capacitors. The system is designed to operate with fixed frequencies within the range 
of 30 to 100 kHz and is evaluated for four distinct topologies of resonant circuits 
(SS, SP, PS and PP) at four different transmission distances (0, 1, 2 and 3 cm), in 
which the energy efficiency levels generated by each topology are quantified. 
The tests performed show that the topology PP presents superior performance to 
other topologies, reaching up to 83.3% efficiency with the system submitted to 
30 kHz and minimum transmission distance (best case studied). In this case, the SS 
topology is indicated as the least efficient, reaching only 47.2%. The entire system is 
constructed so as to enable the exchange of components related to resonant 
frequency manually and without risk of damage to the system or to the user. 
 
Keywords: Resonance. Inverter Multilevel. Power transfer. Wireless power transfer. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

A transmissão de energia elétrica sem fios, por definição, é um processo que 

ocorre em um determinado sistema elétrico, no qual a energia é transmitida de uma 

fonte de energia elétrica à uma carga, sem o uso de conexões físicas. Esse conceito 

recebeu recentemente o nome de Witricity - união das palavras wireless (sem fios) e 

electricity (eletricidade) - sendo definido também como Wireless Power 

Transmission – WPT (STARK, 2004).  

Em síntese, este processo de transmissão visa o conforto, a segurança, a 

inovação e outros benefícios no cotidiano como, por exemplo, a possibilidade de 

falar ao telefone celular enquanto se move livremente em uma sala e ao mesmo 

tempo a bateria do dispositivo é carregada. Essa tecnologia pode estar presente no 

futuro em diversos setores e até em projetos complexos e ambiciosos como o de 

construir toda uma rodovia envolvida em um sistema em que os carros elétricos 

tenham suas baterias carregadas enquanto estão em movimento 

(INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2012). 

Diversos métodos de transmissão de energia sem fios já foram propostos, tais 

como: acoplamento indutivo, acoplamento indutivo ressonante, microondas, feixe 

laser, ultrassom e outros. A radiação eletromagnética é o fenômeno que possibilita a 

transmissão por microondas e lasers e tem como característica uma faixa de 

frequências que vai de alguns hertz a dezenas de quilohertz. Utilizando microondas 

é possível transmitir potência de poucos metros até dezenas de quilômetros com o 

uso de antenas direcionais, com frequências de 0,3 GHz a 300 GHz.  

O feixe laser tem o custo elevado, pois utiliza células fotovoltaicas em seu 

receptor e a distância de transmissão depende de diversos fatores como, por 

exemplo, o material utilizado na construção das células. A maioria destes métodos 

utiliza o fenômeno das ondas eletromagnéticas, em contrapartida, o ultrassom, 

diferente dos demais métodos descritos, são as ondas mecânicas de pressão no ar 

que transportam a energia.  

O acoplamento indutivo ressonante é um método de baixo custo com boa 

eficiência de transmissão de energia para pequenas e médias distâncias sendo 

caracterizado pelo uso de bobinas transmissoras e receptoras. 
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Considerando este método, apesar da incrível dissipação nos últimos anos 

em aplicações como dispositivos móveis e pads carregadores (FREIRE, 2015), por 

exemplo, existem ainda lacunas de informação que demandam um estudo mais 

aprofundado. Neste tipo de transmissão, diversos tipos de circuitos podem ser 

utilizados na excitação da bobina transmissora. Além disso, a ressonância do 

acoplamento pode ser realizada com circuito série ou paralelo, no transmissor e no 

receptor. Isso faz com que existam 4 possibilidades de acoplamentos possíveis entre 

o transmissor e receptor.  

No trabalho de Pereira (2016), foi utilizado um amplificador de potência 

senoidal para excitar a bobina de transmissão. Além disso, Pereira (2016) avaliou o 

desempenho das 4 combinações possíveis de circuitos ressonantes para 

frequências de 15 a 80 kHz. Mostrou-se que, para bobinas confeccionadas com 

fio Litz, a ressonância paralelo na transmissão e paralelo na recepção (topologia 

denominada por Paralelo-Paralelo - PP) alcançou 70% de eficiência energética para 

as bobinas com afastamento nulo e frequência de ressonância menor que 60 kHz. 

A partir de 60 kHz, segundo os trabalhos de Pereira (2016) ocorre um melhor 

desempenho da transmissão de energia com a topologia Série-Série (SS). 

O estímulo da bobina primária por um amplificador senoidal é, em geral, limitado em 

termos de eficiência energética e comumente destinado à cargas de baixas 

potências.  

Para fornecer índices maiores de potência é comum a utilização de 

conversores chaveados do tipo CC-CA (LU et al., 2015). Além de ampliar a faixa de 

potências esse tipo de conversor tem característica de apresentar maiores valores 

de eficiência energética em relação a outros circuitos. Sendo assim, este trabalho 

visa implementar um conversor CC-CA, especificamente o conversor multinível em 

cascata simétrico, para avaliar a eficiência energética da transmissão de energia 

bem como a melhor configuração de circuito ressonante dentro da faixa de 

frequência de 30 a 100 kHz. 

Este trabalho estrutura-se em 5 seções, apresentando-se nas 2 iniciais os 

principais conceitos e teorias necessários para a compreensão do mesmo por 

completo. A seção 3 caracteriza o sistema proposto com os respectivos materiais e 

métodos acerca do transmissor e do receptor e a seção 4 os dimensiona fisicamente 

e apresenta os testes de transmissão. São utilizados softwares de simulação como 

Quartus II e ModelSim para validação do comportamento dos sinais e dos projetos 
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realizados. Assim como são apresentados os resultados parciais e finais de cada 

uma das etapas realizadas para confecção e avaliação da eficiência energética do 

sistema contendo transmissor e receptor de energia sem fios. Por fim, a seção 5 

apresenta as conclusões e os trabalhos futuros. 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 

Estudo e desenvolvimento de um protótipo com a finalidade de transmitir 

energia elétrica sem o uso de fios, utilizando o método acoplamento indutivo 

ressonante e um conversor CC-CA acionado por um CPLD 

(Complex Programmable Logic Device). O conversor atuará como circuito de 

excitação da bobina transmissora de energia e o receptor consistirá num circuito 

ressonante LC seguido de um retificador de tensão conectado à carga. Para tanto, 

os seguintes objetivos específicos devem ser contemplados:  

a. Construir um par de bobinas planares, circulares e de fio Litz Wire; 

b. Projetar um conversor CC-CA multinível (5 níveis) com 8 chaves 

semicondutoras; 

c. Projetar o sistema de acionamento das chaves; 

d. Desenvolver o algoritmo de acionamento das chaves via software; 

e. Desenvolver o conversor CC-CA com carga ressonante e os circuitos de 

isolação e de driver para que todo o sistema opere com frequências fixas de 

30, 45, 60 e 100 kHz; 

f. Avaliar o sistema submetido a quatro topologias de circuitos LC ressonantes 

utilizados como carga no transmissor e como entrada no receptor. Determinar 

qual apresenta, para o sistema proposto, melhor eficiência ; 

g. Desenvolver um transmissor e um receptor, em protótipos distintos, com a 

finalidade de realizar o afastamento físico entre os mesmos demonstrando a 

transmissão de energia sem fios de um ponto a outro;  

h. Determinar a eficiência  da transmissão do sistema completo proposto para 

distâncias de transmissão de 0, 1, 2 e 3 cm a frequências de 30, 45, 60 e 

100 kHz. 
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É válido ressaltar que, o foco deste estudo está no circuito transmissor de 

energia. A ideia central é a construção de um protótipo que atenda as especificações 

da WPC (Wireless Power Consortium) para transmissão de energia sem o uso de 

fios, para que o pesquisador possa levantar dados de forma prática e realizar a 

transferência de energia para frequências de 30 a 100 kHz e potências de até 3 W. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

 

A eletricidade promove avanços na qualidade de vida do ser humano e a 

possibilidade de no futuro existir equipamentos autônomos em termos de 

cabeamento, é necessariamente uma vantagem com relação a comodidade que é 

significativamente relevante. Com o avanço da tecnologia de circuitos integrados 

constata-se um aumento significativo na velocidade, eficiência, miniaturização e 

diminuição expressiva do consumo de energia dos dispositivos eletrônicos. 

Entretanto, apesar de todo o progresso, as baterias continuam sendo 

indispensáveis, necessitando de recarga diariamente tornando interessante que o 

processo de carga seja prático.  

A gama de transmissão sem fios aumenta diariamente, seja pela 

implementação de uma rede wireless, ou seja, que se comunica sem a utilização de 

fios, ou pela utilização de outros sistemas de comunicação sem fio, que hoje 

competem com a utilização de fios. Seja pela comodidade ou pela mobilidade, os 

investimentos na transmissão de energia sem fios são altíssimos, garantindo 

pesquisas de empresas especializadas, com o intuito de melhorar não só o 

rendimento da transmissão, como também de aumentar o número de dispositivos 

que a utilizam, sejam para o uso doméstico, comercial ou industrial.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Para ser realizada a transmissão de energia sem fios é necessária a 

compreensão de alguns fenômenos e teorias. Nesta seção, será apresentado todo o 

embasamento necessário para a compreensão do trabalho proposto. Sendo assim, 

esta é dividida de forma que na subseção 2.1 são apresentados alguns modelos de 

indutores, ou bobinas, de diferentes geometrias, com suas devidas características e 

principais aplicações. Na subseção 2.2 será realizada uma revisão de literatura que 

irá descrever a teoria do acoplamento magnético, que é a base do método de 

transmissão de energia para baixas e médias potências. Na subseção 2.3 serão 

apresentados diferentes métodos de transmissão de energia sem fios e na 

sequência será abordada a análise teórica do acoplamento indutivo ressonante com 

ênfase em circuitos elétricos, apresentando a teoria da ressonância e as principais 

características dos circuitos ressonantes em série e em paralelo.  

 

 

2.1 INDUTORES  

 

 

Espiras de um material condutor enroladas em torno de um núcleo 

(ferromagnético ou não) constituem um indutor. Este, também é um elemento 

passivo, capaz de armazenar energia, além de ser um meio de acoplamento de dois 

circuitos ressonantes, que se opõe a qualquer alteração na corrente elétrica. 

O comportamento dos indutores é baseado nos fenômenos associados a campos 

magnéticos que são apresentados posteriormente na subseção 2.2.1. 

Uma grande variedade de geometrias para os indutores é utilizada em todas 

as áreas da engenharia eletrônica (Figura 1). Em sistemas de recepção de rádio, 

comumente utilizam-se indutores com enrolamentos do tipo solenoide (Figura 1.a). 

Em sistemas que demandam alta indutância, geralmente os enrolamentos do tipo 

toroidal são preferidos (Figura 1.b), e em circuitos eletrônicos, aplicações em placas 

de circuito impresso (PCI), os indutores do tipo planares são os mais indicados 

(Figura 1.c). 
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Figura 1: Geometrias de indutores: (a) Solenoidal, (b) Toroidal, 
(c) Planar. Fonte: Adaptado de Hämmerle (2009). 

 

 

Devido às características dos indutores planares e do trabalho desenvolvido 

por Pereira (2016) e pelo MIT (KURS et al., 2007), este estudo se limita a confecção 

deste tipo de indutor para a realização da transferência de energia.  

Normalmente, para a confecção de indutores é utilizado fios de cobre 

esmaltados, de diversas medidas de secção transversal. Entretanto, fios rígidos de 

cobre esmaltado são projetados para baixas frequências, como por exemplo em 

motores CA, que normalmente operam em 50 ou 60 Hz. Quando o sistema é 

submetido a altas frequências, consideradas por Pomílio (2013) maiores que 50 kHz, 

este tipo de condutor apresenta perdas de potência devido ao efeito pelicular, que é 

o fenômeno pelo qual a intensidade de campo magnético em um condutor decresce 

rapidamente.  

Devido a este fato, para altas frequências é viável utilizar cabos que refutem 

ao máximo esse efeito, uma alternativa, é o fio Litz, que consiste num cabo com 

grande número de fios isolados individualmente e trançados em um padrão 

uniforme. Dada essa configuração, este fio é projetado para minimizar as perdas de 

potência nos condutores sólidos devido ao efeito pelicular e este estudo, por 

abranger uma faixa de frequências de 30 a 100 kHz, se limita a utilizar deste fio para 

a construção dos pares de indutores necessários. 

 

 

2.2 ACOPLAMENTO MAGNÉTICO 

 

 

Quando dois circuitos magnéticos (ambos contendo indutor), estão próximos 

um do outro e o fluxo magnético de um dos circuitos alcança o outro, dizemos então 

a)                                b)                            c) 
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que estes estão acoplados magneticamente (SADIKU, ALEXANDER, 2012, p. 632). 

Este princípio é o que possibilita a existência do transformador, que é um dispositivo 

muito utilizado nos sistemas de distribuição de energia elétrica. Existem alguns 

parâmetros deste princípio que devem ser ressaltados para as finalidades deste 

trabalho, são eles: a indutância mútua  e o coeficiente de acoplamento . 

 

 

2.2.1 Indutância mútua 

 

 

O fenômeno da indutância mútua é estabelecido de forma que, quando dois 

indutores estão próximos e por um deles flui uma corrente elétrica variável no tempo, 

este provoca um fluxo magnético que irá induzir uma tensão no outro indutor. 

A indução mútua é um dos fatores de fundamental importância, pois seu valor altera 

a frequência de ressonância, alterando assim o acoplamento do circuito e 

consequentemente a eficiência da transmissão. Tal fenômeno é função da distância 

de separação entre os indutores, e conforme esta distância aumenta o valor da 

indutância mútua diminui. O equacionamento deste fenômeno é dado por duas leis 

do eletromagnetismo: lei de Biot-Savart e lei de Faraday. 

A lei de Biot-Savart estabelece que a intensidade do campo magnético  

gerada em um ponto  (Figura 2), pelo elemento diferencial de corrente   é 

proporcional ao produto de   e o seno do ângulo , entre o elemento e a linha que 

une  ao elemento, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância  

(SADIKU, ALEXANDER, 2012, p. 244). 

 

 

 
Figura 2: Campo magnético  em  devido ao elemento de corrente  . 

