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Fui para os bosques para viver livremente,  
 para sugar o tutano da vida,  
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RESUMO 

 

DE MORAIS, Juliano L. S. Desenvolvimento de um conversor CC-CC de três portas 
parcialmente isolado baseado na integração dos conversores Ćuk bidirecional e LC 
série ressonante. 2017. 146f. Dissertação – Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Curitiba, 2017. 
 
 
 
O desenvolvimento de um conversor CC-CC de três portas é proposto neste 
trabalho. Através da combinação de um conversor bidirecional Ćuk e um 
transformador de alta frequência com um circuito retificador em ponte completa, 
duas portas de energia não isoladas e uma porta de energia isolada são obtidas. Um 
circuito LC série ressonante é empregado, resultando em comutação suave nos 
interruptores de potência. O conversor bidirecional Ćuk, controlado por modulação 
de largura de pulso (PWM) e o circuito tanque ressonante, controlado por modulação 
de frequência (PFM) acima da frequência de ressonância, permitem duas variáveis 
de controle para a topologia. Além disso, os interruptores de potência são 
compartilhados nas etapas de operação, reduzindo o número de componentes 
ativos. Regulação de suas portas é realizada para aplicações com elementos 
armazenadores de energia. São apresentados os modos de operação, a análise 
matemática e a estratégia de controle do conversor proposto. Os resultados 
experimentais são expostos para discutir a viabilidade da estrutura. 
 
Palavra-chave: Conversor de três portas, conversor Ćuk, conversor ressonante, 
comutação suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

DE MORAIS, Juliano L. S. Development of a partially isolated DC-DC three-port 
converter based on the bidirectional Ćuk and LC series resonant converters. 2017. 
146f. Dissertação – Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 
 
 
 
The development of a DC-DC three-port converter is proposed in this work. Through 
the combination of a bidirectional Ćuk converter and a high frequency transformer 
with a full-bridge rectifier circuit, two non-isolated energy ports and one isolated 
energy port are achieved. A LC series resonant circuit is employed, resulting in soft-
switching in the power switches. The bidirectional Ćuk converter, controlled by pulse 
width modulation (PWM), and the tank resonant circuit, controlled by pulse frequency 
modulation (PFM) above the resonance frequency, allow two control variables for the 
topology. Furthermore, the power switches are shared for the operation of both 
circuits, reducing the number of active components. Port regulations are performed 
for applications with energy storage elements. Operation modes, math analysis and 
control strategy of the proposed converter are presented. Experimental results are 
exposed to discuss the feasibility of the structure. 
 
Keyword: Three-port converter, Ćuk converter, resonant converter, soft-switching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ACRÔNIMOS 

 

ANEEL  Agência Nacional de Energia Elétrica 
DISO   Dupla Entrada e Única Saída 
SIDO   Única Entrada e Dupla Saída 

SISO   Única Entrada e Única Saída 
MOSFET   Transistor de Efeito de Campo Metal Óxido Semicondutor 
PROINFA  Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

A/D    Analógico para Digital 
CC-CC  Corrente Contínua - Corrente Contínua 
CC-CA  Corrente Contínua - Corrente Alternada 

CVR    Regulador da Tensão do Capacitor    
D/A    Digital para Analógico 
EDF   Funções de Descrição Estendida 
ICR   Regulador da Corrente de Entrada  
IGBT   Transistor Bipolar de Porta Isolada 
IVS    Sensor da Tensão de Entrada 
OVR    Regulador da Tensão de Saída 
PFM   Modulação por Frequência 
PID   Proporcional Integral Derivativo 
PWM   Modulação por Largura de Pulso 
SFVCR  Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede 
VCO   Oscilador Controlado por Tensão 
ZCS   Comutação em Zero de Corrente 
ZVS   Comutação em Zero de Tensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

        Coeficiente da série de Fourier 

    Constante de proporcionalidade  
     Ganho da planta ressonante 
     Ganho de baixa frequência 
      Coeficiente da série de Fourier 

    Constante de proporcionalidade 
    Constante de proporcionalidade 
         Função de transferência do compensador de corrente 

         Capacitância intrínseca do interruptor de potência 
            Função de transferência do compensador de tensão 

     Capacitância ressonante 
     Capacitância de saída 

    Razão cíclica 
     Razão cíclica complementar 
       Diodo  
         Diodo do interruptor de potência 

    Constante de proporcionalidade 
     Frequência de chaveamento 
     Frequência de ressonância 
         Função de transferência da planta da etapa Ćuk e boost  

       Função de transferência do da planta da etapa ressonante 
            Corrente temporal do indutor de entrada 

          Corrente temporal da capacitância intrínseca do MOSFET 
    Constante de proporcionalidade 
     Indutância ressonante 

       Indutância de entrada 
         Tensão temporal do capacitor     
      Tensão do ramo ab 
          Tensão temporal de entrada da etapa ressonante  

    
      Tensão fundamental temporal de entrada da etapa ressonante 

       Tensão do capacitor     

       Tensão de entrada do conversor ressonante 
       Tensão de entrada  
       Perdas por condução 
       Perdas por bloqueio de condução 

      Perdas por entrada em condução 
    Ganho do conversor ressonante 
      Fator de qualidade do filtro 
     Fator de qualidade do circuito ressonante 
   

   Polo de alta frequência 

      Amplitude da tensão fundamental temporal de entrada da etapa 

     Resistência equivalente de saída 
      Resistência equivalente 

        Resistência série e paralela 

     Resistência de saída 
       Interruptor de potência  



 
 

       Tempos de condução 
       Vetor de entrada 

     Vetor de entrada em equilíbrio 
        Vetor de espaço de estado 

     Vetor de estado em equilíbrio 
   Valores iniciais do vetor espaço de estado no domínio complexo 
        Vetor de saída 
     Vetor de saída em equilíbrio 

    Ângulo de comutação   
        Ângulo de condução do MOSFET pelo canal reverso 
     Relação de transformação  
        Ângulo de condução do MOSFET pelo canal direto 

    Fator de modificação   

   Relação entre a frequência de chaveamento e de ressonância 
      Frequência de ressonância 
      Polo de baixa frequência 

   
   Polo de alta frequência 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Fluxo de potência de um conversor de três portas................................... 20 

Figura 2 – Elemento armazenador de energia conectado (a) à porta de entrada 

ou (b) à porta de saída em sistemas tradicionais de conversão de 

fontes renováveis de energia. ................................................................ 24 

Figura 3 – Estrutura típica de um conversor CC-CC de três portas. ......................... 25 

Figura 4 – Operação de um conversor de três portas nos modos (a) DISO e (b) 

SIDO. ..................................................................................................... 25 

Figura 5 – Operação de um conversor de três portas nos modos SISO. .................. 26 

Figura 6 – Conversor proposto por Chen et al. (2013). ............................................. 27 

Figura 7 – Conversor proposto por Wen, Chen e Kang (2013). ................................ 28 

Figura 8 – Conversor proposto por Wu et al. (2013). ................................................ 29 

Figura 9 – Conversor proposto por Chien et al. (2014). ............................................ 29 

Figura 10 – Conversor proposto por Wu et al. (2011) e Zhang et al. (2016). ............ 30 

Figura 11 – Conversor proposto por Wu et al. (2012). .............................................. 31 

Figura 12 – Conversor proposto por Wu et al. (2016). .............................................. 32 

Figura 13 – Conversor proposto por Sun, Shen e Li (2014). ..................................... 33 

Figura 14 – Conversor proposto por Duarte, Hendrix e Simões (2007) e 

Phattanasak et al. (2014). ...................................................................... 34 

Figura 15 – Conversor proposto por Krishnaswami e Mohan (2009). ....................... 35 

Figura 16 – Conversor proposto por Liu e Li (2006). ................................................. 35 

Figura 17 – Conversor proposto por Wang, L., Wang Z. e Li (2012). ........................ 36 

Figura 18 – Conversor proposto por Biswas, Dhople e Mohan (2013). ..................... 37 

Figura 19 – Conversor Ćuk bidirecional de três portas. ............................................ 38 

Figura 20 – Conversor Ćuk bidirecional e buck de três portas. ................................. 39 

Figura 21 – Conversor Ćuk bidirecional e buck bidirecional de três portas. .............. 39 

Figura 22 – Conversor Ćuk bidirecional e meia-ponte de três portas. ....................... 40 

Figura 23 – Conversor Ćuk bidirecional e LC série ressonante meia-ponte de 

três portas. ............................................................................................. 41 

Figura 24 – Conversor CC-CC (a) em meia-ponte e (b) em ponte completa. ........... 43 

Figura 25 – Circuito LC ressonante (a) em série e (b) em paralelo. .......................... 43 

Figura 26 – Tensão     e sua componente fundamental. ......................................... 44 

Figura 27 – Frequência de chaveamento (a) acima e (b) abaixo da frequência 

de ressonância. ...................................................................................... 44 

Figura 28 – Impedância de entrada do circuito LC série ressonante. ....................... 45 

Figura 29 – Ganho do circuito LC série ressonante. ................................................. 46 

Figura 30 – Defasagem de corrente do circuito LC série ressonante. ....................... 47 

Figura 31 – Impedância de entrada do circuito LC paralelo ressonante. .................. 48 

Figura 32 – Ganho do circuito LC paralelo ressonante. ............................................ 49 

Figura 33 – Defasagem de corrente do circuito LC paralelo ressonante. .................. 50 

Figura 34 – Chaveamento de um MOSFET e suas perdas relacionadas. ................ 51 

Figura 35 – Entrada com comutação ZVS e bloqueio da condução dissipativo. ....... 52 

Figura 36 – Bloqueio com comutação ZCS e entrada em condução dissipativa. ...... 53 

Figura 37 – Estrutura do conversor bidirecional Ćuk. ................................................ 54 



 
 

Figura 38 – Operação do conversor bidirecional Ćuk com fluxo de    para   , 

(a) etapa I e (b) etapa II. ......................................................................... 55 

Figura 39 – Operação do conversor bidirecional Ćuk com fluxo de    para   , 

(a) etapa I e (b) etapa II. ......................................................................... 56 

Figura 40 – Principais formas de onda do conversor bidirecional Ćuk com (a) 

fluxo de    para    e (b) fluxo de    para   . ....................................... 56 

Figura 41 – Estrutura do conversor LC série ressonante meia-ponte com tensão 

média. .................................................................................................... 59 

Figura 42 – Operação do conversor LC série ressonante meia ponte com 

frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância, 

(a) etapa I, (b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, (e) etapa V e (f) 

etapa VI. ................................................................................................. 60 

Figura 43 – Principais formas de onda conversor LC série ressonante meia 

ponte com frequência de chaveamento acima da frequência de 

ressonância. ........................................................................................... 61 

Figura 44 – Simplificação (a) do conversor LC série ressonante meia-ponte e 

(b) de sua operação. .............................................................................. 62 

Figura 45 – Forma de onda (a) da tensão de entrada e (b) da tensão de saída 

do conversor LC série ressonante meia-ponte. ...................................... 62 

Figura 46 – Forma de onda da tensão        desprezando seu valor médio; ........... 62 

Figura 47 – Componente fundamental da tensão        em função da razão 

cíclica. .................................................................................................... 66 

Figura 48 – Valor máximo da componente fundamental da tensão        em 

função da razão cíclica. .......................................................................... 66 

Figura 49 – Ganho estático do conversor LC série ressonante meia-ponte. ............. 68 

Figura 50 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com 

frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância 

em modo DISO, (a) etapa I, (b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, 

(e) etapa V e (f) etapa VI. ....................................................................... 73 

Figura 51 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com 

frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância 

em modo SIDO, (a) etapa I, (b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, 

(e) etapa V e (f) etapa VI. ....................................................................... 74 

Figura 52 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com 

frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância 

em modo SISO   , (a) etapa I, (b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa 

IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. .................................................................. 75 

Figura 53 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com 

frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância 

em modo SISO   , (a) etapa I, (b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa 

IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. .................................................................. 76 

Figura 54 – Principais formas de onda do conversor Ćuk bidirecional LC série 

ressonante com frequência de chaveamento acima da frequência 

de ressonância nos modos de operação (a) DISO e (b) SIDO. .............. 77 



 
 

Figura 55 – Principais formas de onda do conversor Ćuk bidirecional LC série 

ressonante com frequência de chaveamento acima da frequência 

de ressonância nos modos de operação (a) SISO    e (b) SISO   . .... 78 

Figura 56 – Forma de onda de tensão e corrente dos (a) MOSFET    e (b) 

MOSFET    quando um conversor LC série ressonante meia ponte 

opera com frequência de chaveamento acima da frequência de 

ressonância. ........................................................................................... 82 

Figura 57 – Detalhe das etapas de comutação (a) do MOSFET    e (b) do 

MOSFET   , quando um conversor LC série ressonante meia 

ponte com frequência de chaveamento opera acima da frequência 

de ressonância. ...................................................................................... 83 

Figura 58 – Detalhe da comutação dos MOSFETs na (a) etapa II e na (b) etapa 

V da topologia proposta. ........................................................................ 83 

Figura 59 – Esquemático da estratégia de controle Ćuk-ressonante do 

conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante. ................................... 87 

Figura 60 – Esquemático da estratégia de controle boost-ressonante do 

conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante. ................................... 88 

Figura 61 – Estados topológicos da estrutura simplificada do conversor de três 

portas proposto como etapa Ćuk, (a)    aberto    fechado e (b)    

fechado e    aberto. ............................................................................... 89 

Figura 62 – Circuito resultante da metodologia aplicada para a etapa Ćuk. ............. 92 

Figura 63 – Estados topológicos da estrutura simplificada do conversor de três 

portas proposto como etapa boost, (a)    aberto    fechado e (b) 

   fechado e    aberto. .......................................................................... 95 

Figura 64 – Curva característica do ganho do conversor LC série ressonante. ........ 98 

Figura 65 – Diagrama de blocos de um processamento digital de sinais. ................. 99 

Figura 66 – Diagrama de blocos da malha fechada da corrente    . ...................... 102 

Figura 67 – Diagrama de bode do sistema com a inserção do compensador 

   . ....................................................................................................... 103 

Figura 68 – Diagrama de blocos da malha fechada da tensão   ........................... 104 

Figura 69 – Diagrama de bode do sistema com a inserção do compensador 

   . ...................................................................................................... 105 

Figura 70 – Diagrama de blocos da malha fechada da tensão    . ....................... 106 

Figura 71 – Diagrama de bode do sistema com a inserção do compensador 

   . ...................................................................................................... 107 

Figura 72 – Ambiente de simulação de potência da topologia proposta. ................ 108 

Figura 73 – Ambiente de simulação de controle (a) do controle Ćuk-ressonante 

e (b) do controle boost-ressonante da topologia proposta. .................. 109 

Figura 74 – Resultado dinâmico de simulação da corrente     nos modos de 

operação SIDO e DISO da topologia proposta. .................................... 110 

Figura 75 – Resultado dinâmico de simulação da tensão    nos modos de 

operação SIDO e DISO da topologia proposta. .................................... 110 

Figura 76 – Resultado estático de simulação da corrente     e da tensão     da 

topologia proposta. ............................................................................... 111 

Figura 77 – Resultado estático de simulação das formas de onda de tensão e 

corrente nos MOSFETs    e    da topologia proposta. ....................... 111 



 
 

Figura 78 – Resultado estático de simulação das formas de onda de tensão e 

corrente no diodo    da topologia proposta. ........................................ 112 

Figura 79 – Resultado dinâmico de simulação da tensão    no modo de 

operação SISO da topologia proposta. ................................................ 112 

Figura 80 – Resultado dinâmico de simulação da corrente     no modo de 

operação SISO da topologia proposta. ................................................ 113 

Figura 81 – Resultado estático de simulação das formas de onda de tensão e 

corrente nos MOSFETs    e    da topologia proposta. ....................... 113 

Figura 82 – Protótipo de 200W do conversor de três portas Ćuk bidirecional LC 

série ressonante. .................................................................................. 116 

Figura 83 – Resultados estáticos das correntes     e     nos modos de 

operação (a) DISO, (b) SISO   , (b) SISO    e (d) SIDO da 

topologia proposta. ............................................................................... 117 

Figura 84 – Resultados estáticos das tensões   ,   ,    e     nos modos de 

operação DISO com (a)         e (b)         da topologia 

proposta. .............................................................................................. 118 

Figura 85 – Resultados estáticos (a) da corrente     e da tensão     e (b) das 

tensões     e    da topologia proposta. ............................................... 119 

Figura 86 – Resultado estático das formas de onda de tensão e corrente (a) 

nos MOSFETs    e    e (b) no diodo    da topologia proposta. ......... 119 

Figura 87 – Rendimento do conversor de três portas proposto nos modos DISO 

e SIDO. ................................................................................................ 120 

Figura 88 – Termografia dos MOSFETs    e    da topologia proposta ................. 120 

Figura 89 – Resultados estáticos (a) das correntes     e     (b) das tensões 

  ,   ,    e     no modo de operação SIDO da topologia 

proposta. .............................................................................................. 121 

Figura 90 – Resultados estáticos (a) da corrente     e da tensão     e (b) das 

tensões     e    no modo de operação SIDO a topologia proposta. ... 121 

Figura 91 – Resultado dinâmico (a) do aumento e (b) da diminuição da 

referência de corrente     da topologia proposta. ................................ 122 

Figura 92 – Resultado dinâmico (a) do aumento e (b) da diminuição de 50% da 

carga de saída    da topologia proposta. ............................................ 123 

Figura 93 – Resultado dinâmico (a) da diminuição e (b) do aumento de 30% da 

carga de saída    da topologia proposta. ............................................ 124 

Figura 94 – Circuito resultante da metodologia aplicada para a etapa boost. ......... 135 

 

 
 
 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Correntes instantâneas nos interruptores    e    e no capacitor    

nos modos de operação da topologia proposta...................................... 80 

Tabela 2 – Instantes de transição de cada chave ..................................................... 80 

Tabela 3 – Parâmetros iniciais para o projeto do conversor de três portas ............. 100 

Tabela 4 – Valores dos elementos magnéticos do conversor de três portas .......... 101 

Tabela 5 – Especificações dos magnéticos do conversor de três portas ................ 101 

Tabela 6 – Especificação dos elementos semicondutores do conversor de três 

portas ................................................................................................... 101 

Tabela 7 – Comparação entre os valores de simulação e equacionados da 

topologia proposta ................................................................................ 114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 18 
1.1 TEMA .............................................................................................................. 19 
1.1.1 Delimitação do tema ............................................................................... 20 
1.2 OBJETIVO GERAL ......................................................................................... 21 
1.2.1 Objetivos específicos ............................................................................. 21 
1.3 JUSTIFICATIVA .............................................................................................. 22 
1.4 PROBLEMAS E PREMISSAS ........................................................................ 22 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO ....................................................................... 23 
2 CONVERSORES CC-CC DE TRÊS PORTAS ............................................... 24 
2.1 FLUXO DE POTÊNCIA ................................................................................... 25 
2.2 CONVERSORES DE TRÊS PORTAS NÃO ISOLADOS ................................ 26 
2.3 CONVERSORES DE TRÊS PORTAS PARCIALMENTE ISOLADOS ............ 30 
2.4 CONVERSORES DE TRÊS PORTAS ISOLADOS......................................... 33 
2.5 CONCLUSÃO ................................................................................................. 37 
3 CONVERSORES CC-CC DE TRÊS PORTAS DERIVADOS DO 