Fonte: Adaptado de Sadiku e Alexander (2012, p. 238). 
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Matematicamente, tem-se 

 

  ∝      . (1) 

 

A lei de Faraday afirma que um campo magnético variável no tempo produz 

uma tensão induzida (denominada de força eletromotriz – ) em um circuito fechado, 

o que causa um fluxo de corrente. A tensão  induzida, (em volt), em qualquer 

circuito fechado, é igual a variação no tempo do fluxo magnético enlaçado pelo 

circuito (SADIKU, ALEXANDER, 2012, p. 334). Matematicamente, 

 

 = , (2) 

 

onde  é o número de espiras,  é o fluxo magnético e  é a tensão induzida no 

indutor. Considerando dois indutores,  e , próximos fisicamente (Figura 3), 

observa-se que o fluxo magnético  emanado do indutor 1 tem duas componentes: 

a componente  e a componente  no qual a primeira atravessa apenas o 

indutor 1 e a segunda se associa com os dois indutores, de forma que 

 

 =  +  . (3) 

   

Apesar de os indutores estarem fisicamente separados, diz-se que estes estão 

magneticamente acoplados. 

 

 

  
Figura 3: Indutância mútua do indutor 2 em relação ao indutor 1. 

Fonte: Adaptado de Sadiku e Alexander (2013, p. 495). 
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A tensão induzida no indutor é proporcional à taxa de variação do fluxo 

magnético , logo esta aumenta se a taxa de variação da corrente aumenta. 

Em contrapartida, a tensão  induzida no indutor também está relacionada com o 

número de espiras , e então, esta também aumenta conforme aumenta a 

quantidade de fluxo concatenado no indutor. Por fim, é valido notar que quanto 

maior o valor da indutância  ou da frequência do sistema, maior será a tensão 

induzida no indutor secundário.  

 

 

2.2.2 Coeficiente de acoplamento 

 

 

O coeficiente de acoplamento  é uma medida do acoplamento magnético 

entre os dois indutores e espera-se que seu valor dependa da proximidade entre os 

indutores, seus núcleos, suas orientações e seus enrolamentos 

(SADIKU, ALEXANDER, 2013). O coeficiente de acoplamento  é dependente dos 

fluxos magnéticos concatenados nos indutores acoplados, e é definido pela fração 

do fluxo total que emana de um indutor e atravessa o outro indutor, ou seja, 

 

 =  =    .    (4) 

 

Quando todo o fluxo emanado por um indutor atravessa o outro, o coeficiente de 

acoplamento  é máximo, ou seja = 1 , diz-se então que os indutores estão 

perfeitamente acoplados. Se < 0,5 , diz-se que os indutores estão livremente 

acoplados e se > 0,5, diz-se que estes estão fortemente acoplados.  

 

 

2.3 MÉTODOS DE TRANSMISSÃO SEM FIOS 

 

 

Nesta subseção serão apresentados os diferentes métodos para transmissão 

de energia sem o uso de fios e suas principais características. Diversas instituições, 

centros de pesquisa e grandes empresas como Intel, Sony, Powermat, Mitsubishi, 
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Japan Space Systems, MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e outros 

estão investindo e explorando nos diversos métodos para WPT, buscando a melhor 

forma de aplicá-los e dissipá-los (WPT, 2012).  

Cada método para realizar a WPT utiliza uma frequência ou comprimento de 

onda diferente. As ondas eletromagnéticas cobrem um espectro extremamente 

amplo de comprimento de onda e frequência. Esse espectro abrange as 

transmissões por rádio e TV, a luz visível, a radiação infravermelha e ultravioleta, os 

raios X e os raios gama (YOUNG, FREEDMAN, FORD, 2009, p. 380). 

 

 

2.3.1 Microondas 

 

 

Microondas são por definição ondas de alta frequência. De acordo com o 

espectro eletromagnético a faixa de frequências é de 0,3 GHz a 300 GHz. 

Este método se baseia no conceito da radiação eletromagnética, proporciona um 

grande alcance de transmissão de energia e está bem fundamentado nos estudos 

realizados por William C. Brown, pioneiro na tecnologia WPT. Brown projetou e 

desenvolveu um sistema no qual demonstrou a transferência de energia através do 

espaço livre por microondas na década de 1960. O sistema contava com um 

transmissor que funcionava como fonte de energia de microondas com potência de 

saída controlada. Este tinha função de converter corrente elétrica contínua em 

microondas e emiti-las a um receptor. No receptor, uma antena especial é 

responsável por receber a potência e a converter novamente em corrente contínua 

(REDDY, HEMANTH, MOHAN, 2013).  

Existem projetos audaciosos utilizando esta tecnologia, porém, os mesmos 

utilizam de antenas com grandes diâmetros, o que torna alto o custo da transmissão, 

além dos possíveis malefícios à saúde humana devido a propagação das 

microondas no ar (ROEBUCK, 2011).  
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2.3.2 Feixe laser 

 

 

A transmissão utilizando feixe lasers apresenta vantagem de confinar energia 

direcionada, porém, ainda assim há grandes perdas de potência na transmissão. 

O processo é semelhante à geração de energia por meio de células fotovoltaicas 

que convertem a energia solar em energia elétrica, entretanto, neste caso a energia 

é convertida em um laser que é emitido na direção do receptor, no qual este é 

constituído de células fotovoltaicas. A utilização de células fotovoltaicas e lasers 

torna o custo de aquisição de sistemas deste tipo elevado e além disso, a eficiência 

da transmissão é baixa pois existem grandes perdas no processo.  

 

 

2.3.3 Ultrassom 

 

 

Para realizar a transmissão de energia sem fios, o método denominado por 

ultrassom utiliza de transdutores que são dispositivos que convertem um tipo de 

energia em outro. O processo de transmissão se inicia pelo ultrassom emitido pelo 

transmissor, que vibra o ar e alcança o receptor, no qual este contém outro 

transdutor que converte a vibração recebida em energia elétrica. Este método de 

transmissão se encontra nos estágios iniciais e sua eficiência quanto ao alcance de 

transmissão é pouco conhecida. Alguns detalhes podem ser encontrados em 

https://ubeam.com (UBEAM, 2017). 

 

 

2.3.4 Acoplamento indutivo  

 

 

O método denominado por acoplamento indutivo funciona por indução 

eletromagnética, isto é, uma corrente alternada (CA) percorre o indutor do circuito 

transmissor gerando um campo magnético variável no tempo que induz uma tensão 

nos terminais do indutor do circuito receptor. Os dois indutores devem estar o mais 
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próximo possível, por exemplo, enrolados um ao outro ou acoplados por um material 

magnético. Um dispositivo de ampla utilidade que se utiliza desta técnica é o 

transformador elétrico tradicional, onde o acoplamento é realizado através do núcleo 

que confina o campo magnético reduzindo as perdas.  

Esse método não tem utilidade para os propósitos aqui mencionados eis que 

a necessidade de manter os indutores muito próximos (praticamente colados) ou 

acoplados via um núcleo magnético contrapõe a proposta de transmitir energia de 

um ponto a outro sem o uso de fios. 

 

 

2.3.5 Acoplamento indutivo ressonante 

 

 

Ao adicionar o fenômeno da ressonância ao método do acoplamento indutivo 

descrito na subseção 2.3.4, o mesmo é viabilizado devido elevar a eficiência da 

transmissão, possibilitando distâncias maiores para a transferência de energia. 

Isso ocorre, pois quando a frequência do campo magnético variante é igual a 

frequência de ressonância do material as perdas da transmissão de energia são 

minimizadas.  

O modelo tradicional de acoplamento indutivo ressonante considera dois 

indutores magneticamente acoplados e dois capacitores. As vantagens deste 

método estão no custo baixo para aquisição de material e para manutenção, na 

eficiência e no alcance da transmissão que são os mais atraentes, considerando as 

necessidades deste trabalho, com relação aos métodos citados. 

 Talvez essa tenha sido a maior descoberta no que diz respeito à WPT. 

Nos dias atuais este método se encontra em constante expansão e desenvolvimento 

por grandes empresas e institutos de pesquisa conceituados como o MIT 

(LU et al., 2015). Todavia, todos os sistemas desenvolvidos até então, apesar de 

apresentarem alcances maiores com relação aos sistemas sem ressonância, contam 

com alcance de apenas alguns centímetros. Em 2008, engenheiros da Intel 

apresentaram aplicações utilizando o acoplamento indutivo ressonante com 

indutores planares como sendo um modelo de sistema ideal para ser incorporado 

em dispositivos móveis (GONDIM, 2010), mais especificamente, em pads 
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carregadores para dispositivos móveis, e desde então, a tecnologia vem sendo 

incorporada por empresas como a Nokia, Samsung e Sony (FREIRE, 2015). 

 

 

2.3.6 Análise comparativa dos métodos de transmissão sem fios 

 

 

Esta subseção apresenta uma análise comparativa entre os métodos de 

transmissão de energia citados nas subseções anteriores, de modo a selecionar qual 

melhor se enquadra para o protótipo proposto. 

 Devido à alta complexidade do desenvolvimento de um transdutor que 

transmita potência, o método que utiliza ultrassons foge do escopo deste trabalho. 

A radiação eletromagnética por microondas ou lasers é voltada para transmissão de 

altas potências e frequências na ordem de MHz e, com isso, também é eliminada 

para possível implementação neste estudo devido à faixa de frequências de 

interesse se limitar a 100 kHz. O acoplamento indutivo tem o alcance muito curto e 

como mencionado na subseção 2.3.4 contrapõe a proposta deste trabalho. 

A adição da ressonância ao sistema otimiza as distâncias de transmissão validando 

o método e tornando-o bastante eficiente. A Tabela 1 apresenta um resumo dos 

métodos citados, no qual são ressaltados os parâmetros avaliados para a escolha 

do método de transmissão que será implementado. 

 

Tabela 1: Comparativo entre os métodos de transmissão de energia sem fios. 
Fonte: Adaptado de Pereira (2016). 

MÉTODO CUSTO APLICAÇÕES ALCANCE COMPLEXIDADE 
Microondas Alto Alta potência Longo Alta 
Feixe Laser Alto Alta potência Longo Alta 
Ultrassom Baixo Baixa potência Curto Alta 

Acoplamento Indutivo Baixo Alta potência Curtíssimo Baixa 
Acoplamento Indutivo 

ressonante 
Baixo Baixa potência Curto Média 

 

 O acoplamento indutivo ressonante se destaca pelo baixo custo e por 

apresentar ótimo desempenho em aplicações de baixa potência e pequenas 

distâncias, além de ser o método indicado pela WPC para elevar a eficiência  e 

aumentar o alcance da transmissão de energia entre os circuitos 
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acoplados (WPT, 2012). Com isso, este é o método mais adequado para as 

necessidades deste trabalho e sendo assim será aplicado ao protótipo proposto. 

  

 

2.4 ANÁLISE TEÓRICA DO ACOPLAMENTO INDUTIVO 

RESSONANTE 

 

 

 Nesta subseção será apresentada a análise teórica da transmissão de 

energia sem o uso de fios pelo método acoplamento indutivo ressonante com ênfase 

na teoria da ressonância em circuitos elétricos e nos parâmetros dos circuitos 

ressonantes em configurações série e paralelo. Considere os circuitos ressonantes 

na Figura 4. 

 

 

 
 

Figura 4: (a) Circuito ressonante em série, (b) em paralelo. 
Fonte: Adaptado de Boylestad (2012, p. 722). 

 

 

O conceito da ressonância se aplica em diversas áreas da ciência e da 

engenharia. Por definição, é uma condição em um circuito RLC no qual as 

reatâncias capacitiva e indutiva são iguais em módulo, resultando em uma 

impedância puramente resistiva. Isso ocorre em qualquer circuito que contenha ao 

menos um indutor e um capacitor, ou seja, em qualquer sistema que contenha um 

par conjugado de polos e é o fenômeno que possibilita a discriminação de 

frequências em circuitos de comunicação (SADIKU, ALEXANDER, 2013, p. 561). 

 O circuito ressonante é uma combinação de elementos R, L e C que possui 

resposta em frequência característica semelhante à da Figura 5. A curva mostrada 

  a)                               b) 
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considera tanto um circuito RLC em série como um circuito RLC em paralelo e 

mostra que para o circuito em série a corrente  será máxima na frequência de 

ressonância , porém caso o circuito tenha configuração em paralelo a 

tensão V será máxima em . Quando a curva está próxima do valor máximo, diz-se 

que o circuito está em um estado de ressonância (BOYLESTAD, 2012, p. 712). 

Considerando um sistema para transferência de energia elétrica de um ponto a 

outro, contendo um transmissor e um receptor, o receptor deve ser ajustado 

(ou sintonizado) para uma determinada frequência e esta deve ser próxima de . 

  

 

 
Figura 5: Curva de ressonância. Fonte: Adaptado de Boylestad (2012, p. 702). 

 

 

 Quando a ressonância ocorre devido ajuste da frequência adequada , a 

energia armazenada em um elemento reativo é igual à fornecida por outro elemento 

reativo do sistema. Analogamente, a energia oscila entre um elemento reativo e 

outro. Portanto, uma vez que um sistema ideal (capacitor C e indutor L puros) atinge 

um estado de ressonância, ele não necessita mais de potência reativa, pois é 

autossustentado. Em um circuito real, existe uma resistência presente nos 

elementos reativos que produz um eventual “amortecimento” das oscilações entre os 

elementos reativos (BOYLESTAD, 2012, p. 713).  

 Considerando os circuitos ressonantes apresentados na Figura 4 e uma 

análise no domínio da frequência, no qual as impedâncias do indutor e do capacitor 

são respectivamente  e , a frequência de ressonância  dada em radiano por 

segundo ou  dada em hertz pode ser determinada em termos da indutância L e da 

capacitância C do circuito como 
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 = 1√  (5) 

 

ou 

 = 12 √ . (6) 

 

A resposta em frequência, para os circuitos ressonantes em série e em 

paralelo, é apresentada na Figura 6. No circuito ressonante série, a impedância é 

mínima na ressonância, proporcionando uma corrente significativa que resulta em 

valores consideráveis de tensão no capacitor e no indutor. Em contrapartida, o 

circuito ressonante em paralelo alcança sua impedância máxima na ressonância, 

proporcionando assim valores altos de tensão para o capacitor e o indutor 

determinados pela lei de Ohm. 

 

 

 
 

Figura 6: (a) Amplitude do módulo da tensão versus a frequência angular para o circuito ressonante 
em paralelo, (b) Amplitude da corrente versus a frequência angular para o circuito ressonante 

em série. Fonte: Adaptado de Sadiku e Alexander (2013, p. 566). 

 

 

Em ressonância, o circuito em série tem a corrente máxima dada pelo valor 

médio da tensão  dividido pela resistência R (Figura 6.b), porém o circuito em 

paralelo (Figura 6.a), quando em ressonância, tem o seu valor máximo de tensão 

dado pelo valor médio da corrente  multiplicado pela resistência R. As frequências 

 e , dadas na Figura 6, são denominadas frequências de meia potência, e 

podem ser obtidas utilizando a igualdade | | =  √2 , ou seja, igualando o módulo da 

  a)                                   b) 
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impedância total vista entre os terminais de entrada do circuito ressonante em série 

a √2 . Matematicamente, tem-se 

 

 + − 1 = √2 , (7) 

   

 
 
 

= − 2 2 + 1
 (8) 

 

e 

 

 

 

 

= 2 2 + 1 . (9) 

É possível relacionar as frequências de meia potência  e  com a 

frequência de ressonância  a partir das equações (5), (8) e (9), e então obtém-se a 

frequência de ressonância como a média geométrica entre as frequências de meia 

potência, ou seja, 

 

 = . (10) 

  

Dada curva de ressonância para um circuito RLC série como mostrado na 

Figura 6, é importante notar que as frequências  e  geralmente não são 

simétricas com relação à frequência de ressonância , pois a resposta em 

frequência não é simétrica. Entretanto, normalmente a simetria das frequências de 

meia potência em torno da frequência de ressonância é uma boa aproximação para 

possibilitar análises matemáticas. A largura de banda  é a largura da curva 

ilustrada na Figura 6, esta é definida como a diferença entre as duas frequências de 

meia potência, ou seja,  −  , e uma relação entre esta e o fator de qualidade  

pode ser obtida utilizando as equações (8) e (9), obtendo 

(SADIKU, ALEXANDER, 2013, p. 564) 
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        =  −  = = . (11) 

 

O nível de “estreitamento” da curva de ressonância é medido 

quantitativamente pelo fator de qualidade , que é uma medida adimensional da 

quantidade de energia que é armazenada (transferida continuamente de um 

elemento reativo para outro) em comparação com a energia dissipada. 

Quanto menor o valor da potência dissipada para um mesmo valor de potência 

reativa, maior o fator de qualidade  e mais concentrada e intensa a região de 

ressonância. Considerando uma reatância indutiva e uma condição de ressonância 

no circuito em série, sabe-se que a potência reativa é  e a potência média  e 

sendo assim, o fator de qualidade  pode ser encontrado a partir de 

 

 = ê  ê  é = = =  . (12) 

 

Pode-se deduzir, a partir da equação (12), que o fator de qualidade  

aumentará linearmente com a frequência, pois, = 2 . Ou seja, se a frequência 

dobrar, o fator de qualidade  também dobrará. Isto também ocorre com relação à 

indutância L. O problema em aumentar a indutância para se obter um alto fator de 

qualidade  está no comprimento do fio para o indutor, que deverá ser maior 

(mais espiras), e isso aumentará a resistência intrínseca do indutor que causará um 

decaimento em . Entretanto, à medida que a frequência aumenta a resistência do 

indutor também aumenta, principalmente devido ao efeito pelicular. Além disso, os 

efeitos capacitivos gerados entre as espiras do indutor também aumentam, o que 

ocasionará em uma redução ainda maior do valor do fator de qualidade . 

Analogamente, evitando repetições desnecessárias, a mesma análise para o 

circuito em paralelo pode ser realizada e as relações para as frequências de meia 

potência   e , a largura de banda  e para o fator de qualidade  serão 

respectivamente: 

 

 =  − 12 + 12 + 1 , (13) 
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 =  12 + 12 + 1 , (14) 

 = − =  1
 (15) 

e 

 = = =  . (16) 

 

Por fim, observa-se que um circuito ressonante é caracterizado pelas duas 

frequências de meia potência  e , a frequência de ressonância , a largura de 

banda  e o fator de qualidade .  

A Tabela 2 apresenta um resumo das características dos circuitos 

ressonantes RLC em série e em paralelo considerados nesta subseção. 

Existem outras configurações de circuitos ressonantes, porém, para as finalidades 

deste trabalho as consideradas são suficientes. Conforme ilustrado na Figura 7, 

quanto maior o valor de , mais seletivo é o circuito, porém menor é a largura de 

banda . A seletividade de um circuito RLC é a capacidade que este tem de 

responder a certa frequência e segregar todas as demais frequências. Se a faixa de 

frequências for estreita, o fator de qualidade do circuito ressonante deve ser grande.   

 

Tabela 2: Resumo das características dos circuitos ressonantes em série e em paralelo. 
Fonte: Adaptado de Sadiku e Alexander (2013, p. 567). 

CARACTERÍSTICA CIRCUITO EM SÉRIE CIRCUITO EM PARALELO 
FREQUÊNCIA DE 

RESSONANCIA ( ) 

1√  
1√  

FATOR DE QUALIDADE ( )   

LARGURA DE BANDA ( )   

FREQUÊNCIA DE MEIA 
POTÊNCIA ( , )  1 + 12 ± 2  1 + 12 ± 2  
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Figura 7: Curvas de ressonância. Fonte: Adaptado de Sadiku e Alexander (2013, p. 564). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Como foi definido na seção 2, este estudo se concentra no fenômeno da 

ressonância para realizar o acoplamento indutivo entre os circuitos transmissor e 

receptor, e por consequência a transferência de energia. Dessa forma, sabendo que 

o acoplamento indutivo ressonante ocorre quando a frequência da onda 

eletromagnética gerada pelo circuito transmissor atinge a frequência de oscilação 

natural do circuito receptor, esta seção trata do estudo para implementação prática 

de um sistema que realize a WPT utilizando de tais métodos.  

O diagrama em blocos apresentado na Figura 8 indica cada uma das etapas 

do sistema de transmissão e recepção sugeridas por este estudo. Cada bloco será 

descrito e analisado nas subseções 3.1 a 3.5. Basicamente, o funcionamento do 

sistema proposto se dá de forma que o conversor CC-CA é utilizado para obter um 

sinal alternado de tensão e frequência específicos a partir de uma fonte contínua. 

Este é acionado por um sinal gerado utilizando os recursos de clock de um CPLD e 

é projetado para operar com frequências fixas entre 30 e 100 kHz. A transferência de 

energia é efetuada entre os circuitos ressonantes em série ou em paralelo do 

transmissor e do receptor, no diagrama representados no bloco denominado por 

indutores acoplados em ressonância, no qual o segundo alimenta um retificador 

responsável por entregar a tensão contínua à carga.  

 

 
Figura 8: Diagrama em blocos do sistema proposto. Fonte: Autor (2017). 

 

 

Para contemplar os objetivos da aplicação que este trabalho propõe, 

inicialmente, foi realizado um estudo de diversas topologias de conversores CC-CA, 

que fornecem em suas saídas corrente alternada com frequência fixa. Este estudo 
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foi adicionado a este trabalho no Apêndice A. O estudo aborda os principais 

parâmetros analisados para a escolha do conversor a ser implementado, assim 

como as principais características de cada um. É realizado um comparativo entre os 

mesmos e são mostradas suas diversas vantagens, de modo que, esta seção se 

aplica apenas ao conversor CC-CA mais adequado a ser aplicado ao protótipo 

proposto, o conversor multinível em cascata simétrico. 

Esta seção apresenta a parametrização dos sistemas transmissor e receptor 

de energia. É abordada a técnica de acionamento das chaves do conversor, as 

topologias dos circuitos ressonantes LC do transmissor e do receptor e por fim, o 

circuito de recepção de energia é apresentado para encerrar o estudo teórico do 

sistema proposto.  

 

 

3.1 TRANSMISSOR – CONVERSOR CC-CA MULTINÍVEL EM 

CASCATA SIMÉTRICO 

 

 

Os conversores multiníveis em cascata simétricos são os que mais se 

destacam devido as diversas vantagens, abordadas no Apêndice A, como a de 

maximizar os níveis de saída em função dos componentes do conversor, 

proporcionar níveis de potência maiores e aumentar a confiabilidade do sinal de 

saída do conversor diminuindo os índices de distorção harmônica. Dessa forma, 

pretende-se implementar como circuito de excitação do indutor primário um 

conversor CC-CA multinível em cascata simétrico de cinco níveis. O circuito do 

conversor é mostrado na Figura 9.   
 

 



37 
 

 

Figura 9: Conversor CC-CA em cascata simétrico de cinco níveis. 
Fonte: Adaptado de Peng, Mckeever e Adams (1998). 

 

 

Para os testes propostos, o conversor será alimentado utilizando duas fontes 

de tensão DC (VCC1 E VCC2), ideais e isoladas. O conversor contará com carga 

ressonante que realizará a transmissão de energia. Diferentes configurações para 

a carga ressonante serão apresentadas na subseção seguinte. Para o acionamento 

das chaves do conversor CC-CA pretende-se utilizar um CLPD como fonte 

geradora de onda quadrada com frequência fixa.  

As chaves semicondutoras, de acordo com as regras básicas apresentadas 

num estudo de fontes chaveadas realizado por Pomílio (2014), em altas 

frequências (> 50 kHz) e baixas potências (< 30 W) devem ser MOSFETs. 

O primeiro critério que Pomílio avaliou foram os limites de tensão e de corrente, 

nos quais os MOSFETs possuem faixa reduzida, tipicamente entre 100/200 V, com 

relação aos IGBTs que atingem tensões mais elevadas. O segundo critério foi o 

acionamento dos dispositivos, no qual os transistores do tipo IGBTs e BJTs 

demonstraram ter sinais de comando de simples implementação em relação aos 

MOSFETs. Por fim, outro importante critério avaliado refere-se às perdas de 

potência nas chaves condicionadas a altas frequências, neste caso, devem ser 

utilizados MOSFETs devido as perdas de potência menores que em IGBTs ou 



38 
 

BJTs (POMÍLIO, 2014). Sendo assim, de acordo com as necessidades do 

conversor proposto, serão utilizados oito MOSFETs como chaves semicondutoras 

no projeto em questão. 

Cada célula deste conversor pode produzir tensões com três níveis de saída 

(−V , 0,  +V ). A tensão de saída do conversor, mostrada na Figura 10, é a 

diferença entre os terminais  e , ou seja, é a soma das saídas de cada célula 

conversora (V +  V ). 

 

 

 
Figura 10: Tensão de saída do conversor CC-CA em cascata simétrico de cinco níveis. 

Fonte: Adaptado de Peng, Mckeever e Adams (1998). 
 

 

 

Quando as chaves  e  estão fechadas e as chaves  e  estão abertas a 

tensão de saída da primeira célula ( )  é . Considerando o mesmo 

procedimento para a segunda célula, a tensão de saída  também é , 

resultando na tensão de saída total do conversor = 2 . As demais 

combinações e os seus níveis de tensão resultante estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Sequência de chaveamento do conversor CC-CA em cascata simétrico de cinco níveis. 
Fonte: Adaptado de Encarnação (2009). 

CHAVES SAÍDA 

         

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA +2  

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA +  

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA +  

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA +  

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA +  

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA 0 

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA 0 

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA 0 

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA 0 

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA 0 

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA 0 

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA −  

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA −  

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA −  

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA −  

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA −2  

 

 

3.2 CARGA RESSONANTE TRANSMISSORA 

 

 

Esta subseção trata as cargas ressonantes a serem acopladas ao conversor. 

O conversor proposto tem a topologia em cascata simétrico com cinco níveis de 

tensão na saída, com isso, serão avaliadas as eficiências das transmissões 

utilizando as cargas RLC em série e em paralelo (Figura 11). 
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Figura 11: (a) Conversor CC-CA em ponte completa de cinco níveis ressonante em paralelo, 
(b) em série. Fonte: Autor (2017). 

 

 

Analogamente a análise apresentada na subseção 2.4, as cargas ressonantes 

podem ser analisadas separadamente, como na Figura 4, substituindo apenas a 

fonte de alimentação pela tensão de saída da ponte  para a configuração em série, 

e a fonte de corrente  pela corrente de saída , para a configuração em paralelo 

(Figura 12). 

 

 

 
 

Figura 12: (a) Circuito ressonante equivalente em paralelo, (b) em série. 
Fonte: Adaptado de Rashid (1999). 

 

 

Sabe-se que o conversor produz a forma de onda mostrada na Figura 10 na 

saída, e que exige-se uma combinação entre o indutor e o capacitor tal que a 

frequência de ressonância seja igual a frequência de comutação do conversor, para 

que a transmissão de energia seja máxima. Dadas características da saída do 

   a)                                                 b) 

  a)                                                          b) 
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conversor com frequência igual a frequência de ressonância, a combinação de L e C 

atuam como um filtro, com a característica de passar a frequência fundamental e 

atenuar os harmônicos. Caso sejam eliminados os terceiros harmônicos superiores 

da saída do conversor em ponte completa, a tensão na carga será basicamente uma 

onda senoidal (HART, 2001, p. 379). 

Para os devidos fins, o indutor L será confeccionado artesanalmente pelas 

autoras deste trabalho utilizando fio Litz, os capacitores C serão dimensionados de 

acordo com os valores de indutância obtidos em L e de frequência de ressonância 

desejada e a resistência R terá seu valor dimensionado de acordo com a corrente 

exigida pelo circuito das fontes DC.  

 

 

3.3 COMANDO E ACIONAMENTO DAS CHAVES  

 

 

Essa etapa é essencial para finalizar o projeto do sistema transmissor 

proposto, pois é a etapa que compete ao ajuste da frequência de ressonância do 

sistema com a frequência de chaveamento dos dispositivos do conversor. 

Existem muitas formas de construir uma etapa que proporcione o ajuste ou a 

variação da frequência em um sistema, nos dias de hoje há uma gama de circuitos 

integrados que geram facilmente ondas para as mais diversas aplicações, como por 

exemplo, no âmbito das fontes chaveadas, os circuitos integrados (CIs) dedicados 

ao comando e ao acionamento mais conhecidos são: SG 3525, ICL 8038 e TL 494. 

As características específicas de cada CI são delineadas em função da 

aplicação, do grau de desempenho esperado, da frequência requerida, dos níveis de 

tensão envolvidos e das proteções implementadas, entretanto, de uma forma geral, 

todos possuem uma limitação quanto ao número de saídas (alguns fornecem 

apenas uma saída, enquanto outros fornecem duas deslocadas de 180º entre si) e 

quanto a corrente (100 a 200 mA) o que já os torna inviáveis para o projeto em 

questão pois são necessários oito sinais distintos, ou quatro sinais complementares 

entre si (de acordo com a Tabela 3 seriam necessários no mínimo dois CIs).  