CONVERSOR BIDIRECIONAL ĆUK ............................................................. 38 
3.1 CONCLUSÃO ................................................................................................. 41 
4 CONVERSORES RESSONANTES ................................................................ 42 
4.1 TOPOLOGIAS DE CIRCUITOS RESSONANTES .......................................... 43 
4.1.1 Conversor LC série ressonante .............................................................. 45 
4.1.2 Conversor LC paralelo ressonante ......................................................... 48 
4.2 COMUTAÇÃO SUAVE ................................................................................... 50 
4.2.1 Comutação em zero de tensão .............................................................. 52 
4.2.1 Comutação em zero de corrente ............................................................ 52 
4.3 CONCLUSÃO ................................................................................................. 53 
5 CONVERSOR CC-CC DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC 

SÉRIE RESSONANTE ................................................................................... 54 
5.1 CONVERSOR ĆUK BIDIRECIONAL .............................................................. 54 
5.1.1 Operação do conversor Ćuk bidirecional ............................................... 54 
5.1.2 Análise matemática do conversor Ćuk bidirecional ................................ 57 
5.2 CONVERSOR LC SÉRIE RESSONANTE MEIA-PONTE ............................... 58 
5.2.1 Operação do LC série ressonante meia-ponte ....................................... 59 
5.2.2 Análise matemática do conversor LC série ressonante meia-ponte ....... 61 
5.3 CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC SÉRIE 

RESSONANTE ............................................................................................... 71 
5.3.1 Operação do conversor de três portas Ćuk bidirecional LC série 

ressonante.............................................................................................. 72 
5.3.2 Análise matemática do conversor de três portas Ćuk bidirecional 

LC série ressonante ............................................................................... 78 
5.4 ANÁLISE DA COMUTAÇÃO SUAVE DO CONVERSOR DE TRÊS 

PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC SÉRIE RESSONANTE ........................... 81 
5.5 CONCLUSÃO ................................................................................................. 85 
6 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS 

ĆUK BIDIRECIONAL LC SÉRIE RESSONANTE .......................................... 86 
6.1 CONTROLE DA ETAPA ĆUK ......................................................................... 88 
6.1.1 Modelo CA para pequenos sinais ........................................................... 93 
6.2 CONTROLE DA ETAPA BOOST .................................................................... 95 
6.3 CONTROLE DA ETAPA RESSONANTE ........................................................ 96 



18 
 

6.4 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DIGITAL ....................................................... 98 
6.5 CONCLUSÃO ................................................................................................. 99 
7 PROJETO DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL 

LC SÉRIE RESSONANTE ........................................................................... 100 
7.1 CÁLCULO DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL 

LC SÉRIE RESSONANTE ............................................................................ 100 
7.1.1 Projeto dos controladores .................................................................... 101 
7.1.1.1 Controlador de corrente     ................................................................. 102 
7.1.1.2 Controladores de tensão    e     ....................................................... 104 
7.2 CONCLUSÃO ............................................................................................... 107 
8 SIMULAÇÃO DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK 

BIDIRECIONAL LC SÉRIE RESSONANTE ................................................. 108 
8.1 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO ................................................................. 109 
8.2 CONCLUSÃO ............................................................................................... 115 
9 RESULTADOS EXPERIMENTAIS ............................................................... 116 
9.1 RESULTADOS ESTÁTICOS ........................................................................ 116 
9.2 RESULTADOS DINÂMICOS ........................................................................ 122 
9.1.1 Controle Ćuk-ressonante ..................................................................... 122 
9.1.2 Controle boost-ressonante ................................................................... 123 
9.3 CONCLUSÃO ............................................................................................... 124 
10 CONCLUSÕES GERAIS .............................................................................. 125 
REFERÊNCIAS  ..................................................................................................... 126 
APÊNDICE 1 CÁLCULO DOS ELEMENTOS PASSIVOS DO CONVERSOR 

PROPOSTO................................................................................. 131 
APÊNDICE 2 CÁLCULO DOS ELEMENTOS SEMICONDUTORES DO 

CONVERSOR PROPOSTO......................................................... 133 
APÊNDICE 3 CÁLCULO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA ETAPA 

BOOST DO CONVERSOR PROPOSTO .................................... 134 
APÊNDICE 4 ESQUEMÁTICOS ........................................................................ 137 
APÊNDICE 5 CÓDIGO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONVERSOR 

PROPOSTO................................................................................. 139 
 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Fontes renováveis de energia são consideradas como fontes alternativas e 

limpas de energia. Nos últimos anos, a produção de energia através de geradores 

solares e eólicos tem se tornado significativa, tendo em vista que os impactos da 

utilização de fontes esgotáveis de energia, principalmente, derivadas de 

combustíveis fósseis, têm sido discutidos pela sociedade. Por exemplo, o elevado 

investimento de construção de usinas geradoras centralizadas e seu impacto 

ambiental. 

O desenvolvimento da tecnologia de geração de energia eólica, solar, 

proveniente de biomassa e das marés tem o objetivo comum de tornar a produção 

de energia mais barata e rentável. A energia solar possui especial importância, pois 

os módulos solares e equipamentos possuem vida útil significativa e podem ser 

instalados junto ao local de consumo, diminuindo não somente os investimentos de 

transmissão, como também e fornecendo energia em locais não abastecidos pela 

rede elétrica convencional. 

O consumo de energia elétrica no Brasil está em ascensão e ano de 2015 foi 

de 522,8 TWh. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016, p. 26). Seguindo as 

políticas mundiais de incentivo ao desenvolvimento de energias renováveis, o Brasil 

está atualmente expandindo sua potência instalada de geração por sistemas 

fotovoltaicos. Segundo dados atuais da ANEEL, 27 MWp (0,02% do quadro 

energético nacional) já estão instalados e 346 MWp estão outorgados e em fase de 

construção (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2017).  

Incentivos governamentais têm sido propostos a curto e longo prazo com o 

objetivo de diminuir a dependência de fontes poluentes de energia, por exemplo, os 

combustíveis fósseis, ou inseguras, como é o caso da energia nuclear.  

Financiamentos e leilões de energia para instalação de parques eólicos no Brasil 

são promovidos pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA), cuja potência instalada de geração atual é de 10,2 GW (3,5% 

do quadro energético nacional) (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 

2017). 

Nos últimos anos, o governo brasileiro deliberou, através da resolução 

normativa ANEEL 482-2012 revisada em 2016, as condições gerais para a conexão 

de sistemas renováveis de energia ao sistema interligado nacional. A resolução 
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permite a geração distribuída de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos - 

sistema fotovoltaico conectado à rede (SFVCR) - de microgeração (potência 

instalada menor que 75 kWp) e minigeração (potência instalada entre 75 kWp e 5 

MWp), montados em casas ou empresas para o consumo próprio de energia e 

injetando o excedente na rede elétrica, assim, gerando créditos de energia. Os 

créditos dependem ainda de incentivos fiscais para a implementação do sistema de 

compensação de energia conhecido como net metering. 

Com o avanço tecnológico e maior preocupação ambiental, há uma 

tendência mundial de comercialização de veículos elétricos, que não somente 

aumenta o consumo de energia elétrica, como também pode operar com fontes 

alternativas de energia, por exemplo, células combustíveis a hidrogênio. 

Este cenário indica a alta expansão da geração de energia concomitante 

com o aumento da demanda de energia elétrica, intensificado também pela 

diminuição do custo de produção e equipamentos utilizados. Desta forma, novos 

desafios à técnica de conversão e processamento de energia elétrica, como 

versatilidade, aplicabilidade e eficiência, são de interesse para o desenvolvimento de 

equipamentos e melhor aproveitamento energético. 

 

1.1 TEMA 

 

Fontes renováveis possuem períodos de baixa e elevada produção. Por 

exemplo, a geração de energia por módulos solares se altera com a variação de 

irradiação solar incidente, temperatura, vida-útil, dentre outros fatores, e turbinas 

eólicas dependem basicamente da velocidade dos ventos. Com isso, para garantir a 

continuidade do fornecimento de energia durante períodos de baixa produção, é 

essencial ter outras fontes de energia que sejam mais previsíveis e compensem a 

variação de energia produzida. 

A conversão da energia proveniente de fontes renováveis é realizada por 

conversores estáticos de energia, cujos sistemas são formados por elementos 

elétricos passivos como capacitores e indutores, e elementos ativos como 

interruptores semicondutores. Sua aplicação implica na construção de topologias 

que podem ser divididas quanto ao tipo de conversão: retificadores, inversores; 

quanto ao modo operação: fonte de corrente, fonte de tensão, ressonante; quanto à 

forma de isolação: não isolado, isolado; quanto à forma de modulação: largura de 
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pulso, frequência; quanto ao número de portas: unidirecional, bidirecional, múltiplas 

portas. 

Conversores estáticos de energia são usualmente utilizados não somente 

para processar a energia provida por fontes renováveis para condizer com as 

características de carga, como também para prover a busca pela máxima potência 

produzida e integrar elementos armazenadores de energia, a fim de solucionar o 

problema de intermitência de geração e de imprevisibilidade de demanda.  

Circuitos elétricos que processem e controlem a produção e demanda de 

energia têm sido o foco de pesquisas, sobretudo quanto ao melhoramento da 

eficiência e à densidade de potência. Desta forma, os conversores estáticos de 

múltiplas portas, em especial os conversores CC-CC de três portas, surgem como 

uma alternativa interessante para a solução de tais problemas frente aos métodos 

tradicionais que utilizam dois conversores CC-CC de duas portas.   

 

1.1.1 Delimitação do tema 

 

Conversores estáticos de três portas contém uma porta de entrada 

conectada a uma fonte de tensão, uma porta de saída conectada à carga e uma 

porta bidirecional conectada a um elemento armazenador de energia. Estes 

conversores devem permitir uma demanda de energia de ambas as entradas 

simultânea ou individualmente, dependendo da disponibilidade das fontes de 

energia. O esquemático do fluxo de energia do sistema é ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Fluxo de potência de um conversor de três portas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por exemplo, uma das formas de manutenção dos níveis de fornecimento de 

energia em sistemas autônomos é normalmente realizada por baterias. Tanto na 
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alimentação de satélites, equipamentos de telecomunicações e radares, na 

utilização do sol e banco de baterias, quanto em veículos elétricos, na utilização de 

células de hidrogênio e banco de baterias, tais conversores eletrônicos podem ser 

empregados. Adicionalmente, a fonte renovável de energia deve carregar o banco 

de baterias, quando seus níveis de energia indicar esta necessidade. Nas aplicações 

mencionadas, uma característica comum de entrada é a descontinuidade de 

fornecimento de energia devido às intermitências do sistema de geração e uma 

característica comum de saída é a operação com carga contínua. 

Neste sentido, como mesclar eficientemente elementos de diferentes fontes 

de energias com um único sistema de conversão de energia e controlar os fluxos de 

potências tem se tornado um interessante tópico de pesquisa.  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um conversor estático CC-CC de três portas para aplicações 

em sistemas renováveis de energia. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

1) Revisar topologias de conversores CC-CC de três portas; 

2) Revisar topologias de conversores ressonantes; 

3) Levantar o modelo matemático que descreva o funcionamento da etapa 

de potência do conversor proposto; 

4) Levantar o modelo matemático que descreva o funcionamento da etapa 

de controle do conversor proposto; 

5) Simular o conversor proposto para validação da topologia; 

6) Projetar o conversor proposto para aplicações com sistemas renováveis 

de energia; 

7) Verificar experimentalmente e validar as análises teóricas realizadas a 

partir da implementação de um protótipo. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Mesmo a matriz energética brasileira sendo composta, sobretudo, pela 

hidroeletricidade (65,1%), termoelétricas a carvão mineral (2,4%) e derivados do 

petróleo (6,2%1) estão espalhados pelo país e conectados ao sistema interligado 

nacional (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016, p. 26). Poluição ambiental, 

poluição sonora, alto custo da energia e dependência de combustíveis fosseis são 

algumas das desvantagens que o mantimento desta produção apresenta. 

Paralelamente, o Brasil se revela como uma fonte promissora, tendo em vista os 

altos níveis de irradiação solar propiciados por sua localização geográfica e a 

redução dos custos de transmissão e distribuição da energia, tendo em vista que a 

geração é instalada junto à carga, são alguns fatores que colocaram a geração 

fotovoltaica do país em uma posição de destaque.  

A construção de sistemas renováveis de energia de baixo custo, confiável e 

eficiente está diretamente ligada ao desenvolvimento de topologias de conversores 

estáticos de energia. O número de estágios de processamento, de componentes 

ativos e passivos, o tipo de comutação e complexidades de controle são uns dos 

fatores que influenciam sua eficiência e confiabilidade.  

O desenvolvimento de conversores de três portas é uma solução satisfatória 

para aplicações com sistemas renováveis de energia e visa atender os critérios das 

fontes renováveis como imprevisibilidade e busca pelo ponto de máxima potência de 

geração. Adicionalmente, eles também devem atender as características de potência 

demandada pela carga. 

Os conversores estáticos de três portas integram estágios de 

processamento de energia em uma única topologia e elementos ativos e passivos 

são comumente compartilhados. Técnicas de comutação não dissipativa e controle 

também podem ser empregas e buscam o aumento da eficiência dos conversores. 

 

1.4 PROBLEMAS E PREMISSAS 

 

As fontes renováveis de energia, por um lado, têm a característica de 

operem em baixas tensões, por exemplo, os módulos fotovoltaicos comerciais são 

                                                           
1 Dados referem-se à potência instalada de geração até o final de 2015. 
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construídos na faixa de tensão de 15V a 32V, enquanto as baterias de chumbo-

ácido são produzidas para gerar tensões múltiplas de 12V e as baterias de íons de 

lítio tensões múltiplas de 4V. Por outro lado, alguns equipamentos eletrônicos 

operam em tensões mais elevadas, na ordem de 250V a 400V. Assim, conversores 

estáticos que elevem as tensões de entrada são necessários para atender as 

exigências da carga. 

Umas das técnicas de comutação não disspativa em conversores estáticos é 

o emprego de circuitos ressonantes. Através da associação de elementos como 

capacitores e indutores na etapa de conversão de energia, uma alta densidade de 

energia é trocada entre estes elementos e, com a devida frequência de operação, 

nenhuma potência é dissipada durante a entrada e bloqueio de condução de 

interruptores de potência como MOSFETs. Como resultado, altas frequências de 

operação podem ser empregadas e há uma redução nos elementos magnéticos do 

conversor. Contudo, há um aumento nas amplitudes das correntes e, assim, um 

aumento nas perdas por condução do conversor. 

Conversores estáticos de três portas devem ser desenvolvidos de forma que 

possibilitem a regulação entre os fluxos de potência entre suas portas. Dificilmente 

este controle é realizado com somente um grau de liberdade. Desse modo, 

conversores de três portas são complexos, pois possuem, normalmente, um número 

maior de chaves semicondutoras, implicando em um maior grau de liberdade e 

variáveis de controle em sua operação. 

Neste trabalho, um conversor CC-CC de três portas parcialmente isolado é 

proposto, com enfoque em simplicidade e redução de número de componentes, e 

com dois graus de liberdade para o controle do fluxo de energia entre suas portas. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em 10 capítulos. Os primeiros trazem a proposta de 

pesquisa e uma revisão bibliográfica das topologias sobre conversores CC-CC de 

três portas e conversores ressonantes. Os capítulos seguintes tratam da estratégia 

de controle, do desenvolvimento e do projeto do conversor proposto. 

Posteriormente, a topologia é validada mediante simulações e experimentalmente. 

Por fim, as discussões e conclusões finais são apresentas. 
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2 CONVERSORES CC-CC DE TRÊS PORTAS 

 

Tradicionalmente, fontes renováveis de energia são conectadas às cargas 

através de um conversor CC-CC unidirecional de duas portas – entrada e saída. 

Com um conversor CC-CC bidirecional, um elemento armazenador de energia pode 

ser conectado ou à porta de entrada (fonte) ou à porta de saída (carga) deste 

conversor unidirecional para o controle de carga e descarga do elemento 

armazenador de energia, conforme apresentado na Figura 2. Esta junção implica em 

dois estágios de conversão de energia, consequentemente, em maior tamanho, 

menor densidade de potência, maiores perdas, maiores custos e menor eficiência. 

 

 
 

(a) (b) 
Figura 2 – Elemento armazenador de energia conectado (a) à porta de entrada ou (b) à porta de 

saída em sistemas tradicionais de conversão de fontes renováveis de energia. 
Fonte: Adaptado de Zhang, Sutanto e Muttaq (2016, p. 389). 

 

Os conversores de três portas são uma solução satisfatória para integrar tais 

sistemas em uma única estrutura. Estes conversores possuem uma porta de entrada 

conectada a uma fonte de energia, uma porta de saída conectada a uma carga e 

uma porta bidirecional conectada a um elemento armazenador de energia, conforme 

mostrado na Figura 3.  

Muitos conversores de três portas, que satisfazem a busca pelo ponto de 

máxima potência de módulos fotovoltaicos e controlam a carga e descarga de 

baterias, são reportados na literatura (ZHANG; SUTANTO; MUTTAQI, 2016, p. 390-

396).  

Pesquisas neste âmbito visam alto rendimento e desempenho de controle. 

Para Tao et al. (2006, p. 451), suas principais características é a redução no número 

de estágios de processamento de energia e de componentes elétricos, quando 

comparados com conversores tradicionais de duas portas para a mesma finalidade. 
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Figura 3 – Estrutura típica de um conversor CC-

CC de três portas. 
Fonte: Adaptado de Zhang, Sutanto e Muttaq 

(2016, p. 390). 

 

2.1 FLUXO DE POTÊNCIA 

 

Conversores de três portas podem ser vistos como a união de conversores 

tradicionais de duas portas, visando uma topologia mais simplificada para a 

conversão e processamento de energia entre as portas disponíveis. 

Considerando que, um conversor de três portas está conectado a um painel 

fotovoltaico e a um banco de baterias, e que a energia convertida pelo painel 

fotovoltaico pode ser maior ou menor que a energia demandada pela carga, o 

conversor tem quatro modos de operação, como expostos pela Figura 4 e Figura 5. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4 – Operação de um conversor de três portas nos modos (a) DISO e (b) SIDO. 
Fonte: Autoria própria. 

 

1) Quando a energia convertida pelo painel fotovoltaico é menor que a 

energia demandada pela carga, o conversor opera como um conversor 

de dupla entrada e única saída (DISO – double input single output), a 

bateria opera como uma fonte adicional de energia (Figura 4a); 
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Figura 5 – Operação de um conversor de três portas nos modos SISO. 
Fonte: Adaptado de Zhang, Sutanto e Muttaq (2016, p. 391). 

 

2) Quando a energia convertida pelo painel fotovoltaico é maior que a 

energia demandada pela carga, o conversor opera como um conversor 

de única entrada e dupla saída (SIDO – single input double output), neste 

caso, a bateria armazena o excedente de energia (Figura 4b); 

3) Quando a energia convertida pelo painel fotovoltaico é zero, o conversor 

funciona como um conversor de única entrada e única saída (SISO – 

single input single output), para isso, a bateria fornece a energia 

demandada pela carga (Figura 5 à esquerda); 

4) Quando a bateria está totalmente carregada ou no limite de descarga, o 

conversor funciona como um conversor de única entrada e única saída 

(SISO), neste caso, o painel fotovoltaico fornece a energia demandada 

pela carga (Figura 5 à direita). 

 

Os conversores CC-CC de três portas podem ser classificados em: não 

isolados, parcialmente isolados e isolados. 

 

2.2 CONVERSORES DE TRÊS PORTAS NÃO ISOLADOS 

 

A grande maioria dos conversores não isolados tem a desvantagem de 

limitação de ganho de tensão, devido ao fato que o ganho estático é definido 

somente em função da razão cíclica de operação do conversor. Esses conversores 

podem ser aplicados em sistemas renováveis de energia e geralmente são 

derivados de conversores usais, como os conversores buck, boost e buck-boost, 

possuindo de um a alguns indutores, o que resulta em menor tamanho e maior 
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densidade de potência quando comparados com os conversores com algum tipo de 

isolação galvânica (WU; XING et al.; 2011).  