Devido a este número elevado de sinais a serem sintetizados, inicialmente, foi 

proposta a utilização de um microcontrolador (com cristal de 16 MHz), entretanto, 
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dificuldades com relação à velocidade de processamento das operações 

necessárias e quanto à simulação e validação dos sinais torna mais eficiente a 

geração de tais sinais através de um CPLD (com cristal de 50 MHz). 

As vantagens de se utilizar um CPLD são inúmeras, destacando-se o custo, 

velocidade, economia de energia, praticidade e a facilidade de desenvolvimento, 

simulação, manutenção e modificação do código implementado.  

A Tabela 3 mostra a sequência de acionamento das chaves que deve ser 

implementada para o conversor multinível em cascata simétrico de cinco níveis 

proposto. As palavras “ABERTO” e “FECHADO” na tabela, indicam os devidos sinais 

que devem ser conectados às chaves, sendo eles valores de 0 V e 3,3 V, 

respectivamente, controlados via software sob uma rotina de programação através 

de linguagem VHDL (Very High Description Language).  

VHDL é uma linguagem de descrição de hardware que descreve o 

funcionamento de um circuito ou sistema, pelo qual o mesmo pode ser fisicamente 

implementado (PEDRONI, 2004). Segundo Pedroni (2004) a motivação fundamental 

para usar VHDL é que a mesma é padronizada, independente da língua, e é 

portanto portátil e reutilizável. 

 

 

3.4 TRANSMISSOR/RECEPTOR 

 

 

O circuito transmissor será composto, portanto, do conversor CC-CA em 

cascata simétrico de cinco níveis com carga ressonante, no qual tal carga 

ressonante é composta por um indutor planar e circular que será confeccionado 

utilizando fio Litz Wire, por um capacitor externo para realizar a ressonância e por 

um resistor R. A escolha do fio Litz e do modelo de geometria planar e circular se dá 

devido ao estudo já realizado por Pereira (2016), e devido ao fato que em altas 

frequências é viável utilizar cabos que refutem ao máximo o efeito pelicular 

(PEREIRA, 2016, p. 51).  

Com base na teoria apresentada na subseção 2.4, sabe-se que um alto fator 

de qualidade  indica uma alta seletividade, que por sua vez, indica a capacidade do 

circuito responder com maior eficácia à sua frequência de ressonância e interagir 
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minimamente com as demais frequências, logo, um alto fator de qualidade  é 

desejado. Para tanto, devem ser consideradas as equações dadas na Tabela 2, no 

caso, as que descrevem as relações para o fator de qualidade  das configurações 

série e paralelo.  

Sabe-se que para que ocorra a ressonância entre dois circuitos magnéticos é 

necessário que a frequência dos estímulos que emanam da bobina primária seja 

igual a frequência de oscilação natural do sistema receptor, e em consequência 

deste fato, os componentes que estão associados à frequência de ressonância dos 

dois circuitos, transmissor e receptor, devem ter os seus valores o mais idênticos 

possível. Dessa forma, o projeto e a confecção das bobinas planares e circulares de 

fio Litz deverão ser cuidadosamente realizados para maximizar os alcances da 

transmissão de energia que esta proposta de trabalho propõe.  

 Em uma situação ideal, as bobinas e os capacitores são exatamente idênticos 

e a frequência de ressonância é a mesma em ambos os circuitos (transmissor e 

receptor). Com isso, a máxima transferência de energia será garantida 

(PEREIRA, 2016, p. 47).  

 

  

3.4.1 Topologias para os circuitos ressonantes transmissor/receptor 

 

  

Diversos pesquisadores apresentaram estudos de transmissão de energia 

sem fios aplicando topologias de circuitos ressonantes em série ou em paralelo no 

transmissor e em série ou em paralelo no receptor, formando as quatro topologias 

possíveis apresentadas na Figura 13. Jorge (2012) apresenta uma aplicação através 

do acoplamento indutivo forte com topologia PP, utilizando frequências na ordem de 

8 a 14 MHz e bobinas de grandes diâmetros (80 cm). O sistema possibilita o 

acendimento de lâmpadas de até 40 W com distâncias de até meio metro 

(Jorge, 2012). Gondim (2010) também aplica a construção de bobinas grandes 

(maiores que 60 cm) acopladas com topologia PP, porém para frequências na ordem 

de 19,5 kHz e obtém potências de 11 mV e eficiências de até 62%.  

Abreu (2010) aplica à transmissão a topologia SS com frequências de 

aproximadamente 7 MHz e atinge eficiências de até 31,5% a 2,5 cm e 7,5% a 13 cm 
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de distância de transmissão. Existem muitas divergências quanto às topologias dos 

circuitos ressonantes que serão acoplados, devido à grande variedade de circuitos 

atuadores como fonte de corrente alternada para transmissão. 

 

 

 
 

Figura 13: Topologias para os circuitos ressonantes transmissor/receptor: (a) Série-Série (SS), 
(b) Paralelo-Série (PS), (c) Série-Paralelo (SP), (d) Paralelo-Paralelo (PP). 

Fonte: Adaptado de Pereira (2016). 

  

 

Este trabalho de conclusão de curso propõe que sejam realizados testes de 

transmissão para as quatro possibilidades de topologias de circuitos ressonantes 

acoplados (Figura 13). Os testes objetivam quantizar os níveis de eficiência 

energética gerado por cada uma das topologias propostas, com de frequências de 

30, 45, 60 e 100 kHz, para posterior comparação aos resultados obtidos no sistema 

desenvolvido por Pereira (2016). 

Os testes para a determinação da melhor topologia para circuito ressonante 

do transmissor/receptor terão todas as suas condições iguais (tensões de entrada, 

potência e frequência), para que o desempenho seja atribuído exclusivamente à 

topologia em questão.  

O desempenho de cada uma das topologias é avaliado com relação à 

capacidade de transferência de energia comparando as respectivas eficiências 

energéticas, dadas por = ( ⁄ ) . A potência média de entrada  será 

mensurada através de multímetros e alicates amperímetros true RMS conectados 

em série com todo o circuito transmissor (incluindo drivers e circuitos de isolação), 

de modo que estes amostram as correntes fornecidas por cada uma das fontes. 

É importante ressaltar que a única corrente desprezada no cálculo da potência 

  a)                                                         b) 

c)                                                         d) 
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média de entrada  é a corrente do CPLD, assim como Pereira (2016) que 

despreza a corrente oriunda do gerador de funções. Tais valores de corrente obtidos 

serão multiplicados a suas respectivas tensões e, por fim, somados obtendo a 

potência de entrada média total fornecida pela fonte transmissora.  

Para cada topologia testada, tais correntes solicitadas pelo circuito 

transmissor das fontes DC são diferentes e devido a isso são mensuradas 

resistências diferentes para serem acopladas as cargas ressonantes, para que a 

potência de entrada se mantenha fixa e seja possível a comparação coerente dos 

resultados.  

Além de fixa, no decorrer de todos os testes, a potência total fornecida pela 

fonte transmissora terá o seu valor definido em 3,6 W, para que os testes de 

transmissão realizados possam ter seus resultados comparados com os resultados 

obtidos por Pereira (2016), no qual, o mesmo constatou maior eficiência de seu 

sistema com a topologia PP, quando submeteu um sistema de transmissão com 

excitação senoidal a frequências de 15 a 80 kHz.  

A potência média de saída  é a corrente entregue à carga do receptor 

multiplicada pela tensão entregue a mesma. Esta também será mensurada através 

de um multímetro true RMS conectado em série com a carga resistiva do circuito 

receptor e de um osciloscópio. Dessa forma, o desempenho com relação a eficiência 

de transmissão do sistema pode ser avaliado com relação exclusivamente às 

topologias dos circuitos ressonantes. 
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3.4.2 Receptor 

  

 

O receptor pode ser descrito em três etapas, nas quais a primeira consiste no 

circuito ressonante LC responsável por receber a tensão induzida emitida do indutor 

primário. Este, terá sua configuração em série ou paralelo definida de acordo com os 

resultados dos testes propostos na subseção 3.4.1. A segunda etapa é a conversão 

da tensão alternada recebida em contínua, para tanto, será implementado um 

retificador de tensão monofásico de onda completa em ponte, que entregará para a 

carga, numa terceira etapa, a tensão contínua. O esquemático do circuito receptor é 

apresentado na Figura 14.  

 

 

 
Figura 14: Receptor ressonante e retificador de onda completa em ponte. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2016). 
 

 

 

A escolha do retificador foi feita de acordo com os estudos realizados por 

Pereira (2016), no qual o mesmo constatou uma eficiência maior ao comparar este 

retificador de onda completa com o retificador de meia onda conhecido por dobrador 

de tensão.  
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4 TESTES E RESULTADOS 

 

 

Nesta seção serão apresentados os passos realizados para o projeto prático 

do protótipo proposto, assim como o dimensionamento de cada uma das etapas de 

transmissão e recepção e os resultados obtidos no decorrer dos testes práticos para 

a finalização do estudo e do sistema que aqui se descreve. Por se tratar de etapas 

com objetivos distintos, o texto desta seção foi dividido em 8 subseções: 

1. Construção das bobinas (subseção 4.1); 

2. Comando e acionamento das chaves – simulação dos sinais (subseção 4.2); 

3. Parametrização dos circuitos de driver e de isolação do transmissor 

(subseção 4.3); 

4. Seleção dos componentes do conversor CC-CA em cascata simétrico de 5 

níveis (subseção 4.4); 

5. Construção do sistema receptor (subseção 4.5); 

6. Testes de topologias e afastamento entre as bobinas primária e secundária 

(subseção 4.6); 

7.  Construção do sistema completo - transmissor e receptor (subseção 4.7); 

8. Testes de eficiência de transmissão do protótipo final (subseção 4.8). 

Todos os testes realizados no protótipo final avaliaram a eficiência da 

transmissão de energia elétrica sem fio. Reafirmando que esta eficiência ( ) é 

definida como a razão entre a potência média de saída ( ) dissipada na carga, e a 

potência média na entrada ( ) fornecida por todas as fontes do circuito transmissor.  
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4.1  CONSTRUÇÃO DAS BOBINAS 

 

 

 As características do fio Litz utilizado para a construção das bobinas são 

dadas por 105 # 40, ou seja, o mesmo possui 105 fios entrelaçados de 40 AWG1, ou, 

0,005 mm² de área de secção transversal. Cada bobina construída possui 

20 espiras, dispostas em 2 camadas de 10 espiras cada. Para facilitar o manuseio, 

em cada bobina foi fixado dois segmentos de fio de cobre rígido de 1 mm², que 

serviram de terminais de contato para as mesmas. A Figura 15 mostra as dimensões 

construtivas das bobinas circulares e planares e a Figura 16 mostra a fotografia dos 

pares confeccionados.  

 

 

 
Figura 15: Dimensões construtivas do par de bobinas confeccionado. Fonte: Autor (2017). 

 

 

Figura 16: Fotografia dos pares de bobinas confeccionados. Fonte: Autor (2017). 

 

 

                                                             
1 American Wire Gauge (AWG) ou escala americana normalizada é o nome da unidade de medida 
usada para padronização de fios e cabos elétricos. 

1 2 
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Depois de confeccionadas as bobinas, as mesmas tiveram seus valores de 

indutância L, resistência R e fator de qualidade  mensurados utilizando uma ponte 

RLC da marca BK PRECISION modelo LCR 880 propriedade da UTFPR - TD. 

A Tabela 4 apresenta os valores que descrevem as características de cada uma das 

bobinas confeccionadas. 

 

Tabela 4: Características das bobinas confeccionadas. Fonte: Autor (2017). 

BOBINA 
BITOLA 
[AWG] 

RESISTÊNCIA 
[Ω] 

INDUTÂNCIA 
[ h] 

Fator  

1 – Transmissora 40 0,588 15,6 0,455 
2 – Receptora 40 0,620 16,1 0,462 

   

Dado dimensionamento das bobinas é possível calcular os valores dos 

capacitores necessários para a ressonância para cada uma das frequências 

requeridas, de acordo com a Equação 6. A Tabela 5 apresenta as capacitâncias já 

devidamente adaptadas para os valores comerciais mais próximos do valor obtido a 

partir do cálculo da Equação 6 para cada uma das frequências aplicadas a cada um 

dos valores de indutância mensurados na Tabela 4. 

 

Tabela 5: Capacitâncias necessárias para ressonância. Fonte: Autor (2017). 

FREQUÊNCIA [kHz]   
CAPACITÂNCIA (nF) para 

L=15,6 μF 
CAPACITÂNCIA (nF) para 

L=16,1 μF 
30   1700 1700 
45   820 780 
60   450 450 
100   150 150 

 

Todos os capacitores dimensionados foram encontrados comercialmente 

exceto o de 1700 nF, necessário para a frequência de ressonância de 30 kHz como 

mostra a Tabela 5. Neste caso foram associados dois capacitores de 820 nF em 

paralelo, obtendo capacitância de 1640 nF, ou 1,64 μF.  
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4.2 COMANDO E ACIONAMENTO DAS CHAVES – SIMULAÇÃO DOS 

SINAIS 

 

 

Para a geração dos sinais de acionamento para o conversor, descritos na 

Tabela 3, foi adotada uma placa de núcleo Altera Max II, a EPM570T100C5N com 

cristal de 50 MHz, fornecida pelos professores Fábio Rizental Coutinho e 

Felipe Walter Dafico Pfrimer, programada através do software Quartus II da Altera. 

O software permite a simulação dos sinais gerados em tempo específico, dados 

parâmetros de entrada definidos previamente. 

O código que descreve o comportamento da Tabela 3 é apresentado no 

Apêndice B. A descrição da tabela verdade sintetiza um circuito combinacional que 

define as saídas desejadas. O código utiliza a estrutura de linguagem “with-select” 

que descreve cada saída da tabela verdade com relação as entradas.  

Os sinais descritos no código em VHDL além de serem simulados através da 

aba University Program VWF do Quartus II foram simulados através do software 

auxiliar ModelSim para melhor visualização do sinal em melhor qualidade e maior 

escala de tempo. A simulação foi realizada para a frequência de 100 kHz em dois 

tempos distintos, 2500 ns e 12000 ns, e os mesmos são apresentados na Figura 17. 

A figura mostra o sinal de estímulo, ou clock de entrada denominado por “clk”, 

inicializado no código com 50 MHz, a seleção da frequência de 100 kHz ajustada em 

“s” (‘11’) e os 8 sinais de acionamento em “T[0..7]”. 

 

 

 
a) 
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b) 

Figura 17: Simulação no ModelSim dos sinais de acionamento para 100 kHz: a) tempo definido 
em 2500 ns, b) tempo definido em 12000 ns. Fonte: Autor (2017). 

 

 

No código desenvolvido (Apêndice B), a frequência de operação do conversor 

CC-CA é definida a partir dos valores binários armazenados em “s”. Esta entrada foi 

implementada na placa de circuito impresso (PCI) do protótipo por meio de 

dips switches conectados aos pinos 1 e 2 do CPLD definidos no Pin Planner, de 

modo a possibilitar alterar a frequência de chaveamento do conversor de forma 

segura, prática e manual. Sendo assim, caso “s” seja “00” a frequência de operação 

é 30 kHz, se for “01” é 45 kHz, “10” é 60 kHz e “11” é 100 kHz.  

Para sintetizar tais frequências seus valores são definidos em variáveis 

auxiliares, denominadas por “f1, f2, f3 e f4” e a partir de algumas operações com o 

valor do cristal contido na placa do CLPD (50 MHz) é calculada a quantidade de 

ciclos de máquina.  Por isso a frequência do cristal contido na placa (50 MHz) é 

armazenada em “fin” no código desenvolvido e dividida pela frequência de 

chaveamento requerida (30, 45, 60 e 100 kHz) e esse valor é armazenado 

em “t_max”.  

Os sinais apresentados na Figura 17 por “T[0..7]” são os sinais de 

acionamento necessários aos MOSFETs, conectados aos pinos de 3 a 8, 15 e 16 do 

CPLD definidos como saída através da aba Pin Planner do Quartus II. 

Toda a configuração dos pinos utilizados é apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6: Configuração dos pinos do CPLD e suas conexões com o protótipo. Fonte: Autor (2017). 
PINO CPLD I/O PROTÓTIPO 

1 Entrada Dip switch 
2 Entrada Dip switch 
3 Saída Opto acoplador 1 
4 Saída Opto acoplador 2 
5 Saída Opto acoplador 3 
6 Saída Opto acoplador 4 
7 Saída Opto acoplador 5 
8 Saída Opto acoplador 6 
15 Saída Opto acoplador 7 
16 Saída Opto acoplador 8 

 
 

4.3 PARAMETRIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ISOLAÇÃO E DO 
DRIVER DO TRANSMISSOR 

 

 

O acoplador óptico, ou optoacoplador, é o componente responsável por 

prover a isolação dos sinais de comando, oriundos do CPLD, dos sinais de potência. 

O componente escolhido para realizar tal função é o 6N137, escolhido 

principalmente por suas características de alta velocidade (10 Mbits/s) 

(FAIRCHILD, 2005) e disponibilidade no mercado.  

A necessidade de implementação de uma etapa de isolação se dá por 

segurança ao hardware do CPLD, pois o mesmo opera com tensões e correntes 

contínuas baixas e o projeto em questão acionará um conversor CC-CA com 

tensões e corrente relativamente altas. As referências do CPLD não devem ser as 

mesmas que as referências das pontes do conversor.  

O optoacoplador utilizado é alimentado por uma fonte de tensão contínua 

ideal e isolada de 5 V. O circuito projetado para o adequado funcionamento do 

mesmo à frequências de até 100 kHz é mostrado na Figura 18.  
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Figura 18: Circuito de polarização do optoacoplador. Fonte: Autor (2017). 

 

 

O protótipo implementado neste trabalho é constituído de 8 células idênticas 

ao circuito da Figura 18, cada uma responsável por isolar cada um dos sinais do 

CPLD. É importante lembrar que o circuito de alimentação dos 8 optoacopladores 

não utilizam a mesma referência que o kit CPLD, pois há no Pino 5 do 6N137 uma 

nova referência para o circuito. Os 8 optoacopladores se dividem em 2 módulos, 

com 4 cada um, formando junto com o circuito de driver 2 circuitos de acionamento 

que entregam a cada uma das pontes do conversor os devidos sinais de 

acionamento. 

Os sinais de saída do CPLD são conectados ao resistor R1, que tem o projeto 

dado a partir dos dados fornecidos pelo fabricante do dispositivo no datasheet, no 

qual, a queda de tensão entre os terminais do diodo emissor de luz na entrada no 

componente (Pinos 2 e 3) deve ser de 1,4 V e a corrente de entrada (através do 

resistor R1 entrando no Pino 2 do 6N137) deve ser de 10 mA (TOSHIBA, 2000). 

A partir destes dados, sabendo que a tensão de saída do CPLD é de 3,3 V, a 

seguinte operação define o valor do resistor :  

 

 = 3,3 − 1,40,010 = 190 Ω. (23) 

   

Foi adotado um resistor de valor comercial de 220 Ω. A saída do 6N137 (Pino 6) é 

uma saída de coletor aberto, e sendo assim, é necessária a utilização um resistor do 

pino de saída até a alimentação de 5 V (R2). Este resistor teve seu valor projetado 

de forma empírica e definido em 1 kΩ. Um capacitor de 100 nF (C1) é conectado do 

pino de alimentação (Pino 8) ao terra (Pino 5), segundo o fabricante para estabilizar 

o funcionamento do componente.  
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Devida semelhança entre os oito circuitos de isolação, é apresentado apenas 

um dos sinais de um dos optoacopladores, coletado na prática através do 

osciloscópio da marca AGILENT modelo DSO1072B propriedade da UTFPR-TD. 

A Figura 19 mostra o sinal na entrada e na saída do optoacoplador a 100 kHz, 

ambos semelhantes exceto pela inversão de polaridade e a amplitude que na 

entrada é de 1,7 V e na saída é de 5 V pelas características do optoacoplador 

pertencente à família TTL (Transistor - Transistor Logic) (TOSHIBA, 2000). 

Devido aumento da tensão foi alterada a escala de Volts por Divisão (V/Div) para 

melhor visualização.  

 

 

 
 

Figura 19: Sinais no optoacoplador: a) Sinal na entrada, b) Sinal na saída. Fonte: Autor (2017). 
 

 

A tensão de saída do CPLD, ainda que se eleve com a utilização do 

optoacoplador, possui um valor não suficiente para a polarização correta da base do 

MOSFET (5 V), atuando assim, na sua região linear e, consequentemente, 

aumentando sua resistência interna. Para o funcionamento correto do chaveamento 

dos MOSFETs foi utilizado o driver IR4427, com entrada e saída dupla de sinal, o 

qual suporta tensões de 5 a 15 V de alimentação (IR, 2012).  

O driver tem a função de fornecer correntes de pico suficientes para carregar 

as capacitâncias dos MOSFETs de forma rápida, proporcionando alta velocidade de 

chaveamento. Este dispositivo tem a característica de elevar o nível de tensão do 

sinal de entrada, de 5 V, para 12 V (dada alimentação de 12 V), atingindo assim, um 

valor de operação adequado para as chaves semicondutoras. O módulo driver 

implementado por esse trabalho é constituído por 4 células idênticas, nas quais cada 

uma tem a finalidade de elevar e promover a transferência dos sinais de 

acionamento já devidamente isolados através do 6N137 para cada uma das chaves. 

  a)                                                           b) 
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O circuito de polarização que permite a conexão adequada entre o conversor CC-CA 

e os sinais de comando foi projetado de forma prática e é apresentado na Figura 20.  

 

 

 
Figura 20: Circuito de polarização do driver. Fonte: Autor (2017). 

 

 

As entradas denominadas por ‘IN A DRIVER’ e ‘IN B DRIVER’, (Pinos 2 e 4) 

representadas na Figura 20, são conectadas as saídas denominadas por ‘Driver’ no 

circuito do optoacoplador (Figura 18). Os capacitores conectados da alimentação 

(Pino 6) até o terra (Pino 3) de 150 nF e 10 µF foram adotados de acordo com o 

datasheet do fabricante com o intuito de gerar um filtro capaz de desacoplar 

possíveis ruídos (IR, 2012). Tais capacitores e os resistores R3 e R4 conectados aos 

pinos de saída 5 e 7 foram projetados de forma prática, na qual diversos valores 

comerciais foram testados observando o comportamento dos sinais de entrada e de 

saída do driver e o valor de 100 Ω foi adotado devido ao melhor desempenho e 

integridade de sinal a ser entregue aos gates de cada um dos MOSFETS do 

conversor CC-CA. 

O sinal observado na prática, no decorrer dos testes, para validação do 

circuito de driver é mostrado na Figura 21 nas cores azul e rosa, respectivamente, os 

sinais de tensão de entrada e de saída, a 100 kHz.  
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Figura 21: Sinal na entrada (em cor azul) e sinal na saída (em cor rosa) do driver. 

Fonte: Autor (2017). 

 

O sinal de tensão observado na entrada e na saída do driver são 

semelhantes, exceto pela amplitude que como mostrada na Figura 21 na entrada é 

de 5 V e na saída é de 12 V, conforme o esperado. Tal sinal possui, portanto, as 

características requeridas para acionamento das chaves semicondutoras do 

conversor.  

 

 

4.4 SELEÇÃO DOS COMPONENTES DO CONVERSOR CC-CA EM 

CASCATA SIMÉTRICO DE 5 NÍVEIS 

 

  

Esta subseção consiste na implementação prática do conversor CC-CA de 

5 níveis em cascata simétrico. Na subseção 3.1 foi definida a utilização de 

MOSFETs como chaves semicondutoras e, sendo assim, após análise em alguns 

datasheets de MOSFETs de potência e suas respectivas disponibilidades no 

comércio da região, foram considerados alguns modelos do tipo P e 

do tipo N, como: IRF9510, IRF9530, IRF9540, IRF630N e IRFZ44N. Estes modelos 

são amplamente utilizados em conversores por suas características de suportar altas 

potências e são indicados para aplicações com comutações em altas frequências.  

Os testes práticos do conversor proposto, realizados inicialmente em 

protoboard, mostraram que o IRF9530 e o IRFZ44N em conjunto provocaram um 

melhor desempenho do sistema, pois os mesmos apresentaram menores índices de 

aquecimento durante o chaveamento. O circuito implementado é apresentado na 
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Figura 22, no qual, os MOSFETS do tipo P são conectados na parte superior das 

pontes e os do tipo N na parte inferior de cada uma das pontes conversoras.  

 

 

 
Figura 22: Conversor CC-CA em cascata simétrico de 5 níveis. Fonte: Autor (2017). 

 

 

É importante notar que as fontes de alimentação de +6 V de cada uma das 

pontes do conversor apresentado na Figura 22 são fontes distintas, e devem ser 

isoladas entre si, ou seja, com referências diferentes, como mostra a figura. 

O sinal observado nesta etapa, na saída do conversor (em aberto), é mostrado na 

Figura 23. 

 

 

 
Figura 23: Saída do conversor CC-CA em cascata simétrico de 5 níveis em aberto. 

Fonte: Autor (2017). 
 

 

Os testes do circuito transmissor com o conversor em aberto obtiveram 

resultado satisfatório e o sinal apresentado na Figura 23 aponta que os sinais 

enviados através do CPLD estão de acordo com a teoria explanada na subseção 3.1 

acerca do conversor em questão, além de mostrar também que os circuitos de 

isolação e driver estão desempenhando suas funções corretamente. 
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4.5 RECEPTOR 

 

 

A implementação do circuito receptor se iniciou pelo acoplamento magnético 

do circuito receptor LC ressonante ao circuito transmissor. A bobina L receptora foi 

confeccionada e dimensionada de acordo com a Tabela 4 (bobina 2), e o capacitor C 

de acordo com a Tabela 5. Em seguida, o circuito retificador de onda completa, 

composto por quatro diodos foi projetado.  

O projeto do retificador de onda completa, consiste na escolha dos quatro 

diodos necessários para formar a ponte. A escolha de tais diodos é realizada com 

base no valor da queda de tensão que o diodo apresenta. Esta queda de tensão 

deve ser mínima, para que as perdas na retificação também sejam mínimas. 

De acordo com as necessidades de projeto foi considerado o diodo 1N5819 

para ser aplicado ao circuito receptor, pois o mesmo de acordo com o datasheet tem 

queda de tensão de 0,2 V (MOTOROLA, 2001). O circuito do receptor de energia 

projetado com os respectivos componentes é mostrado na Figura 24. 

 

 

 
Figura 24: Circuito do receptor de energia projetado. Fonte: Autor (2017). 

 

 

O resistor de 22 Ω acoplado como carga no circuito receptor foi adotado de 

acordo com o valor utilizado no estudo realizado por Pereira (2016), para que as 

eficiências obtidas demonstrassem apenas o desempenho do circuito transmissor 

proposto e a comparação fosse coerente. O capacitor de 10 μF foi projetado de 
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forma prática, de modo que, foi observado o ripple na tensão de saída do retificador 

gerado por diversos valores e o valor de 10 µF foi o que apresentou, dentre os 

valores testados, menor valor de ripple e portanto foi o capacitor adotado ao 

protótipo proposto.  

  

 

4.6 TESTES DE TOPOLOGIAS, FREQUÊNCIAS E AFASTAMENTO 

ENTRE AS BOBINAS  

  

 

Dada validação do circuito de transmissão e recepção, esta seção é dedicada 

aos testes de transmissão. Todos os valores mensurados no decorrer destes testes 

foram obtidos através do uso de multímetros true RMS da marca AGILENT modelo 

U1252B, osciloscópios também da marca AGILENT modelo DSO1072B e alicates 

amperímetros da marca MINIPA modelo ET-3880, todos propriedades da 

UTFPR-TD. Os objetivos desta etapa são:  

1. Determinar qual topologia de circuito ressonante oferece maiores índices 

eficiência energética;  

2. Verificar o comportamento do sistema proposto e sua eficiência à medida 

que a frequência e a distância de transmissão aumentam. 

São avaliadas 4 topologias de circuitos ressonantes para o 

transmissor/receptor, 4 frequências de ressonância e 4 distâncias de transmissão. 

Devida grande quantidade de testes os resultados são apresentados em tabelas 

distintas, para melhor compreensão dos dados. Anteriormente a apresentação de 

tais tabelas, a parametrização dos testes é realizada. 

As Tabelas 7 a 10 mostram os dados associados a cada valor de frequência, 

relacionando as topologias PP, PS, SP e SS e os afastamentos de 0, 1, 2 e 3 cm 

com a eficiência  gerada por cada combinação, limitando a potência de entrada em 

3,6 W através de resistores de 1 W e menores de 20 Ω em série com a bobina 

transmissora.  