Um conversor de três portas não isolado é desenvolvido por Chen et al. 

(2013) de um conversor buck-boost tradicional pela adição de um novo caminho 

para o fluxo de potência. Com um interruptor de potência   , um diodo    e uma 

fonte bidirecional de energia   , uma porta adicional é inserida à topologia clássica 

de duas portas. Chen et al. (2013) ainda expõem o desenvolvimento matemático dos 

conversores de três portas derivados das topologias buck e boost. Na Figura 6, este 

conversor buck-boost de três portas é ilustrado. 

 

 
Figura 6 – Conversor proposto por Chen et al. (2013). 
Fonte: Adaptado de Chen et al. (2013, p. 1085). 

 

A modulação por largura de pulso das chaves    e    é realizada de forma 

independente, por consequência, o conversor possui dois graus de liberdade e 

métodos de busca pelo ponto de máxima potência e controle da tensão de saída 

podem ser implementados para aplicações com módulos fotovoltaicos e baterias. 

A combinação de conversores tradicionais resulta em uma nova classe de 

conversores de três portas não isolados. A estrutura destes conversores possui mais 

de um indutor e de um a alguns interruptores de potência. Na Figura 7, um 

conversor de dois indutores e único interruptor de potência é ilustrado. Seu 

desenvolvimento foi realizado por Wen, Chen e Kang (2013) e resulta da 

combinação de dois conversores buck tradicionais. O controle das portas de entrada 

e de saída também pode ser realizado de forma independente, para isso, tanto a 

razão cíclica quanto a frequência devem ser moduladas, pois somente há uma 

chave no circuito. Enquanto a modulação da razão cíclica por largura de pulso é 

usada para o controle da tensão de saída   , pois a corrente     opera em condução 
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contínua, a modulação da frequência é utilizada para a busca pelo ponto de máxima 

potência, pois a corrente     opera em condução descontínua. 

 

 
Figura 7 – Conversor proposto por Wen, Chen e 

Kang (2013). 
Fonte: Adaptado de Wen, Chen e Kang (2013, p. 

1063). 
 

Resultados experimentais são conduzidos por Chen et al. (2013) e Wen, 

Chen e Kang (2013) para aplicações com sistemas fotovoltaicos e banco de 

baterias. 

Wu et al. (2013) expõem o processo de otimização de topologias de três 

portas não isolada de dupla entrada ou dupla saída a partir de conversores 

clássicos. Wu et al. (2013, p. 3298) salientam que “somente conversores de dupla 

entrada que compartilhem uma referência entre as portas de entrada de suas 

topologias originais podem ser sintetizados em conversores de três portas”. Para os 

conversores de dupla saída, Wu et al. (2013, p. 3300) comentam que “é necessário 

criar um ramo de saída adicional, com uma chave em um dos ramos de saída”. Em 

seu trabalho, um conversor boost de três portas é proposto e experimentado para a 

operação como dupla entrada (chaveamento de    e   ), dupla saída (chaveamento 

de    e   ) ou única entrada e única saída (chaveamento de    e    mantida 

desligada), conforme a Figura 8. 
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Figura 8 – Conversor proposto por Wu et al. (2013). 
Fonte: Adaptado de Wu et al. (2013, p. 3302). 

 

Acoplamento magnético de indutores pode ser usado para elevar o ganho de 

tensão desta família de conversores. Na Figura 9, um conversor de três portas 

desenvolvido por Chien et al. (2014) é ilustrado. Técnicas de acoplamento 

magnético de indutores e chaveamento de capacitores são empregadas para formar 

um módulo de elevação de tensão. O indutor acoplado é modelado também com sua 

indutância de magnetização    e sua indutância de dispersão   . A tensão    deve 

ser maior que a tensão    para o funcionamento em todos os modos de operação. 

Resultados experimentais com tensões acima de 400V e eficiência acima de 94% 

são apresentados para aplicações com sistemas fotovoltaicos isolados da rede 

elétrica. 

 

 
Figura 9 – Conversor proposto por Chien et al. (2014). 
Fonte: Adaptado de Chien et al. (2014, p. 4694). 

 

 



30 
 

2.3 CONVERSORES DE TRÊS PORTAS PARCIALMENTE ISOLADOS 

 

Os conversores de três portas parcialmente isolados processam a energia 

entre duas portas com uma referência comum enquanto promovem isolação e 

adaptação de tensão para a terceira porta. 

Em Wu et al. (2011), um conversor meia-ponte de três portas é proposto, no 

qual uma nova porta é inserida à topologia meia-ponte através inserção de uma 

fonte em um de seus interruptores de potência no lado primário e da substituição 

dos diodos por interruptores de potência no lado secundário de um transformador de 

alta frequência. Assim, o fluxo de potência é controlado por modulação por largura 

de pulso e comutação por zero de tensão é garantida no lado secundário. Na Figura 

10, a topologia do conversor é ilustrada.  

Dois graus de liberdade são obtidos graças ao retificador síncrono, que 

permite a separação das modulações das chaves do circuito, permitindo uma 

operação em roda livre da corrente de saída, quando    e    são comandadas a 

fechar. 

 
Figura 10 – Conversor proposto por Wu et al. (2011) e Zhang et al. (2016). 
Fonte: Adaptado de Wu et al. (2011, p. 3344) e Zhang et al. (2016, p. 487). 

 

Este conversor é aplicado para controlar o fluxo de potência em todas as 

condições de operação em veículos espaciais em Zhang et al. (2016). Sua estrutura 

modular de 200W é controlada por largura de pulso tanto no braço de comutação do 

lado primário, para o controle do fluxo de potência do painel fotovoltaico e do banco 

de baterias, quanto nos interruptores do lado secundário para a regulação da tensão 

de saída.  

Em Wu et al. (2012), um novo conversor de três portas é desenvolvido da 

topologia em ponte completa. Neste conversor, exposto na Figura 11, os braços de 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Junjun%20Zhang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Junjun%20Zhang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Junjun%20Zhang.QT.&newsearch=true
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comutação da estrutura original são usados para a criação de duas portas de 

energia. A indutância de dispersão do transformador é usada como filtro, permitindo 

a fluxo de potência entre as portas. Através do método de controle por deslocamento 

de fase (phase-shifting) entre os braços de comutação e dos elementos passivos do 

circuito, comutação por zero de tensão em todas as chaves semicondutoras é 

garantida. Assim, eficiência acima de 90% é comprovada através de resultados 

experimentais para aplicações em sistemas renováveis de energia. 

 

 
Figura 11 – Conversor proposto por Wu et al. (2012). 
Fonte: Adaptado de Wu et al. (2012, p. 3967). 

 

Em Wu et al. (2016), um conversor também derivado da topologia em ponte 

completa é proposto, através da combinação de dois conversores bidirecionais buck-

boost e um retificador boost bridgeless dobrador de tensão, conforme a Figura 12. 

Dois graus de liberdade são obtidos pela modulação por largura de pulso (com 

defasagem de 180° de cada braço) do lado primário e pela modulação por 

deslocamento de fase do lado secundário, resultando em comutação suave nos 

componentes ativos. O acoplamento dos indutores do lado primário resulta em 

menor ondulação de corrente e tensão. Por fim, um protótipo de 800W é 

desenvolvido para um sistema fotovoltaico para suprir a energia de veículos 

espaciais. 
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Figura 12 – Conversor proposto por Wu et al. (2016). 
Fonte: Adaptado de Wu et al. (2016, p. 4849). 

 

Um circuito ressonante LLC com acoplamento de indutores é proposto por 

Sun, Shen e Li (2014) ao conversor de três portas em ponte completa de Wu et al. 

(2016). O braço de comutação formado pelos interruptores    e    junto com o 

indutor    podem ser vistos como um conversor bidirecional buck-boost, assim como 

o outro braço de comutação e o indutor   . Técnicas de controle por deslocamento 

de fase para os braços de comutação e por modulação por frequência para o circuito 

ressonante são utilizadas para controlar o fluxo de potência entre as portas e a 

tensão de saída. Desta forma, todos os componentes semicondutores são operados 

em comutação suave, que reduz as perdas de chaveamento da estrutura. Este 

conversor é ilustrado na Figura 13. Resultados experimentais de um protótipo de 

500W são expostos para aplicações com módulos fotovoltaicos e baterias. 
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Figura 13 – Conversor proposto por Sun, Shen e Li (2014). 
Fonte: Adaptado de Sun, Shen e Li (2014, p. 2). 

 

2.4 CONVERSORES DE TRÊS PORTAS ISOLADOS 

 

Os conversores de três portas isolados usam, necessariamente, 

transformadores de alta frequência e o fluxo de potência entre as portas é realizado 

por seus enrolamentos. Estes conversores possuem maior peso, pois seus 

componentes são raramente compartilhados na operação do circuito, embora, eles 

possam operar em comutação suave dependendo da técnica de controle 

empregada. De fato, a maioria dos conversores de três portas isolados é derivada 

das estruturas em meia-ponte ou ponte completa.  

Em Duarte, Hendrix e Simões (2007) e em Phattanasak et al. (2014), um 

conversor de três portas em ponte completa é desenvolvido pela junção de três 

conversores em ponte completa através de um transformador de alta frequência de 

três enrolamentos para aplicações com célula combustível e elementos 

armazenadores de energia. O conversor é ilustrado na Figura 14. Cada ponte 

completa opera com frequência constante e com metade da razão cíclica. O fluxo de 

potência é controlado por deslocamento de fase entre as pontes. Duarte, Hendrix e 

Simões (2007) apresentam ainda resultados experimentais com um protótipo de 

500W e 50V na carga de saída. 
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Figura 14 – Conversor proposto por Duarte, Hendrix e Simões (2007) e Phattanasak et al. 

(2014). 
Fonte: Adaptado de Duarte, Hendrix e Simões (2007, p. 480) e Phattanasak et al. (2014, p. 

492). 

 

Krishnaswami e Mohan (2009) propõem a adição de um circuito LC série 

ressonante ao conversor de três portas em ponte completa, resultando na topologia 

da Figura 15. Deste modo, com o conversor operando com frequência de 

chaveamento constante acima das frequências de ressonância e com a técnica 

controle por deslocamento de fase entre as pontes completas, os interruptores de 

potência operam em comutação suave, e resultados experimentais mostram 

eficiência acima de 91% para aplicações com sistemas renováveis.  Entretanto, além 

do elevado número de componentes magnéticos, um elevado número de 

interruptores de potência é necessário para a operação do conversor.  

Uma topologia complexa de três fases é proposta por Liu e Li (2006), 

conforme ilustrada na Figura 16, para aplicações com células combustíveis e 

ultracapacitores de baixa tensão. Manutenção e vida-útil são algumas das vantagens 

em comparação com banco de baterias convencionais. O acoplamento de indutores 

possibilita o aumento da corrente de entrada, pois a ondulação de corrente é 

reduzida e, através da modulação por deslocamento de fase e modulação por 

largura de pulso, comutação suave é obtida. A porta 1 (  ) é composta por um 
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conversor boost trifásico, controlado pela razão cíclica das chaves    –   . As portas 

2 (UC) e 3 (carga) formam um conversor trifásico bidirecional de ponte ativa com 

característica de fonte de corrente. A topologia trifásica funciona de maneira 

acoplada e com um deslocamento de 120° entre cada fase.  

 

 
Figura 15 – Conversor proposto por Krishnaswami e Mohan (2009). 
Fonte: Adaptado de Krishnaswami e Mohan (2009, p. 2290). 

 

 
Figura 16 – Conversor proposto por Liu e Li (2006). 
Fonte: Adaptado de Liu e Li (2006, p. 2559). 
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O número de componentes ativos da topologia de Phattanasak et al. (2011) 

pode ser vantajosamente reduzido com a substituição dos circuitos em ponte 

completa por circuitos em meia-ponte proposto por Tao, Duarte e Hendrix (2008), 

formando uma nova família de conversor de três portas.  

A adição de indutores para redução da ondulação de corrente nas fontes 

bidirecionais é analisado por Wang, L., Wang Z. e Li (2012), formado por três 

conversores boost em meia-ponte, como mostrado na Figura 17. O deslocamento de 

fase é usado para o controle do fluxo de potência e comutação suave é garantida 

com a modulação assimétrica da razão cíclica. Um protótipo de 2,5kW e 300V de 

saída é desenvolvido e aplicações com ultracapacitores e baterias de baixa tensão 

com células combustíveis para veículos elétricos.  

 

 
Figura 17 – Conversor proposto por Wang, L., Wang Z. e Li (2012). 
Fonte: Adaptado de Wang, L., Wang Z. e Li (2012, p. 893). 

 

Diferentemente dos conversores complexos apresentados, Biswas, Dhople e 

Mohan (2013) propõem um conversor isolado de três portas derivado do conversor 

tradicional Ćuk. As portas de energia são obtidas através de três conversores 

bidirecionais Ćuk e um transformador de alta frequência de três enrolamentos, 

conforme a Figura 18. A saída 1 representa o barramento CC de um inversor 

conectado à rede e a saída 2 representa o elemento armazenador de energia. Este 

conversor apresenta vantajosamente somente três interruptores de potência. 
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Entretanto, a comutação é dissipativa, consequência intrínseca da operação do 

conversor Ćuk. Simulações em malha aberta com painéis fotovoltaicos e baterias 

comprovam, por fim, o funcionamento do circuito em três modos de operação: dupla 

saída e carga e descarga entre bateria e rede. 

 

 
Figura 18 – Conversor proposto por Biswas, Dhople e Mohan (2013). 
Fonte: Adaptado de Biswas, Dhople e Mohan (2013, p. 341). 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, topologias de conversores CC-CC de três portas aplicadas a 

sistemas renováveis e elementos armazenadores de energia encontradas na 

literatura foram apresentadas.  

O desenvolvimento de tais conversores visa atender os critérios das 

características das fontes de entrada e da carga de saída. Esta família de 

conversores foi dividida quanto ao seu tipo de isolação para sua melhor 

compreensão. Nota-se a complexidade de processamento de energia e controle dos 

fluxos entre as portas em etapa única. Desde técnicas de modulação a inserção de 

elementos ressonantes é levada em consideração para aumentar a eficiência das 

topologias propostas. Um elevado número de componentes é consequência do 

processamento de energia em um único circuito eletrônico.  

Neste sentido, a elaboração de topologias com um número reduzido de 

interruptores de potência e elementos magnéticos, de alto ganho estático, alta 

eficiência e com controle facilitado são um dos desafios desta área de pesquisa.  

 

https://www.google.com.br/search?biw=1600&bih=770&q=intrinsica&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiHlJeLhfzPAhWIOSYKHVRWC0sQBQgZKAA
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3 CONVERSORES CC-CC DE TRÊS PORTAS DERIVADOS DO 

CONVERSOR BIDIRECIONAL ĆUK 

 

Um conversor bidirecional Ćuk apresenta somente uma entrada e uma saída 

e o processamento de energia é bidirecional para ambas as portas, que o torna de 

grande interesse de pesquisa, pois sua topologia é simples e apresenta somente 

duas chaves semicondutoras em sua construção.  

As proposições a seguir são estruturas de três portas derivadas do 

conversor bidirecional Ćuk, da qual se deriva a topologia desenvolvida neste 

trabalho. 

Um circuito não isolado de três portas derivado deste conversor pode ser 

facilmente elaborado através da inserção de um resistor em seu capacitor de saída 

  , conforme ilustrado na Figura 19. 

 

 
Figura 19 – Conversor Ćuk bidirecional de três portas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Esta topologia permite o controle de somente uma porta, pois através da 

modulação por largura de pulso, é possível regular somente uma grandeza elétrica, 

haja visto que as chaves operam de forma complementar. O fluxo de potência pode 

ter o sentido de ambas as fontes para a saída ou de uma das fontes para a saída e 

para outra fonte. 

Com a inserção de mais uma chave, um circuito buck pode ser inserido ao 

barramento de saída da topologia original e uma estrutura de três portas com dois 

graus de liberdade é construída. Esta topologia, exposta na Figura 20, permite 

controlar tanto uma variável de entrada como uma variável de saída, pois a 

modulação da chave    é independente das chaves    e   , que operam de forma 



39 
 

complementar. Entretanto, a tensão da porta de saída é unidirecional e será no 

máximo o valor de tensão do barramento no capacitor   . 

 

 
Figura 20 – Conversor Ćuk bidirecional e buck de três portas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 21, o diodo    é substituído por um interruptor de potência, 

permitindo a criação de uma topologia com três portas bidirecionais. Nesta topologia, 

cada par chaves opera de forma complementar. 

 

 
Figura 21 – Conversor Ćuk bidirecional e buck bidirecional 

de três portas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Uma topologia parcialmente isolada pode ser construída com a adição de 

um transformador de alta frequência. Neste caso, o capacitor    e as chaves    e    

são compartilhadas na etapa Ćuk e na etapa de saída, formada por um conversor 
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em meia-ponte. Adaptação de tensão e isolação galvânica são vantajosamente 

proporcionadas por este conversor. Em contrapartida, a modulação por largura de 

pulso permite o controle de somente uma porta deste conversor. Esta estrutura é 

ilustrada na Figura 22. 

 

 
Figura 22 – Conversor Ćuk bidirecional e meia-ponte de três portas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por um lado, conversores de três portas não isolados ou parcialmente 

isolados com baixo número de componentes ativos e passivos são facilmente 

construídos. Por outro lado, a comutação das chaves das topologias apresentadas 

até então é dissipativa.  

Para solucionar este problema, um circuito ressonante pode ser colocado no 

conversor anteriormente citado, conforme exibido na Figura 23, tendo em vista que 

uma tensão quadrada sob o circuito ressonante é produzida com o acionamento 

complementar das chaves    e   , 

Além do baixo número de componentes em sua concepção, esta estrutura 

apresenta os benefícios de cada conversor que o forma: processamento de energia 

com duas portas bidirecionais, promovido pelo conversor bidirecional Ćuk, e 

comutação suave, promovida pelo conversor LC série ressonante em meia-ponte. 

Por fim, o transformador de alta potência favorece maior aplicabilidade devido ao 

ganho de tensão e isolação da porta unidirecional. 

Sob o ponto de vista de controle, dois graus de liberdade são oferecidos por 

esta estrutura. Assim, com a modulação por largura de pulso, uma porta primária e, 

com a modulação por frequência, a porta secundária podem ser reguladas. 
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Sob o ponto de vista de potência, comutação suave é garantida com certas 

restrições e as correntes nas chaves são elevadas devido ao circuito ressonante. 

 

 
Figura 23 – Conversor Ćuk bidirecional e LC série ressonante meia-ponte 

de três portas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Este conversor foi então escolhido como objeto de pesquisa para estudo e 

desenvolvimento nesta dissertação. 

 

3.1 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, algumas topologias de conversores CC-CC de três portas 

derivadas do conversor bidirecional Ćuk e questões quanto suas estruturas de 

potência e controle foram apresentadas. Simplicidade de processamento entre suas 

portas de energia o torna de grande interesse de pesquisa. 

A inserção de conversores ressonantes pode ser umas das formas de 

construir uma topologia de três portas com garantia de comutação suave nas chaves 

interruptoras. 

Considerando as vantagens apresentadas desta topologia, o estudo do 

conversor de três portas derivado da estrutura Ćuk bidirecional e LC série 

ressonante meia-ponte é a motivação deste trabalho. De mesmo modo que, 

primeiramente uma revisão sobre circuitos ressonantes é apresentada para 

entendimento da topologia de estudo. 

 



42 
 

4 CONVERSORES RESSONANTES 

 

Conversores ressonantes de energia empregam circuitos tanque 

ressonantes formados por indutores e capacitores, cujas formas de onda de tensão 

e corrente apresentam uma característica senoidal durante um ou mais intervalos do 

período de chaveamento do circuito. A magnitude das formas de onda durante esta 

operação é elevada. Erickson e Maksimovic (2001, p. 705) comentam que “estes 

circuitos são utilizados em aplicações de circuitos para lâmpadas de descarga de 

gás, aquecimento por indução, dentro outras, tipicamente quando uma onda 

senoidal de centenas de kHz e baixa taxa de distorção harmônica é exigida”.  

A principal vantagem de circuitos ressonantes é a sua reduzida perda por 

comutação, que ocorre nas transições de condução e bloqueio dos interruptores de 

potência. O chaveamento pode ser comutado sob corrente nula. Esta operação 

permite a elevação da frequência de operação do conversor, consequentemente, o 

tamanho e peso dos elementos dos transformadores e filtros são reduzidos. Por 

outro lado, elevadas correntes circulam nos elementos ressonantes, mesmo a vazio, 

causando baixa eficiência e elevadas perdas por condução. (MOHAN; UNDELAND; 

ROBBINS, 2003). 

Conversores ressonantes são alimentados por circuitos responsáveis por 

produzirem uma forma de tensão ou corrente quadrada. Na Figura 24, as topologias 

de conversores em meia-ponte (half-bridge) e ponte completa (full-bridge) são 

ilustradas. Estes circuitos são aplicados pelo fato de possuir um número reduzido de 

componentes e, com o chaveamento complementar dos braços de comutação, uma 

onda de tensão quadrada     é obtida, cujo valor pode ser adaptado para o 

secundário de um transformador de alta frequência. A tensão de entrada é igual à 

tensão sob os elementos interruptores. 

 



43 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 24 – Conversor CC-CC (a) em meia-ponte e (b) 
em ponte completa. 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.1 TOPOLOGIAS DE CIRCUITOS RESSONANTES 

  

Na Figura 25, duas topologias de circuitos ressonantes comumente 

utilizados em conversores CC-CC são ilustradas. É de interesse a discussão quanto 

ao ganho estático para fins de projeto do conversor e quanto à defasagem de 

corrente para determinação do tipo de comutação dos interruptores de potência. Na 

Figura 25,    e    são os elementos ressonantes e    representa a carga de saída. 

 

  
(a) (b) 

Figura 25 – Circuito LC ressonante (a) em série e (b) em paralelo. 
Fonte: Adaptado de Almeida (2014, p. 91). 
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A frequência angular de ressonância é expressa na equação (4.1). 

 

 
   

 

      

 
(4.1) 

 

A comutação dos interruptores produz uma onda quadrada de tensão, cuja 

frequência de chaveamento   , é próxima à frequência natural de ressonância   . 

Consequentemente, o circuito ressonante responde primeiramente à componente 

fundamental da onda de tensão    . Este efeito é ilustrado na Figura 26.  

 

 
Figura 26 – Tensão     e sua componente 

fundamental. 
Fonte: Adaptado de Erickson e 

Maksimovic (2001, p. 710). 

 

Desta maneira, a corrente do circuito ressonante resulta em uma forma de 

onda senoidal de elevada magnitude na frequência de chaveamento, como exibido 

na Figura 27. Com a alteração da frequência de chaveamento, acima ou abaixo da 

frequência de ressonância, a amplitude da corrente através do circuito ressonante 

pode ser controlada. 

 

  
(a) (b) 

Figura 27 – Frequência de chaveamento (a) acima e (b) abaixo da frequência de ressonância. 
Fonte: Adaptado de Erickson e Maksimovic (2001). 

 

Quando uma onda de tensão quadrada normamente com razão cíclica igual 

meio alimenta o circuito tanque ressonante, significa uma comutação tipo ZVS (zero 

voltage switching), quando a fundamental de corrente está em atraso em relação à 
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fundamental da tensão quadrada. Por outro lado, a comutação tipo ZCS (zero 

current switching) se caracteriza quando esta corrente está em avanço em relação à 

mesma tensão (ALMEIDA, 2014, p. 91). 

 

4.1.1 Conversor LC série ressonante 

  

Nesta topologia, a impedância do filtro vista pela entrada é dada pela 

equação (4.2) e, na Figura 28, a dependência da impedância de entrada pela 

frequência de chaveamento é ilustrada. Seu valor é mínimo na frequência de 

ressonância. 

 

 
               

 

    
 (4.2) 

 

 
Figura 28 – Impedância de entrada do circuito 

LC série ressonante. 
Fonte: Adaptado de Erickson e Maksimovic 

(2001, p. 716). 

 

 A função de transferência é calculada na equação (4.3). 

 

 

     
  

      
 

 
 

     
 

   
 

     
   

 
  

 
  (4.3) 

 

Em que: 

1)    é o fator de qualidade do filtro e é dado por         , sendo 

         ; 
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2)    é frequência angular de ressonância; 

3)    é a resistência equivalente de saída. 

 

O módulo de        é expresso na equação (4.4). 

 

 
         

 

     
   

  

  
 

  
  

 
 

 

(4.4) 

 

O ganho do circuito LC série ressonante e a defasagem de corrente são 

expostos na Figura 29 e na Figura 30, com a variação do fator de qualidade, em que 

   é a relação entre a frequência de chaveamento e a frequência de ressonância 

        . A principal desvantagem deste filtro é a operação a vazio. Caso a carga 

seja removida, a curva característica é praticamente uma curva horizontal, e não se 

pode controlar a tensão de saída. Por outro lado, o capacitor série ressonante atua 

como filtro de corrente contínua (STEIGERWALD, 1988, p. 179).  

 

 
Figura 29 – Ganho do circuito LC série ressonante. 
Fonte: Adaptado de Almeida (2014, p. 96). 
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Figura 30 – Defasagem de corrente do circuito LC série ressonante. 
Fonte: Adaptado de Almeida (2014, p. 96). 

 

Assim, Almeida (2014, p. 96) resume as principais características deste 

circuito: 

1) Quando a frequência de chaveamento está acima da frequência de 

ressonância, o circuito opera com característica indutiva e comutação 

suave é garantida. Entretanto, quando a frequência de chaveamento é 

inferior à frequência de ressonância, o circuito opera com característica 

capacitiva e comutação dissipativa; 

2) Quanto maior ou menor o valor de    em relação ao valor unitário, maior é 

a corrente reativa no circuito, e consequentemente, o valor de sua 

corrente eficaz; 

3) Conversores LC série ressonantes operam como abaixador de tensão, 

isto é, a tensão de saída é idêntica à tensão de entrada, quando a 

frequência de chaveamento é igual à frequência de ressonância e, à 

medida que a frequência de chaveamento é variada, a tensão de saída 

decresce; 

4) O circuito LC possui característica de fonte de tensão na saída, pois 

quanto menor for a resistência de carga equivalente, maior será a 

corrente do circuito. 
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4.1.2 Conversor LC paralelo ressonante 

 

Para o circuito LC paralelo ressonante, a impedância do filtro vista pela 

entrada é dada pela equação (4.5) e ilustrada na Figura 31. Logo, a impedância de 

entrada é máxima quando a frequência de operação é igual à frequência de 

ressonância. 

 

 
            

 

 
  

 
 

    

 
(4.5) 

 

 
Figura 31 – Impedância de entrada do circuito 

LC paralelo ressonante. 
Fonte: Adaptado de Erickson e Maksimovic 

(2001, p. 721). 

 

 A função de transferência é calculada na equação (4.6). 

 

  

     

 
  

 
 

    

      
 

 

   
 

     
   

 
  

 
  (4.6) 

 

O módulo de        é expresso na equação (4.7). 

 

 
         

 

     
  
  

 
 

 

 

  
  
  

 
 
  

 
 

 

(4.7) 
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O ganho do circuito LC série ressonante e a defasagem de corrente são 

expostos na Figura 32 e Figura 33, com a variação do fator de qualidade. 

Vantajosamente, o circuito pode funcionar a vazio, com a operação da frequência de 

chaveamento acima da frequência de ressonância. Porém, tanto a corrente dos 

elementos ativos, quantos dos elementos passivos são dependentes da carga. 

Adicionalmente, as correntes circulantes aumentam com o aumento da tensão de 

entrada (STEIGERWALD, 1988, p. 179-180).  

 

 
Figura 32 – Ganho do circuito LC paralelo ressonante.  
Fonte: Adaptado de Almeida (2014, p. 99). 

 

Desta forma, Almeida (2014, p. 99) resume as principais características 

deste circuito: 

 

1) Quando a frequência de chaveamento está acima da frequência de 

ressonância, o circuito opera com característica capacitiva e comutação 

suave é garantida. Entretanto, quando a frequência de chaveamento é 

inferior à frequência de ressonância, o circuito opera com característica 

indutiva e comutação dissipativa; 
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2) Quanto maior ou menor o valor de    em relação ao valor unitário, maior é 

a corrente reativa no circuito, e consequentemente, o valor de sua 

corrente eficaz; 

 

 
Figura 33 – Defasagem de corrente do circuito LC paralelo ressonante.  
Fonte: Adaptado de Almeida (2014, p. 99). 

 
3) Conversores LC paralelo ressonantes operam como abaixador ou 

elevador de tensão. Para fator de qualidade menor do que um, o 

conversor será abaixador de tensão e, para fator de qualidade maior do 

que um, o conversor será elevador de tensão, em ambos os casos, para 

frequências próximas da ressonância; 

4) O circuito LC possui característica de fonte de corrente, pois quanto maior 

for a resistência de carga equivalente, maior será a corrente do circuito, 

assim como o seu ganho estático. 

 

4.2 COMUTAÇÃO SUAVE 

 

Chaves semicondutoras, como diodos, MOSFETs e IGBTs, apresentam 

perdas significativas em conversores estáticos de energia Estas perdas podem ser 

divididas em perdas por condução e perdas por comutação. 
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As perdas por condução (    ) ocorrem após o transitório de tensão e 

corrente na chave, ou seja, depende basicamente da tensão de condução e a 

corrente nominal. 

As perdas por comutação ocorrem no processo de transição de estados na 

chave, ou seja, há energia dissipada quando a chave entra em condução (   ) ou 

em bloqueio (    ) sob corrente. Na Figura 34, as formas de onda de tensão e 

corrente em uma chave semicondutora com respectivas perdas são detalhadas. 

Affonso (2007, p. 10) salienta que no transitório de chaveamento, observam-se 

ainda oscilações de tensão e corrente, cujos valores de pico contribuem para 

aumentar o nível de interferência eletromagnética emitida pela chave. 

 

 
Figura 34 – Chaveamento de um 

MOSFET e suas perdas 
relacionadas. 

Fonte: Adaptado de Affonso (2007, p. 
10). 

 

As perdas por condução estão relacionadas com a razão cíclica de operação 

da chave e as perdas por comutação limitam a frequência de operação dos 

conversores estáticos, uma vez que estão diretamente relacionadas à frequência de 

operação. 

Neste sentido, técnicas de comutação visam minimizar as perdas por 

entrada em condução e bloqueio, tornando possível a elevação da frequência de 

chaveamento e reduzindo, além do tamanho dos componentes magnéticos, o nível 

de interferência magnética dos conversores eletrônicos. Tais técnicas de comutação 

suave são conhecidas como comutação em zero de tensão e comutação em zero de 

corrente. 
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4.2.1 Comutação em zero de tensão  

 

A comutação em zero de tensão – ZVS – ocorre quando a tensão sobre a 

chave semicondutora se anula antes da chave entrar em condução. Então, quando a 

tensão sobre a chave é nula, a corrente circula através da chave semicondutora. Na 

Figura 35, a entrada em condução em comutação suave (     ) e bloqueio da 

condução com perdas são ilustrados. No bloqueio da condução, a corrente anula-se 

enquanto a tensão não é nula. A região de interseção caracteriza a perda por 

bloqueio da condução (      ). 

Tanto no circuito LC série ressonante quanto no paralelo ressonante esta 

comutação é observada desde que os critérios de frequência de operação do 

conversor ressonante sejam respeitados. 

 

 
Figura 35 – Entrada com comutação 

ZVS e bloqueio da 
condução dissipativo. 

Fonte: Adaptado de Affonso (2007, p. 
12). 

 

4.2.1 Comutação em zero de corrente  

  

A comutação em zero de corrente – ZCS – ocorre quando a corrente 

nominal da chave semicondutora se anula antes da chave bloquear-se, então a 

tensão na chave inicia seu crescimento para a tensão nominal. Na Figura 36, as 

perdas por entrada em condução em (     ) e bloqueio da condução com 

comutação suave (      ) são detalhadas. Na entrada em condução, a tensão 

anula-se enquanto a corrente não é nula.  
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Figura 36 – Bloqueio com comutação 

ZCS e entrada em 
condução dissipativa. 

Fonte: Adaptado de Affonso (2007, p. 
13). 

 

4.3 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, duas topologias de conversores ressonantes e tipo de 

comutação de MOSFETs encontradas na literatura foram apresentados.  

A grande vantagem é a comutação suave, consequentemente diminuição de 

perdas por comutação, elevação da frequência de operação e redução dos 

magnéticos proporcionada por conversores ressonantes.  

Contudo, os conversores ressonantes operam com elevadas amplitudes de 

corrente, que pode diminuir o rendimento do conversor pela elevação das perdas de 

condução.  

O próximo capítulo aborda do conversor proposto. Com detalhes de 

funcionamento e analíticos, o conversor de três portas Ćuk bidirecional LC série 

ressonante é apresentado passo a passo. 
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5 CONVERSOR CC-CC DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC SÉRIE 

RESSONANTE  

 

Para o entendimento da topologia proposta, é fundamental a compreensão 

dos conversores que a formam, pois o conversor proposto é basicamente a junção 

de conversores tradicionais de duas portas. 

 

5.1 CONVERSOR ĆUK BIDIRECIONAL 

 

Um conversor bidirecional Ćuk é ilustrado na Figura 37. O conversor é 

constituído por duas fontes de tensão    e   , dois indutores    e   , um capacitor    

e dois interruptores de potência    e   . Este circuito é obtido pela substituição do 

diodo da topologia unidirecional por um interruptor de potência bidirecional.  

As fontes de tensão podem tanto fornecer como receber energia, ou seja, o 

fluxo de potência pode ser de    para   , de    para    e entre    e   .  

Com modulação por largura de pulso, o conversor possui um grau de 

liberdade para a regulação da corrente de entrada ou da tensão de saída. 

 

 
Figura 37 – Estrutura do conversor bidirecional Ćuk. 
Fonte: Adaptado de Cardoso (2007, p. 18). 

 

Ressalta-se que esta topologia funciona somente em condução contínua, 

pois sempre existe uma chave em condução. 

 

5.1.1 Operação do conversor Ćuk bidirecional 

 

Considerando que o conversor Ćuk está operando em regime permanente e, 

com fluxo de potência de    para   , o conversor tem duas etapas de operação. A 
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operação da fonte    é como um conversor boost e da fonte    é como um conversor 

buck:  

1) Etapa I [  ,   ] – esta etapa começa com o carregamento do indutor    e 

transferência de energia do capacitor    para a fonte de tensão   , 

quando o interruptor    está fechado e    está aberto; 

2) Etapa II [  ,   ] – quando o interruptor    está fechado e    está aberto, a 

fonte de tensão    e o indutor    transferem energia para o capacitor   , 

quando o indutor    transfere energia para a fonte de tensão   . 

 

A análise é análoga para a operação do conversor com fluxo de potência de 

   para   , ou seja, a operação da fonte    é como um conversor boost e da fonte    

é como um conversor buck:  

 

1) Etapa I [  ,   ] – esta etapa começa com o carregamento do indutor    e 

transferência de energia do capacitor    para a fonte de tensão    

quando o interruptor    está fechado e    está aberto; 

2) Etapa II [  ,   ] – quando o interruptor    está fechado e    está aberto, a 

fonte de tensão    e o indutor    transferem energia para o capacitor   , 

e o indutor    transfere energia para a fonte de tensão   . 

 

Quando o fluxo de potência é entre    e   , a operação é como um 

conversor boost para ambas as fontes de tensão. As fontes trocam energia entre si 

em um mesmo ciclo de comutação e o fluxo médio de energia é nulo. As etapas de 

operação e as principais formas de onda deste conversor estão ilustradas na Figura 

38 a Figura 40.  

 

  
(a) (b) 

Figura 38 – Operação do conversor bidirecional Ćuk com fluxo de    para   , (a) etapa I e (b) 
etapa II. 

Fonte: Adaptado de Cardoso (2007, p. 30). 
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(a) (a) 

Figura 39 – Operação do conversor bidirecional Ćuk com fluxo de    para   , (a) etapa I e (b) 
etapa II. 

Fonte: Adaptado de Cardoso (2007, p. 30). 

 

  
(a) (b) 

Figura 40 – Principais formas de onda do conversor bidirecional Ćuk com (a) fluxo de    para 
   e (b) fluxo de    para   .  

Fonte: Adaptado de Cardoso (2007, p. 32). 
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5.1.2 Análise matemática do conversor Ćuk bidirecional 

 

O equacionamento do conversor pode ser realizado para qualquer sentido 

do fluxo de potência.  

A quantidade de carga entregue ao capacitor    na segunda etapa é 

devolvida para a fonte de tensão    na primeira etapa. Com as variações de tempo 

sendo o período de chaveamento e razão cíclica – definida em (5.1), obtém-se a 

equação (5.2). 

 

 
  

   

  
 (5.1) 

 

Em que: 

1)     é o tempo de condução da chave   ; 

2)    é o período de chaveamento. 

 

                     (5.2) 

 

A conversão de energia do circuito é expressa em (5.3). 

 

             (5.3) 

 

Assim, manipulando as equações (5.2) e (5.3), o ganho estático do 

conversor é expresso pela equação (5.4).  

 

   

  
 

 

   
 (5.4) 

 

A tensão sob o indutor    depende da taxa da variação de sua corrente e 

sua indutância. Desta maneira, o valor da indutância    pode ser estimado pela 

equação (5.5). 

 

 
   

    

       
 (5.5) 
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De forma análoga, indutância    é estimada em (5.6). 

 

 
   

        

       
 (5.6) 

 

Durante o tempo de abertura do interruptor    (etapa II), o capacitor se 

carrega, a corrente de entrada    cai linearmente, pois a tensão média no capacitor 

   é maior que a tensão de entrada   . Logo, reduzindo algebricamente (5.7) obtém-

se (5.8). 

 

 
 

                 

  
 

       

  
 (5.7) 

 

 
    

  

   
 (5.8) 

 

Durante a segunda etapa, a tensão do capacitor    é aplicada sobre o 

interruptor   . E durante a primeira etapa, a mesma tensão é aplicada sobre o 

interruptor   , porém com polaridade invertida, conforme expostas nas equações 

(5.9) e (5.10). 

 

        
     (5.9) 

 

        
      (5.10) 

 

5.2 CONVERSOR LC SÉRIE RESSONANTE MEIA-PONTE 

 

Um conversor LC série ressonante meia-ponte é constituído por um 

capacitor e indutor ressonantes, um transformador de alta frequência e um circuito 

retificador de saída. Nesta estrutura, a tensão média do capacitor ressonante é 

dependente da tensão de entrada     e da razão cíclica, conforme ilustrado na 

Figura 41. 

A topolgia LC série ressonante com valor médio é de interesse, pois a etapa 

ressonante da topologia de três portas proposta pode ser reduzida nesta estrutura. 
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E, com modulação por frequência, o conversor possui um grau de liberdade, isto é, 

uma variável de controle para a regulação da tensão de saída. 