Os parâmetros fixos para a análise dos dados das Tabelas 7 a 10 são: 

 Potência fornecida pela fonte ( ): 3,6 W; 

 Carga resistiva (receptor): 22 Ω/10 W; 
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 Frequência de ressonância: 30, 45, 60 e 100 kHz. 

 

Tabela 7: Medidas de potência de saída ( ) e eficiência  em função da topologia e do 
afastamento com frequência de 30 kHz. Fonte: Autor (2017). 

TOPOLOGIA 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
PP 3,0 83,3 1,6 44,4 0,6 16,7 0,3 8,3 
PS 2,7 75 1,2 33,3 0,5 13,9 0,1 2,8 
SP 2,4 66,7 1 27,8 0,2 5,5 0,0 2 
SS 1,7 47,2 0,6 16,7 0,0 0,4 0,0 0,1 

 
Tabela 8: Medidas de potência de saída ( ) e eficiência  em função da topologia e do 

afastamento com frequência de 45 kHz. Fonte: Autor (2017). 

TOPOLOGIA 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
PP 2,8 77,7 1,5 41,7 0,5 13,9 0,2 5,5 
PS 2,5 69,4 1,1 30,5 0,4 11,1 0,0 2,5 
SP 2 55,5 0,9 25 0,2 5,5 0,0 1,1 
SS 1,2 33,3 0,3 8,3 0,0 0,2 0,0 0,0 

 

Tabela 9: Medidas de potência de saída ( ) e eficiência  em função da topologia e do 
afastamento com frequência de 60 kHz. Fonte: Autor (2017). 

TOPOLOGIA 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
PP 2,3 63,9 1,1 30,5 0,3 8,3 0,1 2,8 
PS 2 55,5 0,9 25 0,2 5,5 0,0 1,2 
SP 1,4 38,9 0,6 16,7 0,1 2,8 0,0 0,5 
SS 0,8 22,2 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabela 10: Medidas de potência de saída ( ) e eficiência  em função da topologia e do 
afastamento com frequência de 100 kHz. Fonte: Autor (2017). 

TOPOLOGIA 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
PP 1,9 52,8 0,6 16,7 0,2 5,5 0,0 0,3 
PS 1,5 41,7 0,5 13,9 0,1 2,8 0,0 0,1 
SP 1 27,8 0,4 11,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
SS 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

A intenção da coleta destes dados se dá para comparação aos resultados 

obtidos por Pereira (2016), no qual o mesmo constatou eficiência máxima de 70,3% 

em um sistema de transmissão submetido a topologia PP, excitado através de fonte 

senoidal, com frequência de 30 kHz a 0 cm de distância do receptor. A Tabela 7 
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mostra que para o sistema aqui avaliado, esta eficiência foi maior, neste caso de 

83,3%. 

O segundo melhor caso avaliado por Pereira é também para a topologia PP, 

porém a 45 kHz (a 0 cm), no qual foi constatada eficiência de 58,4%. 

Em contrapartida, a Tabela 8 mostra que tal eficiência se mantém maior (77,7%) 

mostrando que o sistema aqui desenvolvido, com a topologia PP, submetido as 

mesmas condições de entrada que o sistema desenvolvido por Pereira (2016), 

oferece maiores índices de transmissão de energia de um ponto a outro.  

Para que todos os resultados obtidos por Pereira (2016) pudessem ser 

comparados com os resultados deste trabalho de forma prática, a Figura 25 

apresenta as curvas das eficiências de cada topologia, a 0 cm, em função das 

frequências analisadas, realizado por Pereira (2016). A Figura 26 apresenta as 

curvas das eficiências, a 0 cm, em função das frequências analisadas, realizada a 

partir dos dados apresentados nas Tabelas 7 a 10.  

 

 

 
Figura 25: Curvas das eficiências de cada topologia a 0 cm em função da frequência de ressonância. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2016). 
 

 
 
 

 
Figura 26: Curvas das eficiências de cada topologia a 0 cm em função da frequência de ressonância. 

Fonte: Autor (2017). 
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O gráfico Figura 26 mostra que a topologia PP, no decorrer dos testes, 

manteve a eficiência acima de 50% por toda a faixa de frequências analisada, 

alcançando 83,3%, quando a 0 cm do receptor. A topologia PS também apresentou 

bom desempenho de transmissão, tendo o seu pior caso, a 100 kHz e 0 cm, 41,7% 

de eficiência. Entretanto, as topologias SP e SS, tiveram em seus piores casos 

eficiências de 27,8% e 2,8%, respectivamente, resultados que mostram que para o 

conversor CC-CA sintetizado como circuito transmissor é preferível que a carga 

ressonante esteja em paralelo. 

Pereira (2016) observa um aumento do desempenho do sistema quando 

submetido a 100 kHz dada topologia SS, entretanto, este aumento não foi constado 

nos testes realizados nesta seção. Ao aumentar a frequência de chaveamento, as 

perdas nas chaves semicondutoras do conversor, responsável por estimular a 

bobina transmissora, aumentam e consequentemente, a transmissão é afetada.  

Os resultados apresentados mostram que o conversor projetado obteve um 

ótimo desempenho como circuito de transmissão, quando a carga ressonante é 

dada em paralelo. É possível alcançar até 3 W de potência na carga receptora, com 

o sistema submetido a 30 kHz e 0 cm (melhor caso) em contrapartida de 

Pereira (2016), que neste caso, alcança 2,5 W.  

Analisando tais resultados é possível relacionar a impedância total gerada por 

cada topologia e notar sua influência. De acordo com estudos realizados por 

Pereira (2016), a impedância de cada topologia pode ser simplificada e analisada de 

acordo com as seguintes relações: 

 
 =  | | , (18) 

 =  ||( + ), (19) 

 =  + ( || ), (20) 

 =  + + , (21) 
   

 

onde  e  são as resistências das bobinas confeccionadas, dimensionadas na 

Tabela 4,  é a resistência adotada como carga no receptor de 22 Ω e  e  

são determinados com base nos valores de reatância indutiva das bobinas 

(  e ) e de suas resistências, de modo que   é definido por: 
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 =  +   , (22) 

 

onde  é o índice que discrimina a bobina em questão, portanto assume valor 1 e 2. 

Outro fator definido na dedução realizada por Pereira (2016), ao transformar a 

associação em série da bobina com o resistor em uma associação em paralelo, é 

denominado por , o mesmo pode ser calculado a partir da relação 

 

 =  +   . (23) 

 

 É importante notar que esta análise desconsidera a impedância da fonte, do 

circuito conversor CC-CA e do retificador, além das impedâncias dos drivers e dos 

circuitos de isolação, uma vez que as mesmas são estáticas para todas as 

topologias em questão. Analisando numericamente as relações de impedância das 

topologias, é possível compreender a razão da eficiência  ter assumido valores 

distintos para cada topologia. Esta análise foi realizada aqui para o pior caso 

(100 kHz), a Tabela 11 contém os dados necessários para o cálculo das 

impedâncias , ,  e . 

 

Tabela 11: Valores numéricos dos parâmetros dos circuitos ressonantes transmissor e receptor 
para 100 kHz. Fonte: Autor (2017). 

CIRCUITO R [ ] L 
[ ] 

 [ ]  [ ]  [ ] [ ]  [ ]  [ ] [ ] 
Transmissor 0,58 15,6 0,10 150 10,61 9,4 0,59 3,46 - 

Receptor 0,62 16,1 0,09 150 10,61 8,5 0,63 4,36 22 

 

Aplicando os valores numéricos relacionados na Tabela 11 as equações de 

18 a 23 as impedâncias de cada uma das topologias são mensuradas:  

 

=  0,59 || 0,63 || 22 =  0,3 Ω,  (24) 

=   0,59 ||(0,62 + 22) = 0,57 Ω, (25) 

= (0,58 + 0,63)||22 = 1,14 Ω, (26) 

=  0,58 + 0,62 + 22 = 23,2 Ω.  (27) 
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Analisando o valor obtido em = 0,3  e comparando-o com as demais 

impedâncias é possível constatar a razão da topologia PP ter apresentado a melhor 

eficiência. A impedância inferior representa uma corrente maior no circuito 

transmissor, otimizando o acoplamento entre as bobinas. Paralelamente a esta 

afirmação, o segundo melhor desempenho observado no decorrer dos testes é dado 

a topologia que apresenta a segunda menor impedância total, a topologia PS. 

A topologia que oferece a maior impedância, SS com = 23,2  é também 

a que oferece menor eficiência de transmissão. O melhor caso observado tem 

eficiência  de 47,2% (Tabela 7) em contrapartida de Pereira (2016) que obtém 

neste caso 11,4%. A alta impedância representa uma corrente menor no transmissor 

e tal fato invoca menores índices de transmissão.  

É válido notar também a forte influência do baixo valor de resistência do fio 

utilizado para a confecção das bobinas, o Litz. É possível constatar, com os cálculos 

realizados que tal valor rege a impedância total observada pela topologia em 

paralelo e esta afirmação está de acordo com os resultados prescritos nas tabelas 

desta seção de modo a validar os dados teóricos e práticos. 

 

 

4.7 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA COMPLETO – TRANSMISSOR E 

RECEPTOR 
 

 

Após estudo teórico, prático e testes do sistema completo em protoboard, o 

mesmo foi desenvolvido em protótipo final em placa de circuito impresso (PCI) por 

partes. Ou seja, tratando do circuito transmissor, o circuito que realiza a isolação dos 

sinais de acionamento oriundos do CPLD foi implementado em uma PCI separada 

dos circuitos responsáveis por elevar e entregar os sinais aos gates dos MOSFETS 

(circuitos de driver) que também foi implementado em uma PCI diferente do 

conversor CC-CA em cascata simétrico com carga em paralelo, que compete a 

terceira PCI do módulo transmissor.  

O circuito receptor contou apenas com uma PCI contendo o receptor 

ressonante em paralelo seguido do circuito retificador de onda completa e da carga. 

O Apêndice C apresenta o layout de cada uma das PCIs, assim como as fotografias 
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das placas devidamente confeccionadas pelas autoras deste trabalho utilizando 

software Eagle 7.7 e transferência térmica.  

 

 

4.8 TESTES DE EFICIÊNCIA DE TRANSMISSÃO DO PROTÓTIPO 

FINAL 
 

 

Dada confecção do protótipo final do transmissor e do receptor em PCI, os 

testes realizados na subseção 4.6 foram repetidos, de modo que a Tabela 12 

apresenta os resultados desta etapa. Os circuitos ressonantes acoplados 

magneticamente tem topologia Paralelo-Paralelo (PP) e a parametrização para os 

testes é dada por: 

 Potência fornecida pela fonte ( ): 3,6 W; 

 Carga resistiva (receptor): 22 Ω/10 W; 

 Frequência de ressonância: 30, 45, 60 e 100 kHz. 
 

Tabela 12: Medidas de potência de saída ( ) e eficiência  em função da topologia e do 
afastamento com relação as frequências de 30, 45, 60 e 100 kHz. Fonte: Autor(2017). 

TOPOLOGIA 
FREQUÊNCIA 

[kHz] 

     
[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
     

[W] 

      [%] 
PP 30 3,0 83,3 1,6 44,4 0,6 16,7 0,3 8,3 
PP 45 2,8 77,7 1,5 41,7 0,5 13,9 0,2 5,5 
PP 60 2,3 63,9 1,1 30,5 0,3 8,3 0,1 2,8 
PP 100 1,9 52,8 0,6 16,7 0,2 5,5 0,0 0,3 

 

A obtenção dos dispositivos transmissor e receptor de potência 

proporcionaram melhores índices de transmissão entre os circuitos ressonantes, 

diminuindo os ruídos e maus contatos gerados pelo uso de jumpers no circuito 

transmissor no decorrer dos testes, além de facilitar a medição, constatação e 

validação de cada uma das etapas.  

A partir da captação destes dados, é possível observar as perdas causadas 

pelo aumento da frequência e do afastamento da transmissão para o sistema aqui 

desenvolvido. A primeira análise é realizada a partir do gráfico apresentado na 

Figura 27. O gráfico mostra o decaimento da potência medida no resistor de 
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22 Ω/10 W, no circuito receptor, à medida que a frequência de operação do sistema 

aumenta.    

 

 

 

Figura 27: Curva da potência recebida no receptor com relação a frequência de operação do sistema 
com topologia PP. Fonte: Autor (2017). 

 

 

Os testes indicam que as perdas de potência pelo aumento da frequência é 

dado ao chaveamento dos MOSFETs, que ao serem submetidos a frequências 

acima de 50 kHz apresentavam aquecimento de seus encapsulamentos, 

necessitando de dissipadores de calor. Essa teoria é confirmada nos estudos 

realizados por Lirio (2013) que apresenta diversas metodologias de cálculo para as 

perdas por dissipação em conversores de potência com MOSFETs, nas quais uma 

destas mostra que tal perda é o produto entre a soma da energia dissipada na chave 

e a frequência de operação do circuito (LIRIO, 2013).  

Com base nos resultados descritos na Tabela 12 foi traçada também a curva 

que mostra o comportamento do sistema quando submetido apenas ao aumento da 

distância de transmissão, de 0 a 3 cm (Figura 28). A curva foi traçada para os dados 

observados a 30 kHz. 
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Figura 28: Curva da eficiência com relação a distância de transmissão do sistema com topologia PP. 

Fonte: Autor (2017). 
 

 

 

Ao manter fixo todos os parâmetros e variar a distância entre o transmissor e 

o receptor é possível comprovar as teorias apresentadas na seção 2. O gráfico da 

Figura 28 mostra de forma clara e evidente que quanto menor a distância entre as 

duas bobinas acopladas magneticamente, maior é a indutância mútua sobre elas e 

maiores são os índices de transmissão.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível modelar e construir um 

sistema de transmissão de energia sem fio, como proposto, de modo que, foi 

possível com a confecção do protótipo e a coleta dos dados práticos a avaliação da 

eficiência energética do sistema implementado realizando a variação de alguns 

parâmetros conforme objetivado inicialmente. 

O processo de confecção do par de bobinas foi realizado artesanalmente 

pelas autoras deste trabalho e, de uma forma geral, não houveram grandes 

dificuldades no processo. Apesar das mesmas não terem seus valores de indutância 

exatamente idênticos, como descrito na seção 2, seus valores foram dimensionados 

bem próximos (15,6 e 16,1 μH). Para a finalização na manufatura das bobinas, 

devida grande quantidade de testes a serem realizados, foram pesquisados alguns 

materiais (que não prejudicassem o campo magnético e consequentemente a 

transmissão) para “embalar” a bobina para que a mesma não fosse danificada ao ser 

manuseada durante os testes. Para tanto, foram utilizadas fitas autoadesivas 

transparentes e papel kraft, além do fio de cobre de 1 mm² soldado aos terminais 

das bobinas para melhor encaixe das mesmas na matriz de contato.  