 

 
Figura 41 – Estrutura do conversor LC série ressonante meia-ponte com 

tensão média. 
Fonte: Adaptado de Barbi e Souza (1999, p. 170). 

 

5.2.1 Operação do LC série ressonante meia-ponte 

 

Para melhor compreensão do funcionamento do conversor LC série 

ressonante meia-ponte, é interessante simplificá-lo com o circuito secundário 

referido ao primário. Seu funcionamento é exatamente o mesmo da topologia 

clássica apresentada por Barbi e Souza (1999, p. 170-173), com excessão da 

tensão do capacitor ressonante, que apresentará um valor médio dependente da 

tensão de entrada e da razão cíclica de operação. 

As etapas de operação e as principais formas de onda deste conversor 

estão ilustradas na Figura 42 e na Figura 43 para a operação do conversor com 

frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância. 

1) Etapa I [  ,   ] – esta etapa inicia com a entrada em condução da chave 

   em comutação por zero de tensão. A corrente do indutor ressonante 

cresce de forma senoidal; 

2) Etapa II [  ,   ] – durante este intervalo, a chave    é comandada a 

bloquear. Então, ocorre o carregamento do capacitor     e 

descarregamento do capacitor     até que a corrente atinja zero, pois a 

tensão sob a chave    não é nula; 

3) Etapa III [  ,   ] – o diodo     conduz até que a corrente do indutor 

ressonante atinja zero no instante   . Durante esta etapa, a chave    
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deve ser comandada a conduzir com um tempo morto em relação à 

chave   , garantindo sua comutação suave. 

4) Etapa IV [  ,   ] – a chave    entra em condução sob tensão e corrente 

nulas, a corrente do indutor ressonante flui, agora, em sentido inverso; 

5) Etapa V [  ,   ] – Neste intervalo, a chave    é comandada a bloquear. 

Então, ocorre o carregamento do capacitor     e descarregamento do 

capacitor     até que a corrente atinja zero; 

6) Etapa VI [  ,   ] – O diodo     conduz até que a corrente do indutor 

ressonante atinja zero, encerrando a comutação da chave   , assim, a 

chave    entra em condução, iniciando a etapa I. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 42 – Operação do conversor LC série ressonante meia ponte com frequência de 
chaveamento acima da frequência de ressonância, (a) etapa I, (b) etapa II, (c) 
etapa III, (d) etapa IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. 

Fonte: Adaptado de Barbi e Souza (1999, p. 170-173). 
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Figura 43 – Principais formas de onda 

conversor LC série 
ressonante meia ponte 
com frequência de 
chaveamento acima da 
frequência de 
ressonância.  

Fonte: Adaptado de Barbi e Souza 
(1999, p. 174). 

 

5.2.2 Análise matemática do conversor LC série ressonante meia-ponte 

 

Para a análise matemática do conversor LC série ressonante meia-ponte, a 

topologia é apresentada na Figura 44 em um circuito mais simples, em que as 

formas e onda das tensões de entrada        e saída   
     do circuito tanque são 

ilustradas. Um diagrama fasorial é também derivado deste circuito simplificado. 
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(a) (b) 
Figura 44 – Simplificação (a) do conversor LC série ressonante meia-ponte e (b) 

de sua operação. 
Fonte: Adaptado de Barbi e Souza (1999, p. 183). 

 

O chaveamento da tensão de entrada     forma uma onda retangular para o 

circuito LC. As formas de onda de entrada e saída do circuito ressonante são 

ilustradas na Figura 45, em que   é o ganho do circuito expresso em (5.11).  

 

  
(a) (b) 

Figura 45 – Forma de onda (a) da tensão de entrada e (b) da tensão de saída do conversor LC 
série ressonante meia-ponte. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
  

  
 

   
 (5.11) 

 

Somente o sinal de alta frequência da sua tensão        é de interesse para 

a etapa ressonante, pois o circuito tanque responde somente a este sinal. Em que    

e    são estimadas em (5.12) e (5.13) e representam os valores de pico da forma de 

onda        resultante. 

 

 
Figura 46 – Forma de onda da 

tensão        
desprezando seu 
valor médio; 

Fonte: Autoria própria. 

 



63 
 

              (5.12) 

 

          (5.13) 

 

O circuito ressonante responde primeiramente à componente fundamental 

da onda de tensão. Por esse motivo, as tensões retangulares do circuito podem ser 

decompostas em séries de Fourier. Em que   ,    e    são os coeficientes da série 

de Fourier definidos nas equações (5.15) – (5.17). Para funções pares e para 

funções ímpares estes coeficientes são, respectivamente, nulos. A expressão geral 

da série de Fourier é definida na equação (5.14). 

 

 
                    

 

   

           

 

   

 (5.14) 

 

 
   

 

 
         

 

  

 (5.15) 

 

 
   

 

 
                

 

  

 (5.16) 

 

 
   

 

 
                

 

  

 (5.17) 

 

A tensão de entrada     do circuito ressonante simplificado (da Figura 46) 

pode ser representada por sua decomposição em componentes harmônicas, 

conforme a equação (5.18), cujos respectivos coeficientes da série são expressos 

em (5.19) e (5.20). 

 

 
                   

 

   

           

 

   

 (5.18) 

 

 
   

 

       
                                  (5.19) 
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(5.20) 

                    

 

A mesma decomposição pode ser feita para a tensão de saída refletida ao 

primário. Sua decomposição é expressa em (5.21) e (5.22). 

 

 
  

                

 

   

 (5.21) 

 

 
   

    
 

       
              (5.22) 

 

A queda de tensão no circuito ressonante é calculada em (5.23) e depende 

da corrente de saída refletida ao primário e da impedância LC. 

 

         
  (5.23) 

 

A reflexão da corrente de média de saída do secundário resulta em uma 

forma de onda quadrada vista pelo primário do transformador. Assim, esta corrente 

também pode ser representada por suas componentes harmônicas e resulta nas 

equações (5.24) e (5.25).  

 

 
  
                

 

   

 (5.24) 

 

 
   

    
 

       
              (5.25) 

 

A amplitude das componentes harmônicas diminui significativamente com 

sua ordem harmônica, podendo ser desconsideradas do funcionamento do 
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conversor. Assim, as tensões do circuito simplificado para a primeira ordem 

harmônica são representadas nas expressões (5.26) – (5.28). 

 

 
    

    
  

 
             

 

   
             

(5.26)    

 
    

 

   
            

 

   
                       

 

 
  

 
 

 
 

 
   

  (5.27) 

 

 
    

 

 
      

  (5.28) 

 

Na Figura 47, a tensão     
      normalizada por           é representada 

para diferentes valores de razão cíclica. Quanto mais afastada a razão cíclica está 

do seu ponto máximo em 0,5, menor é o valor máximo da tensão       .  

Sendo a variável      o máximo valor de     
      normalizado por       

   , seu comportamento é ilustrado na Figura 48. Assim, o valor desta tensão para a 

primeira componente harmônica é expresso em (5.29). 

 

 
    

 
 

 
           (5.29) 

 

A frequência de chaveamento deve ser maior que a frequência de 

ressonância para a garantia da comutação suave dos interruptores. Deste modo, o 

circuito ressonante comporta-se como um circuito indutivo e pode ser equacionado 

conforme as equações (5.30) e (5.31), do circuito simplificado apresentado na Figura 

44b. 

 

   
 
 
 

    
     

 
 
 (5.30) 

 

 
 
 

 
   

  
 

  
 

 
      

  
 

  
 

 
          

 

 (5.31) 
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Figura 47 – Componente fundamental da tensão        em função da 

razão cíclica. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 48 – Valor máximo da componente fundamental da tensão 

       em função da razão cíclica. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Sejam as simplificações expressas nas equações (5.32) e (5.33), em que      

é a corrente de saída normalizada refletida ao primário, o desenvolvimento de (5.31) 

resulta na equação do ganho estático do conversor ressonante em função da razão 

cíclica estimado em (5.34). 
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 (5.32) 

 

        
  

  

   
 (5.33) 

 

 

          
  

   

  
 

 

     
 
 (5.34) 

 

O ganho do conversor ressonante em função da razão cíclica, da corrente 

de saída normalizada refletida ao primário e da relação da frequência de 

chaveamento e de ressonância é ilustrado na Figura 49. Este valor, que também foi 

definido pela equação (5.11), é de fundamental importância para o projeto do 

conversor estático LC série ressonante meia-ponte.  

A relação de transformação  , e a corrente de saída refletida ao primário   
  

são expostas nas equações (5.35) e (5.36). 

 

 
  

  

  
 
 (5.35) 

 

 
  
  

  
 

 (5.36) 

 

Na Figura 49, as três curvas da relação entre a frequência de chaveamento 

e a frequência de ressonância procedem do valor da razão cíclica de operação 

escolhido. Definindo as variáveis de entrada (razão cílica de operação, ganho 

estático e relação entre frequência de chaveamento e frequência de ressonância), 

obtém-se do ábaco a corrente de saída normalizada refletida ao primário. Por 

exemplo, para uma razão cíclica de 0,3 (eixo vertical à direita), um ganho estático de 

0,3 (eixo vertical à esquerda) e uma relação entre as frequências de 1,1 (curva na 

cor vermelha), a variável de saída é aproximadamente 0,9 A (eixo horizontal). 

Através das equações (4.1), (5.11), (5.35) e (5.36), os componentes 

ressonantes são calculados em (5.37) e (5.38). 
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Figura 49 – Ganho estático do conversor LC série ressonante meia-ponte. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
   

 

  
 

 

   
 
  
 

    
 (5.37) 

 

 
   

 

  
  

 

  
 (5.38) 

 

A indutância de dispersão pode ser usada como indutor ressonante. Deste 

modo, o conversor não está sujeito a sobretensões, pois a dispersão está integrada 

na operação da etapa ressonante. 

Partindo das expressões gerais de corrente e tensão de componentes 

magnéticos, as equações no tempo da corrente do indutor ressonante e da tensão 

do capacitor ressonante são mostradas nas equações (5.39) e (5.40). Desta forma, 

seus valores médios, eficazes e de pico são estimados, respectivamente, em (5.41) 

– (5.46). 
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           (5.39) 

 

 
        

 

 
 

        

        
           (5.40) 

 

 
      

 
 

  
   

 

 
 
        

  
             

  

 

 (5.41) 

 

 

     
  

 

  
   

 

 
 
        

  
           

 

  
  

 

 (5.42) 

 

        
         

 (5.43) 

 

 
      

 
 

  
    

 

 
 

        

        
             

  

 

 (5.44) 

 

 

     
  

 

  
    

 

 
 

        

        
           

 

  
  

 

 (5.45) 

 

        
         

 (5.46) 

 

O tempo de condução da chave    é definido por   , o complemento angular 

do tempo de condução do seu respectivo diodo é definido por   , no intervalo de 

chaveamento, estimados em (5.47) – (5.50). 

 

 
         

   

  
 
  (5.47) 

 

            (5.48) 

 

             
 

 
 (5.49) 
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                (5.50) 

 

Assim, é possível calcular os valores de correntes médias, eficazes e de pico 

em cada chave e em seus respectivos diodos, conforme as equações (5.51) – 

(5.59). 

 

 
      

 
 

  
   

 

 
 
        

  
                  

  

 

 (5.51) 

 

 

     
  

 

  
   

 

 
 
        

  
           

 

       
  

 

 (5.52) 

 

        
        

 (5.53) 

 

 

      
 

 

  
    

 

 
 
        

  
           

 

       
  

 

 (5.54) 

 

 
     

 
 

  
   

 

 
 
        

  
                  

  

 

 (5.55) 

 

 
       

 
 

  
   

 

 
 
        

  
                  

  

 

 (5.56) 

 

      
 

 

  
    

 

 
 
        

  
           

 

       
  

 

 (5.57) 
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As tensões nas chaves são grampeadas pela tensão de entrada e pela 

razão cíclica, mostrada na equação (5.60). 

 

        
        

     (5.60) 

 

Por fim, o circuito retificador de saída é composto por quatro diodos, cuja 

tensão é grampeada pela tensão de saída. Sua tensão e corrente são calculadas 

nas equações (5.61) e (5.62).  

 

        
    (5.61) 

 

 

     
  

 

 
     

 

 
 
        

  
           

 

       
 

 

 (5.62) 

 

5.3 CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC SÉRIE 

RESSONANTE 

 

É notável que os interruptores de potência do conversor Ćuk possam formar 

um braço de comutação e o capacitor    possa ser visto como uma fonte de tensão 

de onda quadrada de um conversor em meia-ponte. Com a inserção de um circuito 

LC ressonante a esta fonte de tensão, forma-se assim, um circuito LC série 

ressonante meia-ponte com valor médio de tensão sob o capacitor ressonante, 

conforme ilustrado na Figura 23. 

As portas primárias bidirecionais são obtidas do conversor Ćuk bidirecional. 

A terceira porta unidirecional é criada através de uma ponte retificadora conectada a 

um transformador de alta frequência, que promove adaptação e isolação de tensão. 

Como resultado, a topologia tem duas variáveis de controle: a razão cíclica e a 

frequência, tendo em vista que a modulação por largura de pulso pode controlar ou a 

corrente de entrada ou a tensão de saída do conversor bidirecional Ćuk e a tensão 

de saída do conversor ressonante é controlada pela modulação por frequência. 

Do ponto de vista do conversor bidirecional Ćuk os interruptores de potência 

   e    operam complementarmente e os indutores    e    funcionam como filtros de 

corrente. A tensão sob o capacitor    depende da razão cíclica do conversor.  Do 



72 
 

ponto de vista do conversor LC série ressonante, o capacitor    opera como uma 

fonte de tensão de onda quadrada para o indutor    e o capacitor   , com o braço de 

comutação    e   , operando complementarmente. Logo, a o capacitor    e os 

interruptores de potência são compartilhados entre os circuitos. 

Algumas observações da topologia proposta: 

1) Enquanto as portas primárias podem ser usadas para processar energias 

de fontes renováveis, elementos armazenadores, cargas regenerativas 

ou barramentos de tensão bidirecionais, a porta secundária é isolada e 

pode somente ser usada para cargas contínuas ou barramentos de 

tensão unidirecional; 

2) O processamento de energia é realizado em etapa única entre quaisquer 

portas. Por um lado, a razão cíclica é determinada pela tensão das portas 

primárias. Por outro lado, a frequência de chaveamento e depende da 

operação da porta secundária; 

3) A indutância de dispersão do transformador de alta frequência pode ser 

usada como indutor ressonante, resultando em menor volume magnético 

da estrutura; 

4) A operação do conversor ressonante com a frequência de chaveamento 

acima da frequência de ressonância implica em comutação suave nas 

chaves semicondutoras, reduzindo suas perdas por comutação e 

aumentando a eficiência do conversor. 

 

5.3.1 Operação do conversor de três portas Ćuk bidirecional LC série ressonante 

 

De modo geral, as etapas de operação são iguais àquelas vistas 

separadamente para cada conversor. Dependendo da disponibilidade das fontes de 

tensão e das características de carga, o conversor possui quatro modos de 

operação, que são detalhadas em seguida. 

 

1) Modo de dupla entrada e única saída: 

Na Figura 50, as etapas de operação do conversor operando como dupla 

entrada e única saída são ilustradas. A operação das fontes    e    são como 

conversores boost, transferindo energia para o capacitor   . 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 50 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com frequência de 
chaveamento acima da frequência de ressonância em modo DISO, (a) etapa I, (b) 
etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. 

Fonte: Autoria própria. 

 

2) Modo de única entrada e dupla saída:  

No modo de operação de única entrada e dupla saída, a operação da fonte 

de tensão    é como um conversor boost, transferindo energia para o capacitor    e 

a operação da fonte de tensão    é como um conversor buck, recebendo o 

excedente de energia da fonte   . Na Figura 51, as etapas de operação do 

conversor neste modo de operação são expostas. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 51 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com frequência de 
chaveamento acima da frequência de ressonância em modo SIDO, (a) etapa I, (b) 
etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. 

Fonte: Autoria própria. 

 

3) Modo de única entrada e única saída: 

Neste modo de funcionamento, somente uma das fontes de tensão fornece 

energia para o conversor, a outra é desligada do sistema. Quando alimentado pela 

fonte   , o interruptor    recebe o sinal de modulação PWM e o interruptor    recebe 

seu sinal complementar para a operação como um conversor boost. Na Figura 52, 

as etapas de operação do conversor neste modo de operação são ilustradas. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 52 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com frequência de 

chaveamento acima da frequência de ressonância em modo SISO   , (a) etapa I, 
(b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quando alimentado pela fonte   , a lógica de acionamento deve ser 

invertida, para sua operação como um conversor boost. Na Figura 53, as etapas de 

operação do conversor neste modo de operação são ilustradas. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 53 – Operação do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com frequência de 

chaveamento acima da frequência de ressonância em modo SISO   , (a) etapa I, 
(b) etapa II, (c) etapa III, (d) etapa IV, (e) etapa V e (f) etapa VI. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O comportamento do conversor de três portas é análogo ao funcionamento 

independente das topologias que o formam. Desta maneira, as correntes das fontes 

de tensão se comportam como o conversor bidirecional Ćuk, com a diferença que 

ambas são positivas para a operação no modo de dupla entrada e única saída, 

independente do valor de razão cíclica, pois o funcionamento do conversor 

ressonante é simétrico para valores distintos de 0,5. Por outro lado, quando o 

conversor de três portas opera no modo de única entrada e dupla saída, a corrente 

da fonte    é negativa. A diferença entre os modos de única entrada e única saída é 

que apesar dos circuitos serem semelhantes, a corrente resultante do capacitor   , 

que é nula durante o intervalo de condução da chave    e de seu respectivo diodo. 
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Como os interruptores    e    e o capacitor    são compartilhados na 

formação da topolgia proposta, suas formas de onda são a sobreposição das formas 

de onda de cada circuito de origem. Por fim, as formas de onda para cada modo de 

operação são mostradas na Figura 54 e na Figura 55.   

 

  
(a) (b) 

Figura 54 – Principais formas de onda do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com 
frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância nos modos de 
operação (a) DISO e (b) SIDO.  

Fonte: Autoria própria. 
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(a) (b) 

Figura 55 – Principais formas de onda do conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante com 
frequência de chaveamento acima da frequência de ressonância nos modos de 

operação (a) SISO    e (b) SISO   .  
Fonte: Autoria própria. 

 

5.3.2 Análise matemática do conversor de três portas Ćuk bidirecional LC série 

ressonante 

 

O conversor de três portas proposto é facilmente equacionado, tendo em 

vista que sua análise matemática é derivada dos conversores que o formam.  
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A etapa Ćuk segue o mesmo equacionamento do conversor bidirecional Ćuk 

para o cálculo de seus indutores. A etapa ressonante responde somente ao sinal de 

alta frequência da sua fonte de tensão –     – isto é, o valor médio de tensão sob o 

capacitor    não tem influência nesta etapa. Logo, seu comportamento é idêntico à 

simplificação do conversor LC série ressonante. Entretanto, este valor médio 

depende do valor da tensão     e da razão cíclica da etapa Ćuk.  Deste modo, a 

tensão sobre o capacitor ressonante é exposta na equação (5.63). 

 

 
             

 

 
 

        

        
           (5.63) 

 

Assim, os valores médio e eficaz da tensão do capacitor ressonante são 

estimados, respectivamente, em (5.64) e (5.65). 

 

       
       (5.64) 

 

 

     
  

 

  
         

 

 
 

        

        
           

 

  
  

 

 (5.65) 

 

A operação do conversor de três portas com razão cíclica assimétrica causa 

o desbalanceamento das correntes em cada interruptor de potência. A corrente das 

chaves    e    e do capacitor    é a resultante da adição ou subtração da corrente 

do indutor ressonante com a corrente dos indutores das fontes primárias.  

Na Tabela 1, as equações temporais em cada componente compartilhado 

entre as etapas são expostas para os modos de operação e durante os seus 

intervalos de chaveamento. 

Aproximando os indutores    e    como fontes de corrente, os instantes     

e    , em que a corrente resultante passa do diodo (source-dreno) para a chave 

(dreno-source) dos MOSFETs são definidos na Tabela 2, para cada modo de 

operação. 
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Tabela 1 – Correntes instantâneas nos interruptores    e    e no capacitor    nos 
modos de operação da topologia proposta 

DISO 

Intervalo Interruptor    Interruptor    Capacitor    

                                            

                                        

SIDO 

                                            

                                        

SISO    

                              

                                 

SISO    

                                      

                           

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 2 – Instantes de transição de cada chave 

DISO 

                 
 

 
 

  

        

        
       

      

                   
  

  
       

 

 
 

  

        

         
       

      

SIDO 

                 
 

 
 

  

        

        
       

      

                   
  

  
       

 

 
 

  

        

        
       

      

SISO 
   

                 
 

 
 

  

        

       
     

                   
  

  
        

 

 
 

  

        

       
     

SISO 
   

                
 

 
 

  

        

       
     

                   
  

  
       

 

 
 

  

        

       
     

Fonte: Autoria própria. 
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Os instantes de comutação são estimados nas equações (5.66) – (5.70), 

desprezando o tempo morto das chaves. 

 

      (5.66) 

 

 
         

  

  
 (5.67) 

 

 
         

  

  
    (5.68) 

 

 
      

  

  
    (5.69) 

 

 
      

  

  
    (5.70) 

 

Com as equações temporais e intervalos de chaveamento e condução, tanto 

os valores médios como os eficazes nas chaves    e    podem ser estimados. 

O capacitor    é calculado pela variação de carga em um ciclo de 

chaveamento conforme a equação (5.71).  Seu valor deve ser a maior capacitância 

entre os modos de operação do conversor de três portas para o funcionamento 

deste capacitor como fonte de tensão. 

 

 
   

 

    
           

  

  

  (5.71) 

 

5.4 ANÁLISE DA COMUTAÇÃO SUAVE DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS 

ĆUK BIDIRECIONAL LC SÉRIE RESSONANTE 

 

A operação do conversor LC série ressonante com frequência de 

chaveamento acima da frequência de ressonância resulta na sua operação em 

comutação suave, ou seja, nenhuma potência é dissipada durante a entrada em 

condução e o bloqueio dos interruptores de potência. Para isso, um tempo morto 

deve ser inserido no sinal de disparo do MOSFET que será comandado a conduzir a 
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sua capacitância intrínseca, garantindo sua comutação sob tensão nula. Almeida 

(2014, p. 124) salienta que, assim, a capacitância não descarrega pelo MOSFET, o 

que resultaria em um pico de corrente e implicaria em comutação dissipativa na 

entrada em condução.  

Esta operação é mais bem detalhada na Figura 56 e na Figura 57, cujas 

formas de onda com as respectivas etapas de operação da comutação de um 

conversor LC série ressonante com característica indutiva são ilustradas.  

 

  
(a) (b) 

Figura 56 – Forma de onda de tensão e corrente dos (a) MOSFET    e (b) MOSFET    
quando um conversor LC série ressonante meia ponte opera com frequência 
de chaveamento acima da frequência de ressonância.  

Fonte: Autoria própria. 

 

Durante o intervalo    –   , a corrente ressonante flui no sentido de 

descarregar a capacitância     e carregar a capacitância    . Para este, o bloqueio 

do MOSFET    pode ser realizado sob corrente, pois a tensão da capacitância 

intrínseca     já atingiu o valor nulo durante o intervalo    –   . Para aquele, o diodo 

entra em condução após a tensão da capacitância     atingir zero, e em seguida, 

após o comando de condução, a corrente flui pelo canal dreno-source MOSFET   .  

Entretanto, para o conversor de três portas em análise, a comutação suave é 

favorecia ou desfavorecida, dependendo do seu modo de operação, isto é, do 

sentido e da magnitude da corrente das fontes de tensão    e   , pois, elas também 

podem ser consideradas como fontes de corrente no momento da comutação das 

chaves    e   , como mostrado na Figura 58. 
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(a) 

 
 

 
 

(b) 
Figura 57 – Detalhe das etapas de comutação (a) do MOSFET    e (b) do MOSFET   , quando 

um conversor LC série ressonante meia ponte com frequência de chaveamento 
opera acima da frequência de ressonância. 

Fonte: Autoria própria. 

 

  
(a) (b) 

Figura 58 – Detalhe da comutação dos MOSFETs na (a) etapa II e na (b) etapa V 
da topologia proposta. 

Fonte: Autoria própria. 
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A corrente instantânea de comutação        é o somatório das correntes 

instantâneas dos indutores   ,    e   . Considerando a corrente ressonante 

instantânea e as correntes médias dos indutores das fontes de entrada, suas 

equações para a entrada em condução de cada chave são expostas nas equações 

(5.72) e (5.73). 

 

                
       

          (5.72) 

 

                
       

          (5.73) 

 

Deste modo, o tempo de descarga da capacitância intrínseca é dado na 

equação (5.74). 

 

 
    

      
  

   
 (5.74) 

 

Sendo assim, para o conversor proposto, pode-se concluir que:  

1) A comutação suave é garantida quando a corrente instantânea de 

comutação resultante do circuito de três portas está no sentido da 

corrente de comutação do circuito LC série ressonante meia-ponte; 

2) O tempo morto deve ser maior que o intervalo de descarga das 

capacitâncias intrínsecas dos MOSFETs, assim, sua tensão atinge zero e 

a chave é comutada durante o intervalo de condução do seu diodo 

intrínseco (source-dreno); 

3) Dependo do modo de operação, a comutação é favorecida ou 

desfavorecida; 

4) Para o controle da corrente de entrada ou a tensão do capacitor   , as 

tensões de entrada definem o ponto de operação da razão cíclica, e 

somente uma pequena variação neste valor pode estabelecer a 

referência de controle. Deste modo, a resposta desta perturbação para a 

etapa ressonante é insignificante; 

5) Para o controle da tensão de saída, a variação da frequência de 

chaveamento altera a impedância da etapa ressonante, 
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consequentemente a tensão de saída, estabelecendo a valor da 

referência de controle. 

6) Uma menor potência de saída implica em maior frequência de 

chaveamento e a comutação pode ser dissipativa, pois a corrente 

ressonante pode ser menor que a corrente dos indutores das fontes de 

entrada, segundo a condição 1). Neste caso, o conversor de três portas 

possui baixo rendimento. 

 

5.5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, o conversor CC-CC de três portas Ćuk bidirecional LC série 

ressonante foi apresentado. Para isso, se fez necessário uma abordagem separada 

dos conversores que o formam.  

Os modos de operação, etapas de operação e detalhes de comutação da 

topologia proposta foram abordados e esclarecidos. Por fim, o equacionamento dos 

elementos passivos a ativos foi também estimado e exposto. 

Com dois graus de liberdade e quatro modos de operação, a topologia 

proposta apresenta um desafio de controle para a regulação de suas portas de 

energia. 
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6 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK 

BIDIRECIONAL LC SÉRIE RESSONANTE  

 

Conversores estáticos de energia possuem comportamentos não lineares e 

obter uma equação que represente seu funcionamento é complexo. Barbi (2015) 

apresenta o método de espaço de estado, em que um conversor pode ser analisado 

pelos estados de funcionamento dos interruptores de potência – aberto e fechado. 

Através dos valores médios de energia dos indutores e capacitores um modelo 

matemático, ou função de transferência, do conversor estático é obtido. 

A função de transferência representa o funcionamento fundamental do 

circuito, desprezando as ondulações de tensão e corrente, tendo em vista que o 

modelo é simplificado através de seus valores médios.  

Um sistema linear invariante no tempo pode ser representado através da 

matriz canônica exposta na equação (6.1). 

 

 

 
  

     

  
              

                  

  (6.1) 

 

A variável      representa o vetor de estados, ou seja, o vetor de variáveis 

de interesse,      compõe as variáveis de entrada, normalmente as tensões de 

entrada e      representa as variáveis de saída, as quais se deseja controlar.  

A estratégia de controle adotada para a estrutura proposta é a análise dos 

conversores separadamente, tendo em vista que o conversor proposto possui dois 

graus de liberdade. Para isso, define-se que: 

1) Etapa Ćuk: quando o conversor proposto processa energia em suas três 

portas, ou seja, nos modos DISO e SIDO (Figura 4). Neste caso, é 

interessante controlar corrente de umas de suas portas (ICR – input 

current regulator) pela variação da razão cíclica (PWM); 

2) Etapa boost: quando o conversor proposto processa energia em apenas 

duas portas, ou seja, nos modos SISO    ou SISO    (Figura 5). Neste 

caso, é interessante controlar a tensão do capacitor    (CVR –    

voltage regulator) pela variação da razão cíclica (PWM); 
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3) Etapa ressonante: corresponde a operação ressonante do conversor 

proposto. A variação da frequência de chaveamento (PFM) permite 

controlar a tensão de saída (OVR – output voltage regulator) em todos 

os modos de operação. 

 

A disponibilidade das fontes de energia determina o modo de operação do 

conversor proposto, que por sua vez, estabelece o controle a ser realizado: Ćuk-

ressonante (Figura 59) ou boost-ressonante (Figura 60). Neste, a tensão do 

capacitor    – CVR – é sensoriada e, pela modulação por largura de pulso, é 

regulada com seus respectivos compensadores e       (dependendo se alimento 

pela fonte    ou pela fonte   ). A tensão de saída é regulada – OVR – pela 

modulação em frequência, com a atuação do compensador    . Naquele, a corrente 

   – ICR – é sensoriada e, pela modulação por largura de pulso, é regulada por seu 

compensador    . E também, a tensão de saída é regulada – OVR – pela modulação 

em frequência, com a atuação do compensador    . 

Espera-se que a alterações na frequência não implique em alteração do 

fluxo de potência do conversor bidirecional Ćuk. Em contrapartida, a variação da 

razão cíclica é muito pequena e não afeta a tensão do barramento da etapa 

ressonante. 

 

 
Figura 59 – Esquemático da estratégia de controle Ćuk-ressonante do 

conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 60 – Esquemático da estratégia de controle boost-ressonante do 

conversor Ćuk bidirecional LC série ressonante. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O controle de corrente da etapa Ćuk é indispensável, pois o conversor é 

constituído pela imposição de duas fontes de tensão, e qualquer variação na razão 

cíclica implica em uma variação na corrente destas fontes, além de permitir a busca 

pelo ponto de máxima potência em certas aplicações.  

O controle de tensão da etapa boost é necessário porque este valor é a 

tensão do barramento de entrada da etapa ressonante. Caso este controle não fosse 

aplicado, uma diferença entre os valores de potência de entrada e saída ocarionaria 

uma elevação da tensão do barramento, saturando seu controle. 

 

6.1 CONTROLE DA ETAPA ĆUK 

 

O circuito simplificado do conversor de três portas para o controle das 

variáveis da etapa Ćuk é mostrado na Figura 19, cuja resistência equivalente de 

saída da etapa ressonante é conectada em paralelo com o capacitor   . Este resistor 

é dependente da potência de saída e do ponto de operação do circuito ressonante, 

cuja resistência pode ser estimada pela equação (6.2).  

 

 
  

  
  

   
  (6.2) 
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Os estados topológicos do conversor são expostos na Figura 61, 

considerando as resistências dos enrolamentos dos indutores    e    e a operação 

do circuito em modo DISO.  

As variáveis elétricas de interesse desta etapa Ćuk são a corrente nos 

indutores       ,        e a tensão do capacitor        expostas no vetor variáveis de 

estados     , equação (6.3). E as variáveis de entrada são os valores de tensão das 

fontes de tensão do conversor, equação (6.4). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 61 – Estados topológicos da estrutura simplificada do 
conversor de três portas proposto como etapa 

Ćuk, (a)    aberto    fechado e (b)    fechado e 
   aberto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

      

      
      
      

  (6.3) 

 

 
      

  

  
  (6.4) 

 

Assim, para a primeira etapa de operação, a corrente nos indutores    e   , 

e tensão do capacitor    são expressas em (6.5) – (6.7). 

 

 
   

       

  
               (6.5) 
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                   (6.6) 

 

 
   

       

  
           

     (6.7) 

 

Estas equações resultam na matriz variáveis de estados (6.8). 

 

 

  
 

      
      
      

  

 
 
 
 
 
 
 
    

  
   

 
    

  
   

  
 

  
  

   
      

    
 
 
 
 
 
 

  

      

      

      
   

 
  

  

   
  

 
   

  

  
  (6.8) 

 

Para a segunda etapa de operação, as equações das variáveis de interesse 

são expressas em (6.9) – (6.11) e, consequentemente, sua matriz variáveis de 

estado é mostrada em (6.12). 
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     (6.11) 

 

 

  
 

      
      
      

  

 
 
 
 
 
 
 
    

  
    

  
 

 
    

  
  

 
  

    
      

    
 
 
 
 
 
 

  

      

      

      
   

 
  

  

   
  

 
   

  

  
  (6.12) 

 

O modelo médio do conversor em equilíbrio é mostrado na equação (6.13), 

para isto, é considerado que as frequências naturais do conversor e das constantes 

de tempo das variáveis de entrada são muito menores que a frequência de 



91 
 

chaveamento (SAMPAIO, 2010, p. 50). Esta modelagem é também conhecida como 

modelo CC. 

 

  
         
         

  (6.13) 

 

Em que: 

1)   é o vetor de estado em equilíbrio; 

2)   é o vetor de saída em equilíbrio; 

3)   é o vetor de entrada em equilíbrio; 

4)  ,  ,  , e   são constantes de proporcionalidades. 

 

A solução, então, do sistema em equilíbrio é dada em (6.14). 

 

 
 

          
                

  (6.14) 

 

As matrizes médias de proporcionalidade para cada intervalo de tempo   e 

   são expressas em (6.15) – (6.18). 

 

              (6.15) 

 

              (6.16) 

 

              (6.17) 

 

              (6.18) 

 

Assim, as matrizes médias de proporcionalidade de interesse são estimas 

em (6.19) e (6.20). 
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 (6.19) 

 

 

   

 
  

  

   
  

 
  (6.20) 

 

Na equação (6.21), a matriz média de variáveis de estado é obtida. 

 

 

  
 

      
      
      

  

 
 
 
 
 
 
 
    

  
     

  
 

 
    

  
   

  
 

  

  
  

  
   

      
    

 
 
 
 
 
 

  

      

      

      
   

 
  

  

   
  

 
   

  

  
  (6.21) 

 

O desenvolvimento matemático da equação (6.21), considerando nula a 

derivada do vetor de estado, resulta na equação (6.22), que pode ser representado 

pelo circuito equivalente mostrado na Figura 62, cujo valor     é mostrado na 

expressão (6.23). No caso, assume-se que          .  

 

    

  
 

 
             

            
       

  
 (6.22) 

 

 
Figura 62 – Circuito resultante da 

metodologia aplicada 
para a etapa Ćuk. 

Fonte: Autoria própria. 
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  (6.23) 

  

Desprezando a resistência  , o desenvolvimento da equação (6.22) resulta 

na expressão (6.24), da qual a relação clássica das fontes de tensão do conversor 

Ćuk é derivada e, por fim, mostrada em (6.25). 

 

 
    

             

        
 (6.24) 

 

   

  
 

 

   
 (6.25) 

 

6.1.1 Modelo CA para pequenos sinais 

 

A modelagem de pequenos sinais tem como objetivo a obtenção da função 

de transferência do conversor etapa Ćuk para perturbações de pequenos sinais em 

torno do ponto de operação. 

Os valores médios de tensão no indutor e corrente no capacitor são obtidos 

através da equação (6.26). 

 

 
         

 

  
        

    

 

 (6.26) 

 

Desta maneira, (SAMPAIO, 2010, p. 53) ressalta que “as perturbações no 

sistema são inseridas nas equações do sistema linear invariante no tempo e 

linearizadas em torno do ponto de operação”, conforme as equações (6.27) – (6.31). 

 

                  (6.27) 

 

                  (6.28) 

 

                  (6.29) 

 

                  (6.30) 
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                     (6.31) 

 

A equação na forma matricial é desenvolvida por (BARBI, 2015) é expressa 

em sua forma escalar em (6.32), em que os termos de segunda ordem são 

desprezados. Assim, o modelo CA de pequenos sinais é obtido. 

 

    

  
                               (6.32) 

 

A transformada de Laplace da equação (6.32) é exposta em (6.33), cujas 

variáveis    e   correspondem aos valores iniciais das variáveis de estado e à matriz 

identidade, respectivamente.   

 

                                              (6.33) 

 

Na equação (6.34), os valores das constantes de proporcionalidade dos 

estados topológicos e do vetor de estados são substituídos. 

 

 

       
       
       

            

 
 
 
 
 
   

     
  

 

   
  

 

  
  

   
  

   
 
 
 
 
 

  

    

    

    

        (6.34) 

 

Assumindo que em as correntes iniciais nos indutores são nulas, que em 

regime permanente a tensão inicial no capacitor depende da relação das tensões 

das fontes de entrada – conforme expressos em (6.35) e (6.36), e realizando as 

devidas operações matemáticas, o desenvolvimento de (6.37) resulta na função de 

transferência da corrente     para pequenas perturbações de pequena amplitude em 

torno do ponto de operação, conforme a equação (6.38). 

 

     
     

   (6.35) 
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 (6.36) 

 

 

       
       
       

  

 
 
 
 
 
 
   

   
  

  
     

  
 

   
   

  
  

  
 

      
  

   
  

    
      

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

  
        

 

   
        

 

  
 
 
 
 
 

       (6.37) 

 

 
      

       

     
  

  

   
   

(6.38) 

 
  

   
            

   
                  

              
                      

  

    
               

    
                  

                            
        

 

        
      

       
                       

      
  

 

6.2 CONTROLE DA ETAPA BOOST 

 

Os estados topológicos para este modo são ilustrados na Figura 63, 

considerando que somente a fonte de tensão    alimenta o conversor proposto e, 

igualmente à etapa Ćuk, que a resistência de saída é refletida e colocada em 

paralelo com o capacitor   . 

 

  
(a) (b) 

Figura 63 – Estados topológicos da estrutura simplificada do conversor de três portas 

proposto como etapa boost, (a)    aberto    fechado e (b)    fechado e    
aberto. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Desta forma, realizando o mesmo equacionamento já demonstrado, que 

pode ser visto no Apêndice 3, a função de transferência para este modo de 

operação é estimada na equação (6.39). 

 

 
      

       

     
  

  

      
   

(6.39) 
 

  
                 

      

   
               

                         
      

  

 

Analogamente, quando o circuito estiver sendo alimentado somente pela 

fonte   , a lógica de chaveamento deve ser invertida, isto é, a chave    deve receber 

o sinal de disparo, e a chave    seu sinal complementar. Assim, o funcionamento do 

circuito é idêntico ao conversor boost. Logo, sua função de transferência é estimada 

na equação (6.40). 

 

 
      

       

     
  

  

      
   

(6.40) 
 

  
                 

      

   
               

                         
      

  

 

6.3 CONTROLE DA ETAPA RESSONANTE 

 

Conversores estáticos, cujos sistemas são compostos de variáveis lentas, a 

análise por variáveis de estado pode ser realizada. Entretanto, em conversores 

estáticos regulados por frequência, como o caso do conversor ressonante em 

questão, as variáveis de estado mudam abruptamente com a variação de 

frequência. Assim, sua análise é comumente realizada através do método extended 

describing functions (EDF) (YANG; LEE; JOVANONIC, 1992, p. 786). 