Para a sintetização do conversor proposto foi necessária a implementação de 

duas etapas adicionais: isolação e driver. A aplicação de tais etapas surgiram da 

necessidade de isolar os sinais contínuos oriundos do CPLD (por segurança ao 

hardware do CPLD) e elevá-los a um valor suficiente para polarização da base dos 

MOSFETs do conversor. Tais etapas tiveram três dificuldades distintas: a escolha 

dos CIs, a compra dos mesmos e quanto a grande quantidade de componentes, pois 

foram utilizados 8 optoacopladores e 4 drivers, como descrito na subseção 4.2. 

A frequência de operação requerida para o sistema, aplicada aos 

componentes de isolação e driver (pior caso 100 kHz) foi o fator dificultoso e decisivo 

para a escolha destes dispositivos. A largura de banda dos CIs disponíveis no 

mercado eletrônico da região é restrita e tornou a busca por estes dispositivos árdua.  
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O ajuste e o funcionamento conjunto dos circuitos de isolação, elevação e 

polarização em protoboard foi também uma etapa extensa e dificultosa por 

3 razões: quantidade de sinais a serem verificados é grande, pois são 8 sinais de 

acionamento para os MOSFETs, a problemática das referências distintas entre os 

circuitos de entrada e de saída do optoacoplador e a limitação dos osciloscópios 

disponíveis na universidade. Por vezes, durante a realização dos testes, foi 

necessária a utilização de 2 osciloscópios de 2 canais cada um e isolados entre si 

para que fossem avaliados os comportamentos dos circuitos sintetizados. 

Dado desenvolvimento e validação do circuito transmissor e receptor, foram 

realizados os testes de transmissão. Os testes apontam que a variação da topologia 

ocasiona a alteração da impedância “vista” dos terminais do conversor. Avaliando as 

quatro topologias testadas da forma realizada na subseção 4.6 foi possível 

compreender a razão da eficiência ter assumido valores melhores para a 

topologia PP, devido seu valor menor.  

A topologia PS também obteve um bom desempenho no decorrer dos testes 

de transmissão e os cálculos realizados na subseção 4.6 apontam que sua 

impedância total difere da PP apenas em 0,2 Ω. Com isso, é notável a influência 

desta impedância na corrente de carga do conversor, pois por exemplo, a 30 kHz e 

0 cm essa diferença de 0,2 Ω na impedância causa um decaimento da eficiência 

energética de 83,3% para 75% (Tabela 7) caso o receptor se altere de configuração 

paralelo para série.  

No decorrer destes testes, a limitação da potência de entrada em 3,6 W 

realizada através de resistores foi de difícil ajuste, pois foram necessárias 

associações de diversos resistores de valores baixos (menores de 20 Ω), de difícil 

comercialização. Durante esse processo, foi possível observar a necessidade de 

uma malha fechada para controle de tal potência, por exemplo através do CPLD. 

Entretanto, dificuldades encontradas como a falta de um conversor A/D na placa 

EPM570T100C5N, para amostragem da corrente na carga ou na fonte, tornou a 

implementação inviável, além do conteúdo relacionado para tal ir além do escopo 

deste trabalho.  

De forma geral todo o sistema projetado apresentou bom desempenho, desde 

as bobinas confeccionadas artesanalmente até o receptor. Os experimentos 

relacionados às topologias revelou que a topologia PP é a mais adequada e fornece 

maiores índices de transmissão de energia de um ponto a outro e a SS é a menos 



70 
 

adequada, para o sistema aqui desenvolvido. Sendo assim, foi confeccionado todo o 

sistema em PCIs com a topologia PP, de modo a possibilitar a troca da frequência 

de ressonância e dos componentes responsáveis para tal de forma prática e segura. 

Dada confecção das PCIs foram mensurados novamente os índices de 

eficiência energética e de acordo com a Tabela 12 observa-se a convergência dos 

resultados já anteriormente coletados nas Tabelas 7 a 10, além dos menores índices 

de interferência, ruídos e maus contatos gerados por jumpers devida construção de 

todo o sistema em placas de circuito impresso (PCIs).  

 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS  
 

 

Ainda que os experimentos descritos neste trabalho tenham proporcionado 

resultados satisfatórios, existe a possibilidade de melhorá-los com outras técnicas. 

A partir dos pontos fortes notados no sistema aqui desenvolvido no decorrer dos 

testes e também das dificuldades observadas, as técnicas sugeridas para 

continuação deste estudo são:  

1. Aumentar a quantidade de níveis do conversor e sintetizar potências 

maiores; 

2. Implementar uma malha de controle de potência de entrada; 

3. Quantização das perdas de potência nas chaves semicondutoras, quando 

em condução e quando em período de chaveamento.  

 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Toda a teoria abordada neste trabalho juntamente com os experimentos 

realizados e o sistema físico implementado, exigiu das autoras, habilidade em 

relacionar a teoria com a prática de circuitos eletrônicos analógicos e digitais. 

Uma particularidade do desenvolvimento deste trabalho é que este foi desenvolvido 

em etapas, de modo que cada uma foi dimensionada e avaliada de forma 

independente, facilitando a identificação de falhas e a solução de problemas. 
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Dada confecção das bobinas, a implementação do circuito transmissor e 

receptor, o final do trabalho apresentou os testes do sistema e os resultados 

experimentais obtidos por meio da variação de alguns parâmetros, de modo a validar 

a teoria inicialmente apresentada e satisfazer os objetivos iniciais propostos.  

Por fim, é valido notar que para o desenvolvimento e a finalização deste 

trabalho, assim como para a solução de problemas técnicos encontrados no decorrer 

das etapas realizadas, as autoras aplicaram grande parte dos conteúdos estudados 

ao longo dos anos de graduação em engenharia eletrônica, o que é fundamental 

para a consolidação da formação. 
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APÊNDICE A – CONVERSORES CC-CA 
 
 
 

A conversão CC-CA é um dos mais significativos e explorados campos da 

engenharia eletrônica. Dentre as diversas formas de processamento de energia é 

uma das mais requisitadas, pois seu leque de aplicações é amplo. Este apêndice 

apresenta um estudo de diversas topologias monofásicas de conversores CC-CA 

conhecidas, tais como: push-pull, meia ponte, ponte completa e multinível em 

cascata simétrico com o intuito de selecionar qual melhor se enquadra para compor 

o circuito transmissor de energia que tem como função excitar o indutor primário no 

contexto deste trabalho. 

Os conversores CC-CA são circuitos que convertem potência CC em potência 

CA com frequência e tensão ou corrente de saída desejada. Estes são amplamente 

utilizados, por exemplo, em acionamento de máquinas CA em velocidade variável, 

aquecimento indutivo, sistemas fotovoltaicos de energia, fontes chaveadas e outros. 

A alimentação ou entrada do sistema pode ser uma bateria, célula combustível, 

célula solar ou outra fonte contínua. Além disso, uma das principais aplicações dos 

conversores CC-CA são em sistemas ininterruptos de energia ou simplesmente 

nobreaks. A tensão de saída tem uma forma de onda periódica que, embora 

não senoidal, pode, com uma boa aproximação, chegar a ser considerada como tal.  

Há diversos tipos de conversores CC-CA, classificados de acordo com o 

número de fases, com a quantidade de dispositivos semicondutores de potência, 

com os princípios de comutação e com as formas de onda da tensão de saída 

(AHMED, 2000, p. 350). Geralmente estes conversores utilizam de interruptores 

eletrônicos, como MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect), BJTs 

(Bipolar Junction Transistor), IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) e outros. 

A característica essencial destes dispositivos interruptores é que estes operam 

somente em condução ou em bloqueio. Através da lógica de acionamento adequada 

e do emprego de determinada configuração ressonante, pode-se converter corrente 

elétrica contínua (CC) em alternada (CA) utilizando estes conversores com 

rendimento elevado.  
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A-1 CONVERSOR CC-CA PUSH-PULL 
 

 

 O conversor CC-CA push-pull foi uma das primeiras topologias de 

conversores utilizadas industrialmente (Figura A-1). A figura omite os circuitos 

necessários ao comando dos interruptores. Essa topologia é mais bem adaptada às 

baixas frequências de chaveamento e baixas potências (SANTANDER, 1993, p. 19). 

 A sequência de condução alternada dos interruptores  e  garante a saída 

de tensão alternada em virtude do transformador de duplo enrolamento primário. 

Os diodos  e  são inseridos para garantir a continuidade da corrente nos 

enrolamentos primários caso a carga seja indutiva na saída, como também garante a 

não continuidade das chaves nos instantes de bloqueio de um ou de outro 

interruptor.  

 

 

 
Figura A-1: Conversor CC-CA push-pull. Fonte: Adaptado de Santander (1993). 

  

 

As principais características desta topologia são:  

 

a. Necessita de transformador, sendo este com ponto médio no primário; 

b. Utiliza apenas uma fonte contínua; 

c. A saída alternada tem dois níveis de tensão e é galvanicamente isolada da 

fonte contínua de entrada; 

d. Os interruptores de potência e a fonte contínua estão na mesma referência, 

facilitando o projeto dos circuitos de acionamento para os interruptores; 

e. Tensão máxima nas chaves é igual ao dobro da tensão da fonte contínua V. 
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A-2 CONVERSOR CC-CA EM MEIA PONTE  
 

 

 O conversor CC-CA em meia ponte é geralmente utilizado para baixas 

potências (Figura A-2). Nesta topologia, a tensão contínua da fonte de entrada é 

essencialmente constante e independente da corrente drenada pela carga 

(ENCARNAÇÃO, 2009). Um capacitor de capacitância elevada é colocado em 

paralelo com a fonte de entrada contínua do conversor para garantir que os eventos 

de chaveamento não alterem, de modo significativo, a tensão fornecida pela fonte de 

alimentação, e também é utilizado de modo a produzir um ponto neutro  no circuito. 

Os capacitores carregam e descarregam, de acordo com a necessidade de 

fornecimento de uma saída estável. O conversor CC-CA converte a tensão de 

contínua em alternada com amplitude máxima igual à metade da tensão de entrada 

(Figura A-3).  

 

 

 
Figura A-2: Conversor CC-CA em meia ponte. Fonte: Adaptado de Encarnação (2009). 

 

As chaves  e  podem ser transistores de potência, como BJTs, 

MOSFETs, tiristores GTOs (Gate Turn-Off Thyristor) e SCRs (Silicon Controlled 

Rectifier) com seus circuitos de comutação (AHMED, 2000, p. 352). Os diodos  e 

 são diodos de retorno. As chaves ligam (e desligam) a fonte contínua à carga de 

modo alternado, o que produz uma forma de onda retangular de tensão alternada na 

saída (Figura A-3). 
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Figura A-3: Tensão na saída do Conversor CC-CA em meia ponte. 

Fonte: Adaptado de Ahmed (2000, p. 351). 

 

 

Uma vez que cada chave tem terminais positivo e negativo, a combinação das  

duas chaves fornece os três estados mostrados na Tabela A-1. 

 

Tabela A-1: Sequência de chaveamento para o conversor CC-CA em meia ponte. 
Fonte: Adaptado de Encarnação (2009). 

CHAVES 
ESTADO SAÍDA  

  
FECHADA ABERTA 1 /2 
ABERTA FECHADA 2 − /2 

ABERTA ABERTA 3 /2  – /2 * 

 

Como descreve a Tabela A-1, as chaves passam para o estado ligado e 

desligado (aberto e fechado) alternadamente, ou seja, uma estará ligada enquanto a 

outra estiver desligada e vice-versa. O asterisco no estado 3 indica que a saída 

neste estado depende da corrente imediatamente anterior a abertura das duas 

chaves. No período de 0 a /2, a chave  se mantém fechada, o que faz com que a 

tensão de saída seja = /2. Em /2 a ,  fica aberta e  fechada, tornando a 

tensão de saída =  −  /2 . Portanto, a tensão de saída tem forma de onda 

retangular alternada com frequência = 1/  mostrada na Figura A-3.  

Ao controlar  é possível controlar a frequência da tensão de saída do 

conversor CC-CA. Entretanto, um cuidado deve ser tomado para não passar ambas 

as chaves ao estado ligado, pois nesse caso elas produziriam um curto na fonte 

contínua (AHMED, 2000, p. 353). 

 As principais características desta topologia são:  

 

a. Utiliza apenas um braço conversor, constituído de dois interruptores que 

operam de forma complementar; 

b. Gera dois níveis de tensão na saída; 
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c. O comando dos interruptores é de simples implementação; 

d. Não necessita de transformador; 

e. Tensão máxima nos interruptores igual metade da tensão de alimentação V. 

 

 

A-3 CONVERSOR CC-CA EM PONTE COMPLETA 

 

 

 Um conversor CC-CA em ponte completa pode ser implementado por dois 

conversores CC-CA em meia ponte (subseção A-2). É geralmente utilizado em 

aplicações de altas potências e altas frequências (SANTANDER, 1993). A Figura A-4 

mostra o circuito básico para um conversor CC-CA monofásico de tensão em ponte 

completa. São necessários quatro chaves e quatro diodos de retorno. A amplitude 

da tensão de saída é o dobro do modelo em meia ponte, ou seja, igual a tensão de 

alimentação contínua (AHMED, 2000, p. 357).  

 

 

  
Figura A-4: Conversor CC-CA em ponte completa. Fonte: Adaptado de Ahmed (2000, p.357). 

 

 

 Nesta topologia as chaves comutam do estado ligado para o estado desligado 

por pares em diagonal. Assim, ou as chaves  e  ou as chaves  e  vão para o 

estado ligado em um semi-ciclo /2 . Portanto, a fonte contínua fica ligada de 

maneira alternada à carga (direções opostas). A Figura A-5 mostra a saída do 

conversor com um pico de amplitude de valor igual a tensão de alimentação V. 
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Figura A-5: Tensão de saída do conversor CC-CA em ponte completa. 

Fonte: Adaptado de Ahmed (2000, p. 358). 

 

 

A frequência de saída é controlada pela taxa de velocidade, segundo a qual 

as chaves se abrem e se fecham. Se os pares de chaves passarem para o estado 

ligado em intervalos iguais, a forma de onda da tensão de saída será uma onda 

quadrada (Figura A-5). A sequência de chaveamento é fornecida na Tabela A-2. 