A análise do conversor LC série ressonante realizado por (VORPERIAN, 

1984, p. 172 – 190) apresenta-se clara e efetiva. Sua função de transferência é 

exposta na equação (6.41), cuja modelagem possui um polo em baixa frequência e 

outros dois polos em alta frequência. 
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(6.41) 

 

Em que,    é o ganho de baixa frequência, expresso em (6.42),     é o polo 

de baixa frequência. Os polos de alta frequência são determinados por    
 e    

.    

é determinado pelo fator de qualidade do circuito ressonante    e da relação da 

frequência de chaveamento    pela frequência de ressonância   , conforme ilustrada 

pela Figura 64. 

 

  
      

   

  
 (6.42) 

 

O polo de baixa frequência     é dependente do capacitor    e da carga de 

saída   , conforme a equação (6.43). 

 

    
 

 

     
 (6.43) 

 

O fator   é determinado pela expressão (6.44). 

 

 
  

 

    
 
      

 
   

 

    
 

      
 
 

(6.44) 

 

Em que   e   são expostos em (6.45) e (6.46). 

 

 
  

  
 

   
 (6.45) 

 

 
    

  
  

 (6.46) 

 

Os parâmetros dos polos de alta frequência são determinados em (6.47) e 

(6.48). 
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Figura 64 – Curva característica do ganho do 

conversor LC série ressonante. 
Fonte: Adaptado de (VORPERIAN, 1984, p. 174). 

 

    
       (6.47) 

 

 
   

 
  

 
 (6.48) 

 

6.4 ESTRATÉGIA DE CONTROLE DIGITAL 

 

Nos sistemas de controle contínuos, um sinal de saída é constantemente 

medido é comparado com um valor de referência, gerando um sinal de erro, que por 

sua vez é atuado por um controlador PID – proporcional, integral e derivativo – para 

sua regulação. Contudo, no controle digital, além da medição constante, o sinal de 

saída é discretizado no tempo por um intervalo de amostragem. Na Figura 65, o 

diagrama de blocos em consideração ao controle digital é ilustrado. 

O controle digital é implementado por hardware através de algoritmos dentro 

de microcontroladores. A conexão dos sinais contínuos e discretos é realizado por 

conversores A/D – analógico para digital – e D/A – digital para analógico. 
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Figura 65 – Diagrama de blocos de um processamento digital de sinais. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Chang (2006, p. 42) cita algumas vantagens da utilização de sistemas 

controlados digitalmente, dentre elas destaca-se a codificação de sinais, pois a 

atuação é realizada por software, o que torna sua implementação mais dinâmica. 

Entretanto, estes sistemas possuem restrições, principalmente para evitar o efeito de 

aliasing. A frequência de amostragem do conversor A/D deve ser pelo menos o 

dobro da frequência do sinal amostrado, permitindo assim, sua reconstrução dentro 

do microcontrolador. 

 

6.5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, a estratégia de modelagem do conversor CC-CC de três 

portas Ćuk bidirecional LC série ressonante foi apresentada.  

O conversor proposto foi simplificado e, através da modelagem por espaço 

de estados, a função de transferência de suas grandezas elétricas foi estimada para 

pequenas perturbações em torno do ponto de operação. 

A aplicação define os modos de operação do conversor, que por sua vez, 

implica na estratégia de controle adotada. Por exemplo, para sistemas fotovoltaicos 

isolados da rede elétrica, a porta de entrada pode ser usada para a busca do ponto 

de máxima potência do painel solar, cujo controle de corrente pode ser feito pela 

modulação da razão cíclica, e a bateria pode servir como fonte adicional de energia, 

para a alimentação de uma carga contínua conectada à porta de saída, cuja tensão 

é regulada pela frequência do conversor.  

Por fim, a implementação digital permite a construção de algoritmos que 

atenda os critérios de funcionamento de forma simples e traz desafios para a 

implementação da topologia proposta. 
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7 PROJETO DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC 

SÉRIE RESSONANTE  

 

O conversor de três portas propostos possui duas portas de entrada de 

tensão contínua bidirecionais e uma porta de saída de tensão unidirecional também 

contínua. Sendo assim, sua aplicação com fontes renováveis e elementos 

armazenadores de energia se torna bem favorável.  

Na Tabela 3, as definições dos valores iniciais das grandezas elétricas para 

o projeto do conversor de três portas são apresentadas. 

 

Tabela 3 – Parâmetros iniciais para o projeto do conversor de três portas  

   30 V    10 A 

   24 V    8 A 

   250 V    200 W 

   50 kHz    55 kHz 

   1,1 q 0,3 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os parâmetros da fonte de tensão    e    são escolhidos em 30V e 24V, de 

acordo com os valores comerciais de painéis fotovoltaicos e banco de baterias. A 

frequência de chaveamento deve ser maior que a frequência de ressonância. Seu 

valor é especificado em função do microcontrolador implementado. 

Quando o conversor de três portas está operando nos modos SISO, a 

potência fornecida pelas portas de entrada deve ser suficiente para manter a 

potência de saída constante. Quando o banco de baterias precisar ser carregado, ou 

seja, quando conversor estiver em modo SIDO, a potência de entrada deve ser 

suficiente para manter também a potência de saída constante. 

 

7.1 CÁLCULO DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL LC 

SÉRIE RESSONANTE 

 

Conforme o equacionamento já apresentado, o conversor de três portas é 

calculado no Apêndice 1. Na Tabela 4 e na Tabela 5, os valores dos elementos 

magnéticos do conversor proposto são especificados. 
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Tabela 4 – Valores dos elementos magnéticos do conversor de três portas  

   100 µH    8 µF 

   190 µH    0,35 µF 

   27 µH    200 µF 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5 – Especificações dos magnéticos do conversor de três portas  

             

Núcleo EE 42/15 EE 42/15 EE 42/15 EE 55/21 

Espiras 21 33 24 4/60 

AWG 19 20 18 17/24 

Condutores 4 4 4 4/2 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os componentes semicondutores são calculados no Apêndice 2 e 

especificados de acordo com a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Especificação dos elementos semicondutores do conversor de três portas  

   –    
MOSFET 

IRFP4468 
   –    UF4007 

    
 2 mΩ    1 A 

     100 V         
 1000 V 

Microcontrolador MicroChip® DSPIC10F3010 10bits 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.1.1 Projeto dos controladores 

 

Para o controle Ćuk-ressonante, o projeto de controle do conversor de três 

portas é composto por uma malha de corrente do conversor bidirecional Ćuk, 

relativamente rápida, modulada por largura de pulso e uma malha de tensão do 

conversor LC série ressonante, relativamente lenta, modulada por frequência. E para 

o controle boost-ressonante, o projeto de controle do conversor é composto por uma 

malha de tensão do conversor bidirecional Ćuk, relativamente lenta, modulada por 



102 
 

largura de pulso e uma malha de tensão do conversor LC série ressonante, 

relativamente lenta, modulada por frequência. 

 

7.1.1.1 Controlador de corrente     

 

A malha de controle da corrente de entrada     é representada na Figura 66. 

O sinal de controle é modulado utilizando a técnica de modulação por largura de 

pulso e atua diretamente no valor de razão cíclica de operação do conversor de três 

portas. 

 

 
Figura 66 – Diagrama de blocos da malha fechada da 

corrente    . 
Fonte: Autoria própria. 

 

A malha fechada de corrente é composta pelos seguintes blocos: 

1)       – Função de transferência do compensador de corrente; 

2) Ganho do modulador; 

3)       – Função de transferência da planta da etapa Ćuk; 

4) Ganho do sensor2; 

5) Ganho do conversor A/D3. 

 

O filtro anti-aliasing não é ilustrado, pois sua dinâmica é mais rápida que a 

resposta de controle. Com a especificação do conversor de três portas, a função de 

transferência desta etapa é exposta na equação (7.1). 

 

 
      

                                   

                                                   
 (7.1) 

 

                                                           
2
 Os ganhos dos sensores podem ser obtidos do Apêndice 4. 

3
 Os ADs do microcontrolador escolhido são de 10 bits. 
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Realizando o projeto do compensador no plano contínuo no domínio 

frequência, o compensador escolhido para a malha de corrente, exposto na equação 

(7.2), é do tipo proporcional – integral (PI). 

 

 
       

            

 
 (7.2) 

 

Na Figura 67, o diagrama de Bode da função de transferência em malha 

aberta da etapa Ćuk com a inserção dos compensadores é ilustrado. Com a adição 

dos controladores, o sistema se apresenta rápido e a frequência de cruzamento é de 

1 kHz. 

 

 
Figura 67 – Diagrama de bode do sistema com a inserção do compensador 

   . 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, a equação diferença obtida da discretização de (7.2) pelo método 

Tustin para uma frequência de amostragem 30 kHz é mostrada em (7.3), que 

representa a compensação da variável de saída em função de sua interação anterior 

e da diferença em relação ao ponto de referência. 
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                                     (7.3) 

 

7.1.1.2 Controladores de tensão    e     

 

Primeiramente, a malha de controle da tensão de saída é representada na 

Figura 68. O sinal de controle é modulado utilizando a técnica de modulação 

frequência e atua diretamente no valor de frequência de operação do conversor de 

três portas. 

A malha fechada de tensão é composta pelos seguintes blocos: 

1)        – Função de transferência do compensador de tensão; 

2) Ganho do modulador; 

3)      – Função de transferência da planta da etapa ressonante; 

4) Ganho do sensor; 

5) Ganho do conversor A/D. 

 

 
Figura 68 – Diagrama de blocos da malha fechada da 

tensão   . 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com a especificação do conversor de três portas, a função de transferência 

desta etapa é exposta em (7.4). 

 

 
     

          

                                                
 (7.4) 

 

Realizando o projeto do compensador no plano contínuo no domínio 

frequência, o compensador escolhido para a malha de tensão também é do tipo PI e 

é estimado em (7.5). 
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 (7.5) 

 

Na Figura 69, o diagrama de Bode da função de transferência em malha 

aberta para a etapa ressonante com a inserção dos compensadores é ilustrado. 

Com a adição dos controladores, o sistema se apresenta lento e a frequência de 

cruzamento é de aproximadamente 470 Hz. 

Por fim, a equação diferença obtida da discretização de (7.5) pelo método 

Tustin para uma frequência de amostragem 30 kHz é estimada na equação (7.6). 

 

 
Figura 69 – Diagrama de bode do sistema com a inserção do compensador 

   . 
Fonte: Autoria própria. 

 

                                              (7.6) 

 

Em seguida, para a etapa boost, a malha de controle da tensão do capacitor 

    é representada na Figura 70. O sinal de controle é modulado utilizando a técnica 

de modulação por largura de pulso e atua diretamente no valor de razão cíclica de 

operação do conversor. 
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O projeto de controle é realizado quando o conversor é alimentado pela 

fonte   . A planta e, consequentemente, o compensador são aproximados a esta 

resposta para os modos SISO. Assim, a função de transferência com os parâmetros 

de projeto é exposta na equação (7.7). 

 

 
Figura 70 – Diagrama de blocos da malha fechada da 

tensão    . 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
      

                     

                                   
 (7.7) 

 

A malha fechada de tensão é composta pelos seguintes blocos: 

1)        – Função de transferência do compensador de tensão; 

2) Ganho do modulador; 

3)       – Função de transferência da planta da etapa boost; 

4) Ganho do sensor; 

5) Ganho do conversor A/D. 

 

Realizando o projeto do compensador no plano contínuo no domínio 

frequência, o compensador escolhido para a malha de tensão também é do tipo PI e 

é exibido em (7.8).  

 

 
       

               

 
 (7.8) 

 

Na Figura 71, o diagrama de Bode da função de transferência em malha 

aberta para a etapa Boost com a inserção dos compensadores é ilustrado. Com a 

adição dos controladores, o sistema se apresenta lento e a frequência de 

cruzamento é de aproximadamente 700 Hz. 
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Figura 71 – Diagrama de bode do sistema com a inserção do compensador 

   . 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, a equação diferença obtida da discretização de (7.8) pelo método 

Tustin para uma frequência de amostragem 30 kHz é calculada na equação (7.9) 

para a implementação do conversor. 

 

                                       (7.9) 

 

7.2 CONCLUSÃO  

 

Neste capitulo, o projeto de potência e controle do conversor proposto foi 

apresentado. 

A topologia proposta foi especificada para atender um sistema fotovoltaico 

isolado da rede elétrica com um barramento de saída de 250V e 200W.  

Os controladores são do tipo PI e espera-se que não haja muito influência de 

uma malha de uma etapa em outra etapa, haja visto que, no processamento digital 

de sinais, a alteração na frequência de operação, altera, consequentemente, a 

relação da razão cíclica de operação do conversor. Deste modo, sua malha de 

controle tem que responder rapidamente a esta perturbação.  
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8 SIMULAÇÃO DO CONVERSOR DE TRÊS PORTAS ĆUK BIDIRECIONAL 

LC SÉRIE RESSONANTE  

 

Com o objetivo de verificar o funcionamento da topologia proposta, o 

conversor de três portas foi simulado através da ferramenta computacional PSIM®, 

no qual seu ambiente de trabalho apresenta uma modelagem simples eficaz, 

possibilitando a integração de sistemas de potência e controle.  

Na Figura 72 e na Figura 73, o ambiente de simulação do circuito de 

potência e do circuito de controle para a operação da topologia proposta é 

apresentado.  O conversor opera com uma potência de 200W e as tensões em suas 

portas primárias são de 30V e 24V e a porta secundária possui um valor de 250V. 

 

 
Figura 72 – Ambiente de simulação de potência da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Enquanto a modulação por largura de pulso altera a razão cíclica de 

chaveamento pela comparação de um sinal contínuo com um sinal triangular, a 

modulação da frequência é realizada por um VCO – voltage controlled oscillator, e 

modifica a frequência deste sinal triangular. Ambas as modulações são usadas para 

a compensação da corrente     (etapa Ćuk) ou da tensão     (etapa boost), e da 

tensão    (etapa ressonante). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 73 – Ambiente de simulação de controle (a) do 
controle Ćuk-ressonante e (b) do controle 
boost-ressonante da topologia proposta. 

Fonte: Autoria própria. 

 

8.1 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

 

O objetivo desta parte da dissertação é ilustrar e comprovar o funcionamento 

do controle proposto para o conversor de três portas. Devido a isso, os 

compensadores foram ajustados arbitrariamente. 

O comportamento do conversor de três portas sob operação do controle 

Ćuk-ressonante é mostrado na Figura 74 e na Figura 75.  

Primeiramente, o conversor está operando em modo DISO, a referência de 

corrente     é regulada em 5A, assim, a corrente restante necessária para alimentar 

a carga é fornecida pela fonte   . No instante 0,4s, um aumento na referência de 

corrente     para 8A muda a operação do conversor para o modo SIDO, o banco de 

baterias é agora carregado. Nenhuma perturbação é observada na tensão de saída. 

A variação na razão cíclica é muito pequena e não afeta significamente a tensão do 

capacitor   . 
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Figura 74 – Resultado dinâmico de simulação da corrente     nos modos de 

operação SIDO e DISO da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Então, uma variação de carga de 50% ocorre dentro dos instantes 0,5s e 

0,7s, assim, a malha de tensão altera a frequência de chaveamento do conversor 

com o objetivo de manter a tensão de saída constante. É interessante notar que, 

neste intervalo, a referência da corrente     é mantida regulada em 8A e, durante o 

transitório de carga, a fonte    fornece a energia necessária para suprir a demanda 

da carga de saída.  

 

 
Figura 75 – Resultado dinâmico de simulação da tensão    nos modos de operação 

SIDO e DISO da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda da corrente no indutor e na tensão o capacitor 

ressonantes são expostos na Figura 76. Ambas apresentam uma característica 
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senoidal, com a corrente adiantada em relação à tensão, desta forma, o conversor 

opera com característica indutiva. O valor médio da tensão do capacitor ressonante 

é de 24V. 

 

 
Figura 76 – Resultado estático de simulação da corrente     e da tensão     da 

topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, os resultados de simulação da forma de onda de corrente e tensão 

nos interruptores no modo de operação SIDO são mostrados na Figura 77 e na 

Figura 78. Como já previsto, sua comutações são suaves. Entretanto, a 

chave    está no limite de sua comutação suave, enquanto a comutação da chave    

é favorecida.  

 

 
Figura 77 – Resultado estático de simulação das formas de onda de tensão e corrente 

nos MOSFETs    e    da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 78 – Resultado estático de simulação das formas de onda de tensão e corrente no 

diodo    da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados dinâmicos de simulação em malha fechada da topologia 

proposta para a operação no modo SISO, sob operação do controle boost-

ressonante, quando alimentado pela fonte de tensão   , são mostrados na Figura 79 

e na Figura 80.  

Durante o transitório de carga, há um aumento da corrente de saída, 

consequentemente, a corrente     aumenta. Porém, como a tensão do capacitor    é 

regulada em seu ponto de operação, a sua ondulação de tensão tende a aumentar. 

 

 
Figura 79 – Resultado dinâmico de simulação da tensão    no modo de operação 

SISO da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 80 – Resultado dinâmico de simulação da corrente     no modo de operação 

SISO da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A comutação suave em ambas as chaves é garantida desde que a corrente 

ressonante seja maior que a corrente média    . Neste caso, de modo semelhante 

ao modo de operação SIDO, enquanto a comutação da chave    é favorecida com o 

aumento da corrente    , a comutação da chave    é desfavorecida, conforme 

mostrado na Figura 81. 

 

 
Figura 81 – Resultado estático de simulação das formas de onda de tensão e corrente 

nos MOSFETs    e    da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, a comparação dos valores de simulação e os valores equacionados 

na Subseção 5.3.2 são expostos na Tabela 7. 
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 Tabela 7 – Comparação entre os valores de simulação e equacionados da topologia 
proposta 

Modo Grandeza Simulação Equação 

DISO 

       5,00 A 5,00 A 

       2,51 A 2,50 A 

      13,57 A 11,12 A 

     
 10,42 A 8,11 A 

     
 10,11 A 8,01 A 

     
 8,92 A 7,50 A 

SIDO 

       10,00 A 10,00 A 

       3,32 A 3,30 A 

      13,68 A 11,12 A 

     
 16,73 A 13,86 A 

     
 10,18 A 10,43 A 

     
 13,26 A 11,27 A 

Modo Grandeza Simulação Equação 

SISO V1 

       7,00 A 7,00 A 

      13,69 A 11,12 A 

     
 12,70 A 10,28 A 

     
 15,20 A 12,74 A 

     
 9,13 A 8,18 A 

SISO V2 

       9,20 A 9,00 A 

      13,69 A 11,12 A 

     
 6,92 A 6,79 A 

     
 15,20 A 12, 74 A 

     
 7,00 A 6,78 A 

     
 10,19 A 8,38 A 

     
 8,89 A 6,88 A 

Fonte: Autoria própria. 
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8.2 CONCLUSÃO 

 

Neste capitulo, os resultados de simulação do conversor de três portas 

proposto foram apresentados. 

Três modos de operação foram verificados e validados com a regulação de 

duas portas de energia, tanto pela modulação da razão cíclica como pela modulação 

da frequência de operação do conversor. 

Para validação da análise matemática desenvolvida, os valores de 

simulação nos quatro modos de operação foram comparados com aqueles obtidos 

pelo equacionamento do conversor proposto. 

Por fim, após seu modelamento e simulação, o desenvolvimento de um 

protótipo é apresentado no capítulo seguinte. 
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9 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste capítulo, são expostos os principais resultados práticos obtidos do 

conversor de três portas Ćuk bidirecional LC série ressonante.  

Na Figura 82, o protótipo do conversor proposto de 200W e 250V de saída é 

ilustrado. Suas especificações seguem a Tabela 3 – Tabela 6. O conversor foi 

controlado digitalmente utilizando o microcontrolador MicroChip® DSPIC30F3010. 

Para os sensores de corrente e tensão foram utilizados resistores shunt e divisores 

resistivos, respectivamente. Amplificadores operacionais foram utilizados para a 

amplificação de ganho e/ou inversão de grandezas. 

 

 
Figura 82 – Protótipo de 200W do conversor de três portas Ćuk 

bidirecional LC série ressonante. 
Fonte: Autoria própria. 

 

9.1 RESULTADOS ESTÁTICOS 

 

Primeiramente, as portas primárias do conversor foram conectadas a uma 

fonte de tensão contínua unidirecional ajustada em 30V e a uma banco de baterias 

de 24V. A saída foi conectada a uma carga resistiva. Nesta configuração, a etapa 

Ćuk precisa, obrigatoriamente, ser operada em malha fechada (ICR), a etapa 

ressonante é também operada com saída regulada (OVR) – controle Ćuk-

ressonante. 
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Quanto à etapa Ćuk, a corrente do indutor    está representada em azul, 

enquanto a do indutor    é exposta em verde. O conversor opera nos modos DISO 

com         (Figura 83a à esquerda) e         (Figura 83a à direita), SISO    

(Figura 83b), SISO    (Figura 83c) e SIDO (Figura 83d). Por fim, a tensão de saída 

com um valor de 250V é apresentada na cor roxa e as informações tanto da razão 

cíclica quanto da frequência de operação são obtidas pelo sinal em amarelo. 

 

  
(a) 

  
(b) (c) 

 
(d) 

Figura 83 – Resultados estáticos das correntes     e     nos modos de operação (a) DISO, (b) 
SISO   , (b) SISO    e (d) SIDO da topologia proposta. 

Fonte: Autoria própria. 
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Na Figura 84, as tensões nas portas são mostradas para a operação no 

modo DISO com         e        . É possível observar a regulação da corrente de 

entrada (ICR) através da redução da razão cíclica, e a regulação da tensão de saída 

(OVR) através da alteração da frequência de operação. As formas de onda são 

indicadas, respectivamente, nas cores:    em azul,    em roxo e    em amarelo 

(com uma atenuação de duas vezes do seu valor real). A forma de onda do 

capacitor   , com sua ondulação devido à sua baixa capacitância, é indicada na cor 

verde. Entretanto, esta ondulação não se encontra na tensão de saída. 

 

  
(a) (b) 

Figura 84 – Resultados estáticos das tensões   ,   ,    e     nos modos de operação DISO 

com (a)         e (b)         da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto à etapa ressonante, a corrente do indutor e a tensão sob o capacitor 

ressonantes são ilustradas na Figura 85a pelos respectivos sinais azul e verde. A 

tensão no primário e secundário são expostas na Figura 85b pelos sinais amarelo e 

verde, respectivamente. A tensão de saída é indicada na cor roxa, com seu valor 

atenuado na primeira imagem. 

Os detalhes das comutações em cada chave são expostos na Figura 86. No 

modo de operação SIDO, enquanto a comutação do MOSFET    é desfavorecida, a 

comutação do MOSFET    é favorecida, cujas respectivas correntes são 

apresentadas na cor azul e respectivas tensões na cor amarela. A comutação do 

diodo    da ponte retificadora no lado secundário é também suave e sua tensão é 

grampeada pela tensão de saída do conversor. 
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(a) (b) 

Figura 85 – Resultados estáticos (a) da corrente     e da tensão     e (b) das tensões   
  e    da 

topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 86 – Resultado estático das formas de onda de tensão e corrente (a) nos MOSFETs    e 

   e (b) no diodo    da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O rendimento do conversor de três portas em função da potência de saída é 

exposto na Figura 87. Para isso, no modo de operação DISO, a potência de saída é 

o valor da potência da porta 3 (  ) e a potência de entrada é a soma das portas 1 e 2 
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(     ). No modo SIDO, enquanto a potência de saída é a soma das portas 2 e 3 

(     ), a potência de entrada é o valor de potência na porta 1 (  ). 

 

 
Figura 87 – Rendimento do conversor de três portas proposto nos modos 

DISO e SIDO. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, na Figura 88, a termografia das chaves de potência é ilustrada.  

 

 
Figura 88 – Termografia dos MOSFETs    e    da topologia 

proposta 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida, para uma operação mais assimétrica do conversor, o protótipo 

foi alimentado por uma fonte de tensão contínua unidirecional ajustada em 30V e por 

uma bateria de 12V. A saída foi conectada a uma carga resistiva. 



121 
 

No modo de operação SIDO, as correntes nas portas primárias são 

mostradas nas cores azul e verde na Figura 89a. É possível observar que a razão 

cíclica é reduzida, indicada em amarelo, pois as tensões primárias são muito 

diferentes. Na Figura 89b, as tensões nas portas são expostas, respectivamente, 

nas cores:    em azul,    em roxo e    em amarelo (com uma atenuação de duas 

vezes do seu valor real). A forma de onda do capacitor    é indicada na cor verde.  

 

  
(a) (b) 

Figura 89 – Resultados estáticos (a) das correntes     e     (b) das tensões   ,   ,    e     no 
modo de operação SIDO da topologia proposta. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A corrente do indutor e a tensão sob o capacitor ressonantes são ilustrados 

na Figura 90a pelos respectivos sinais azul e verde. As tensões no primário e 

secundário do transformador são mostradas na Figura 90b pelos sinais amarelo e 

verde, respectivamente. A tensão de saída (atenuada em (a)) é indicada em roxo. 

 

  
(a) (b) 

Figura 90 – Resultados estáticos (a) da corrente     e da tensão     e (b) das tensões   
  e    no 

modo de operação SIDO a topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 



122 
 

9.2 RESULTADOS DINÂMICOS 

 

9.1.1 Controle Ćuk-ressonante 

 

O comportamento da topologia como um conversor de três portas operando 

em malha fechada é exposto na Figura 91 e na Figura 92. As portas primárias foram 

alimentadas por uma fonte de tensão contínua unidirecional de 30V e um banco de 

baterias de 24V. No caso, a regulação da corrente     (ICR) e da tensão    (OVR) é 

necessária para seu funcionamento através da modulação por largura de pulso 

(PWM) e de frequência (PFM). 

Primeiramente, o conversor é operado em modo DISO, para isso, uma 

corrente controlada é exigida da fonte de tensão contínua unidirecional (  ) e o 

restante de corrente necessária para suprir a energia demandada pela carga 

resistiva de saída é provida pelo banco de baterias (  ). Tanto a corrente do indutor 

  , indicada em roxo, quanto a corrente do indutor   , indicada em azul, são 

positivas –          . Em um determinado instante, a referência da malha de 

corrente     é aumentada, modificando o modo de operação do conversor para 

SIDO, consequentemente, o banco de baterias é agora carregado –       (Figura 

91a). Em seguida, a referência de corrente diminui para seu valor inicial e o 

conversor de três portas volta ao seu estado inicial (Figura 91b). Nesta operação, 

nenhuma alteração é observada na tensão de saída, indicada em verde, pois a esta 

tensão é regulada pela alteração da frequência de operação do conversor.  

 

  
(a) (b) 

Figura 91 – Resultado dinâmico (a) do aumento e (b) da diminuição da referência de corrente 

    da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 
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Posteriormente, o conversor de três portas é submetido a uma variação de 

carga de 50%. Inicialmente, o conversor opera de tal forma que a fonte de tensão 

unidirecional (  ) forneça energia tanto para a porta bidirecional quanto para a porta 

de saída – SIDO,       e      . Então, sob um aumento de carga de 50%, por 

consequência, um aumento na corrente   , indicada em amarelo, o conversor muda 

seu estado de operação e o banco de baterias      passa agora a fornecer energia 

para a saída, pois a corrente     é regulada em seu ponto de operação de 6A – 

DISO,           (Figura 92a). Logo após, sob uma diminuição de carga de 50%, 

o conversor retorna ao seu estado inicial, e o banco de baterias é carregado (Figura 

92b).  

  

  
(a) (b) 

Figura 92 – Resultado dinâmico (a) do aumento e (b) da diminuição de 50% da carga de saída 

   da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Também neste caso, o valor da tensão de saída em 250V, indicada em 

verde, é regulada pela alteração a frequência de chaveamento do conversor.  

 

9.1.2 Controle boost-ressonante 

 

O comportamento da topologia operando em malha fechada como um 

conversor de duas portas é exposto na Figura 93. A porta primária foi alimentada por 

uma fonte de tensão contínua unidirecional de 30V. No caso, os reguladores da 

tensão do capacitor    (CVR) e da tensão de saída (OVR) são necessários para seu 

funcionamento através da modulação por largura de pulso (PWM) e de frequência 

(PFM). 
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Inicialmente, o conversor opera com     de sua potência nominal. Enquanto 

a corrente     e    são indicadas pelos sinais nas cores azul e amarela, a tensão do 

capacitor    e    são indicadas nas cores roxa e verde, respectivamente. Em um 

determinado instante, sob um aumento, de carga de 30%, por consequência, um 

aumento na corrente   , a corrente     aumenta para o fornecimento da energia 

demandada pela saída. Consequentemente, a ondulação deste capacitor tende a 

aumentar, pois a tensão do capacitor    é regulada em seu ponto de operação de 

60V (Figura 93a). Logo após, sob uma diminuição de carga de 30%, o conversor 

retorna ao seu estado inicial (Figura 93b). Em decorrência, a malha da tensão de 

saída controla esta tensão em 250V, alterando a frequência de chaveamento do 

conversor.  

 

  
(a) (b) 

Figura 93 – Resultado dinâmico (a) da diminuição e (b) do aumento de 30% da carga de saída 

   da topologia proposta. 
Fonte: Autoria própria. 

 

9.3 CONCLUSÃO 

 

Neste capitulo, os resultados experimentais do conversor de três portas 

proposto foram apresentados. 

Três modos de operação foram mostrados e analisados experimentalmente, 

comprovando a funcionalidade de um conversor de três portas parcialmente isolado, 

das quais duas são reguladas, com apenas dois MOSFETs. 

A regulação das portas foi realizada digitalmente, utilizando um 

microcontrolador de baixo custo, que permitiu a criação de um algoritmo simples, 

com a modulação PWM e PFM através da atualização de seus registradores, em 

uma única plataforma digital. 
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10 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Um novo conversor de três portas parcialmente isolado foi proposto e 

desenvolvido nesta dissertação.  

O conversor proposto é baseado na integração de um conversor bidirecional 

Ćuk e um conversor LC série ressonante em meia-ponte, obtendo os benefícios de 

cada um em sua formação: duas portas bidirecionais de energia, comutação suave, 

uma porta isolada unidirecional de energia, isolação galvânica e adaptação de 

tensão.  

Com apenas um braço de comutação, elementos passivos e ativos são 

compartilhados em sua operação, resultando em menor tamanho e peso.  

A topologia desenvolvida tem duas variáveis de controle, isto é, a razão 

cíclica, que é controlada pela modulação por largura de pulso e a frequência, que é 

controlada pela modulação por frequência.  

Um protótipo de 200W foi  especificado e desenvolvido para a operação com 

sistemas renováveis e elementos armazenadores de energia. Os resultados 

experimentais comprovaram que os interruptores de potência são chaveados sob 

comutação suave devido à etapa ressonante. Assim, modulação com elevadas 

frequência pode ser aplicada ao conversor de três portas.  

Por meio de resultados dinâmicos, o controle do fluxo de potência entre as 

portas foi bem-sucedido através da regulação da corrente de entrada (para a 

operação como um conversor de três portas) ou da tensão do capacitor do circuito 

Ćuk (para a operação como um conversor de duas portas), cuja razão cíclica foi 

modulada por largura de pulso. Enquanto, a tensão da porta de saída foi modulada 

pela frequência de operação do conversor. 

Desvantajosamente, uma limitação da topologia é a regulação da tensão de 

saída a vazio, pois, como já mencionado, esta é uma restrição clássica do conversor 

LC série ressonante. 

Por fim, a variação da razão cíclica altera levemente a tensão do barramento 

da etapa ressonante, que não perturba a resposta da tensão de saída na operação 

do conversor. 

Como trabalho futuro é interessante a investigação do rendimento da 

topologia proposta, através de projetos otimizados dos magnéticos e do layout do 

protótipo. 
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APÊNDICE 1 CÁLCULO DOS ELEMENTOS PASSIVOS DO CONVERSOR 

PROPOSTO 

 

A escolha dos valores das fontes de tensão implica no valor da razão cíclica, 

conforme a equação (AP 1.1).  

 

 
  

  

     
      (AP 1.1) 

 

Assim, considerando uma ondulação da corrente dos indutores    e    de 

20% e os parâmetros iniciais de projeto listados na Tabela 3, suas indutâncias são 

estimadas, respectivamente, pelas equações (AP 1.2) e (AP 1.3).  

 

 
   

       

              
        (AP 1.2) 

 

 
   

           

             
        (AP 1.3) 

 

Na equação (AP 1.4), a tensão média do capacitor    é determinada.  

 

 
    

  

      
      (AP 1.4) 

 

Seu valor é de fundamental importância, pois escolhendo o valor do ganho   

do circuito tanque ressonante, é possível estimar a tensão no lado primário do 

transformador de alta frequência   
 . Então, a relação de transformação   e, 

consequentemente, a corrente média de saída refletida ao lado primário   
  são 

determinadas, conforme as equações (AP 1.5) – (AP 1.7). 

 

   
                  (AP 1.5) 

 

 
  

    

   
        (AP 1.6) 
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         (AP 1.7) 

 

Deste modo, com o valor da razão cíclica, da relação entre a frequência de 

chaveamento e a frequência de ressonância, a corrente média de saída refletida ao 

primário normalizada pode ser obtida do gráfico da Figura 49. Consequentemente, 

os valores do indutor    e capacitor    ressonantes são estimados pelas equações 

(AP 1.8) e (AP 1.9). 

 

 
   

 

         
 

 

  
 
     

 
         (AP 1.8) 

 

 
   

 

            
 

 

         
          (AP 1.9) 

 

A tensão média e eficaz do capacitor ressonante são calculadas nas 

equações (AP 1.10) e (AP 1.11). 

 

       
               (AP 1.10) 

 

 

     
  

 

  
      

 

 
 

    

                     
           

 

  
  

 

  

      
         (AP 1.11) 

 

A corrente eficaz e de pico do indutor ressonante são calculadas nas 

equações (AP 1.12) e (AP 1.13). 

 

 

     
  

 

  
   

 

 
 

    

       
           

 

  
  

 

  

      
         (AP 1.12) 

 

        
                   (AP 1.13) 
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APÊNDICE 2 CÁLCULO DOS ELEMENTOS SEMICONDUTORES DO 

CONVERSOR PROPOSTO 

 

As tensões dos elementos semicondutores são grampeadas pelas tensões 

de entrada para os MOSFETs e pela tensão de saída para os diodos de saída, 

conforme as equações (AP 2.1) – (AP 2.3). 

 

        
         (AP 2.1) 

 

 

        
         (AP 2.2) 

 

 

        
         (AP 2.3) 

 

 

Os MOSFETs devem ser especificados tendo em vista que seus valores 

eficazes dependem dos modos de operação do conversor de três portas.  

Considerando as suas equações temporais da Tabela 1, o valor de suas 

correntes eficazes é mostrado na Tabela 7. Desta forma, os interruptores escolhido 

é detalhado na Tabela 6. 
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APÊNDICE 3 CÁLCULO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA ETAPA 

BOOST DO CONVERSOR PROPOSTO 

 

As variáveis elétricas de interesse da etapa boost são a corrente no indutor 

      , e a tensão do capacitor        expostas no vetor variáveis de estados     , 

equação (AP 3.1). O vetor de entrada é a tensão da fonte de tensão do conversor, 

equação (AP 3.2). 

 

 
      

      

      
  (AP 3.1) 

 

           (AP 3.2) 

 

Para a primeira etapa de operação, a corrente no indutor    e tensão do 

capacitor    são expressas em (AP 3.3) e (AP 3.4). 

 

 
   

       

  
               (AP 3.3) 

 

 
   

       

  
     

     (AP 3.4) 

 

Estas equações resultam na matriz variáveis de estados (AP 3.5). 

 

 

  
 
      
      

   

    
  

  

   
   

     
 

   
      

      
   

 
  

 

 
       (AP 3.5) 

 

Para a segunda etapa de operação, as equações das variáveis de interesse 

são expressas em (AP 3.6) e (AP 3.7), consequentemente, sua matriz variáveis de 

estado é mostrada em AP (3.8). 

 

 
   

       

  
                   (AP 3.6) 
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     (AP 3.7) 

 

 

  
 
      
      

   

    
  

   
  

 

 
  

   
   

     
 

   
      

      
   

 
  

 

 
       AP (3.8) 

 

O modelo médio do conversor em equilíbrio é mostrado na equação (AP 

3.9). 

 

 

  
 
      
      

   

    
  

    

  
 

  

  
   

   
     

 

   
      

      
   

 
  

 

 
       (AP 3.9) 

 

A análise matemática das equações apresentadas resulta na equação (AP 

3.10), que pode ser representada pelo circuito equivalente mostrado na Figura 94. 

Quando   
   , esta equação resulta na expressão clássica do ganho do conversor 

boost. 

 

 
Figura 94 – Circuito resultante da 

metodologia aplicada 
para a etapa boost. 

Fonte: Autoria própria. 

 
    

  
 

        
 

              
  

 (AP 3.10) 

 

Assumindo que em a corrente inicial no indutor    depende da tensão inicial 

do capacitor   , que em regime permanente a tensão inicial no capacitor depende da 

tensão de fonte de entrada, como as equações (AP 3.11) e (AP 3.12), e realizando 
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as devidas operações matemáticas, o desenvolvimento de (6.33) resulta na equação 

(AP 3.13), da qual a função de transferência da tensão do capacitor    para 

pequenas perturbações de pequena amplitude em torno do ponto de operação pode 

ser obtida nas expressões em (6.39) e (6.40). 

 

 
    

 
  

     
 (AP 3.11) 

 

 
    

 
  

         
 
 (AP 3.12) 

 

 
       
       

  

 
 
 
 
   

   
  

 
     

  
 

      
  

    
      

   
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  
         

 

   
            

  
 
 
 
 
 

       (AP 3.13) 
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APÊNDICE 4 ESQUEMÁTICOS 
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APÊNDICE 5 CÓDIGO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONVERSOR 

PROPOSTO 

 

Para a obtenção dos resultados experimentais foi utilizado o programa 

MPLAB IDE® (v8.56) que possui o compilador MPLAB C30 COMPILER® (v3.11). A 

gravação do código no microcontrolador da MicroChip® DSPIC30F3010 foi realizada 

pelo gravador ICD2BR In-Circuit Debugger (v1.1) disponibilizada pela LabTools. 

 
//============================================================================ 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Programa teste em malha fechada controle da tensão Vo e corrente IL1             // 
// Circuito de três portas  DISO e SIDO                 // 
//D = variável f = variável                                                    // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//Bibliotecas =================================================================== 
#include <p30f3010.h> 
//============================================================================ 
 
//Definições ==================================================================== 
unsigned int Vin,V2,Vcuk,Vo,Iin,Ibat,Trimpot;//........Entradas analógicas AD  
signed int T,Tmin,Tmax;//.............................................Período 
signed int d,D,Dmin,Dmax;//.....................................Razão cíclica 
 
//.......................................................................... Variáveis para controle da tensão de saída (Vo) 
signed int Vo1,Vo2,Vo3,Vo4,