 

Tabela A-2: Sequência de chaveamento do conversor CC-CA em ponte completa para uma saída em 
onda quadrada. Fonte: Adaptado de Ahmed (2000, p. 357). 

CHAVES 
ESTADO SAÍDA  

    

FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA 1 +  

ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA 2 −  

FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA 3 +  

ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA 4 −  

 

É importante notar que, quando o estado do chaveamento muda ambos os 

pares de chaves devem estar desligados por um curto período de tempo, conhecido 

por tempo morto (HART, 2001, p. 317). Isso impedirá que ocorra algum curto na 

fonte contínua no estado transitório, em que as duas chaves podem estar se 

fechando ao mesmo tempo. Assim sendo, o chaveamento do estado ligado para o 

estado desligado deve ser realizado o mais rápido possível, enquanto o do desligado 

para o ligado deve contar com um retardo apropriado.  

 O conversor CC-CA em ponte completa possui uma característica 

interessante que é a possibilidade de etapas de tensão nula na carga, sem 

interrupção de corrente. A tensão alternada pode ser controlada nesta etapa, 

durante o qual a tensão de saída é zero, essa alternativa permite ajustar o valor 
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eficaz da tensão de saída e eliminar algumas harmônicas 2  (POMÍLIO, 2014). 

A forma de onda de saída será então uma onda em degrau como mostra a 

Figura A-6. Neste terceiro estado da chave,  e  ou  e  se fecham por um 

tempo , durante o qual a saída = 0. 

 

 

 
Figura A-6: Tensão de saída em degrau do conversor CC-CA em ponte completa. 

Fonte: Adaptado de Ahmed (2000, p. 358). 

 

 

A sequência de chaveamento neste caso também é alterada, esta é 

representada na Tabela A-3. 

 

Tabela A-3: Sequência de chaveamento do conversor CC-CA em ponte completa para uma saída em 
degrau. Fonte: Adaptado de Ahmed (2000, p. 358). 

CHAVES 
ESTADO SAÍDA  

    
FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA 1 +  
FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA 2 +  
FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA 3 0 
ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA 4 −  
ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA 5 −  
ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA 6 0 

FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA 7 +  
FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA 8 +  

 

As principais características desta topologia são: 

 

a. Utiliza dois braços conversores; 

                                                             
2 Harmônicas são frequências múltiplas da frequência fundamental. Ondas quadradas contém uma 
grande faixa de harmônicas, e estas podem gerar perda na eficiência da transmissão. (GERIN, 2003). 
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b. Circuito de acionamento para quatro chaves, no qual este deve ser 

complementar a cada par de braço conversor; 

c. Possibilidade de saída com dois ou três níveis de tensão; 

d. Tensão máxima nas chaves igual à tensão de alimentação V. 

 

 

A-4 CONVERSOR CC-CA MULTINÍVEL EM CASCATA SIMÉTRICO 

 

 

 Os conversores multiníveis em cascata simétricos foram os primeiros 

conversores multiníveis propostos na história e apresentam grande potencialidade 

para aplicações em média tensão e altas frequências 

(PENG; MCKEEVER; ADAMS, 1998). Eles são compostos pela conexão em série de 

dois ou mais conversores monofásicos em ponte completa com capacitores isolados 

de mesma tensão. A Figura A-7 apresenta um conversor multinível em cascata 

simétrico que gera cinco níveis de tensão na saída utilizando MOSFETs como 

chaves. 

Nessa topologia, cada conversor monofásico deve ser interpretado como uma 

célula independente, no qual, cada uma das células deverá conter quatro 

dispositivos semicondutores ( , , , ) e um capacitor ( ) como exemplifica a 

Figura A-7. 
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Figura A-7: Conversor CC-CA em cascata simétrico de cinco níveis. 

Fonte: Adaptado de Peng, Mckeever e Adams (1998). 

 

 

Cada célula pode produzir tensões com três níveis de saída (−V , 0, +V ). 

A tensão de saída do conversor, mostrada na Figura A-8, é a diferença entre os 

terminais  e , ou seja, é a soma das saídas de cada célula conversora (V + V ). 

 

 

 
Figura A-8: Tensão de saída do conversor CC-CA em cascata simétrico de cinco níveis. 

Fonte: Adaptado de Peng, Mckeever e Adams (1998). 
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Quando as chaves  e  estão fechadas e as chaves  e  estão abertas a 

tensão de saída da primeira célula ( )  é . Considerando o mesmo 

procedimento para a segunda célula, a tensão de saída  também é , 

resultando na tensão de saída total do conversor = 2 . As demais 

combinações e os seus níveis de tensão resultante estão apresentados na 

Tabela A-4. 

 

Tabela A-4: Sequência de chaveamento do conversor CC-CA em cascata simétrico de cinco níveis. 
Fonte: Adaptado de Encarnação (2009). 

CHAVES SAÍDA 

         

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA +2  

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA +  

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA +  

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA +  

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA +  

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA 0 

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA 0 

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA 0 

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA 0 

FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA 0 

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA 0 

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA −  

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA −  

FECHADA FECHADA ABERTA ABERTA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA −  

ABERTA ABERTA FECHADA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA −  

ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA −2  

 

Uma das vantagens de se utilizar a topologia multinível em cascata simétrico 

é que caso seja necessário trabalhar em aplicações de potências elevadas, o 

número de componentes utilizados não cresce excessivamente. Dada a estrutura 

modular, para incrementar o número de níveis de saída é necessário apenas 

aumentar o número de células conversoras. Isso ocorre porque as tensões 

submetidas aos dispositivos semicondutores são definidas pela tensão dos 

capacitores de cada célula, não necessitando de um circuito de grampeamento para 

garantir a divisão de tensão. Portanto, admitindo que todos os capacitores tenham a 

mesma tensão, todos os dispositivos são definidos para uma mesma potência, o que 

simplifica a instalação e manutenção do mesmo. 

 A quantidade de componentes do circuito aumenta linearmente com o número 

de níveis desejados na saída do conversor. Genericamente, o conversor CC-CA 
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multinível em cascata simétrico de  níveis de tensão é composto por ( − 1) 2 

chaves semicondutoras e ( − 1)/2  capacitores do elo contínuo de tensão 

(ENCARNAÇÃO, 2009). 

 Além de reduzir o conteúdo harmônico e a frequência de chaveamento, os 

conversores multiníveis em cascata simétrico ainda apresentam a vantagem de 

serem compostos por módulos idênticos, o que facilita a implementação e simplifica 

o trabalho na instalação e manutenção do equipamento, como também na expansão 

do circuito para níveis de potência mais elevados. Além disso, este ainda possui 

lógica de chaveamento simples e apresenta quantidade de componentes adequado 

para qualquer nível de potência (RODRÍGUEZ et al., 2002). 

 As principais características desta topologia são:  

 

a. Não há um aumento excessivo do número de componentes à medida que 

aumenta o número de níveis de tensão da saída; 

b. Redução do conteúdo harmônico pelo aumento do número de níveis da 

tensão de saída; 

c. O circuito pode ser implementado em módulos idênticos, o que facilita a 

montagem e verificação de possíveis erros. 

 

 

A-5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CONVERSORES CC-CA 

 

 

Esta subseção tem por objetivo selecionar a topologia que fornece as 

melhores características dentre as topologias de conversores citadas.  

O conversor push-pull apresentado na subseção A-1 utiliza apenas duas 

chaves, porém é necessário o uso de um transformador para isolar as partes 

contínua e alternada do circuito, o que o torna demasiadamente grande e o descarta 

para possíveis aplicações neste trabalho. Em contrapartida, o conversor em meia 

ponte (subseção A-2) também utiliza duas chaves e não necessita de um 

transformador, porém a saída de dois níveis de tensão contém um alto índice de 

distorção harmônica o que torna sua aplicação para o sistema proposto inviável.  

O conversor em ponte completa (subseção A-3) também não necessita de um 

transformador, utiliza quatro chaves e pode gerar até três níveis de tensão na saída, 
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reduzindo assim os índices de distorção harmônica. Além disso, a tensão de saída é 

o dobro da tensão para o conversor em meia ponte, e conforme observado na 

Tabela A-2, a lógica de acionamento das chaves é de simples implementação devido 

as chaves  e  serem complementares entre si, assim como as  e  também.  

Um ponto importante a ser analisado é a relação entre o número de degraus 

obtidos na tensão de saída do conversor e a quantidade de componentes 

necessários. Esta análise tem um peso muito importante na escolha do conversor, 

pois conforme comentado, quanto maior for o número de níveis sintetizados pelo 

conversor, menor é o conteúdo harmônico da tensão de saída do mesmo e 

consequentemente, no âmbito deste trabalho, melhor será a eficiência da 

transmissão de energia.  

Além disso, quanto menor for o número de componentes, maior é a 

confiabilidade dos conversores e menores são os custos em relação à 

implementação ou a manutenção dos mesmos. Portanto a escolha de um ponto de 

operação otimizado, relacionando o número mínimo de níveis desejado, a 

quantidade de componentes necessários, a frequência de operação do conversor e 

as chaves semicondutoras influencia diretamente no rendimento do conversor.  

A Tabela A-5 apresenta um resumo da análise comparativa entre os 

componentes necessários para implementar cada uma das topologias de 

conversores citadas e seus respectivos níveis de tensão de saída.  

 
Tabela A-5: Análise do número de componentes dos conversores em função de  (número de níveis 

da tensão na saída). Fonte: Adaptado de Encarnação (2009). 

TOPOLOGIA DOS 
CONVERSORES 

NÍVEIS DA 
TENSÃO 

DE SAÍDA 

CHAVES 
CONTROLADAS 

CAPACITORES 
DO ELO CC 

DIODOS EM 
ANTIPARALELO 

PUSH-PULL 2 2 0 2 
MEIA PONTE 2 2 2 2 

PONTE COMPLETA 2 ou 3 4 1 4 
CASCATA SIMÉTRICO  ( − 1) 2 ( − 1)/2 ( − 1) 2 

 

Entre as topologias de conversores CC-CA apresentadas os conversores 

multiníveis em cascata simétricos (subseção A-4) são os que mais se destacam 

devido as vantagens de maximizar os níveis de saída em função dos componentes 

do conversor, proporcionar níveis de potência maiores, aumentar a confiabilidade do 

sinal de saída do conversor diminuindo os índices de distorção harmônica, minimizar 
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as perdas por chaveamento e apresentar lógica de controle simples em malha 

aberta. Sendo assim, este trabalho aplica este conversor ao sistema proposto.  
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APÊNDICE B – CÓDIGO DE ACIONAMENTO DO CONVERSOR 

CC-CA EM LINGUAGEM VHDL  
 
 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
 
entity multinivel_2 is 
    generic( 
        f1    :    integer := 30_000; 
        f2    :    integer := 45_000; 
        f3    :    integer := 60_000; 
        f4    :    integer := 100_000; 
        fin   :    integer := 50_000_000 
    ); 
    port( 
        clk   :        in     std_logic; 
        s     :        in     std_logic_vector(1 downto 0); 
        T     :        out    std_logic_vector(0 to 7)); 
end entity; 
architecture main of multinivel_2 is 
    signal count, t_max   :   integer range 0 to fin/f1; 
begin 
    process(clk) 
    begin 
        if clk'event and clk = '1' then 
            if count = t_max - 1 then 
                count <= 0; 
            else 
                count <= count + 1; 
            end if; 
        end if; 
    end process; 
     T <= "00000110" when count < (t_max/8) else 
          "01100110" when count < (t_max/8)*2 else 
          "00000110" when count < (t_max/8)*3 else 
  "11111111" when count < (t_max/8)*4 else 
  "11111001" when count < (t_max/8)*5 else 
  "10011001" when count < (t_max/8)*6 else 
  "11111001" when count < (t_max/8)*7 else 
  "11111111"; 
    with s select 
    t_max <= fin/f1 when "00", 
             fin/f2 when "01", 
             fin/f3 when "10", 
             fin/f4 when others; 
end architecture; 
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APÊNDICE C – ESQUEMÁTICOS, LAYOUTS E PCIS 

CONFECIONADAS 
 
 

Este apêndice apresenta os esquemáticos dos circuitos transmissor e 

receptor completos, assim como os layouts criados com o auxílio do software 

Eagle 7.7 e as fotografias das PCIs confeccionadas através de transferência térmica 

pelas autoras deste trabalho. 

O apêndice é apresentado de modo que, a Figura C-1 apresenta os 

esquemáticos das 3 PCIs que compõe o sistema transmissor proposto, sendo elas: 

a) circuitos dos optoacopladores, b) circuitos dos drivers e c) circuito conversor 

CC-CA em cascata simétrico de 5 níveis com carga ressonante transmissora em 

paralelo. A Figura C-2 mostra os respectivos layouts desenvolvidos no Eagle 7.7 e a 

Figura C-3 as PCIs devidamente confeccionadas.  

Em seguida, o esquemático, layout e a fotografia do circuito receptor são 

apresentados nas Figuras C-4, C-5 e C-6. Por fim, todo o sistema desenvolvido é 

mostrado na Figura C-7. 

 

 
a) 
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b) 
 

 
c) 

Figura C-1: Esquemático das 3 PCIs que compõe o circuito transmissor: a) circuitos dos 
optoacopladores, b) circuito dos drivers e c) conversor CC-CA em cascata simétrico de 5 níveis com 

carga ressonante transmissora em paralelo. Fonte: Autor (2017). 

 

 
a) 
 



92 
 

 
b) 
 

 
c) 

 

Figura C-2: Layouts das 3 PCIs que compõe o circuito transmissor3: a) circuitos dos 
optoacopladores, b) circuitos dos drivers e c) conversor CC-CA em cascata simétrico de 5 níveis com 

carga ressonante em paralelo. Fonte: Autor (2017). 
 

 

 

 

                                                             
3 Nos layouts, as trilhas de cor azul são roteadas em bottom level e as trilhas de cor vermelha em top 
level. 
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Figura C-3: Fotografia do circuito transmissor confeccionado com os 3 módulos acoplados. 

Fonte: Autor (2017). 
 

 

 
Figura C-4: Esquemático do circuito receptor com carga ressonante em paralelo. Fonte: Autor (2017). 

 
 
 

 
Figura C-5: Layout do circuito receptor de energia. Fonte: Autor (2017). 
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Figura C-6: Fotografia do circuito receptor confeccionado em PCI. Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

Figura C-7: Fotografia dos circuitos transmissor e receptor confeccionados em PCI. 
Fonte: Autor (2017). 


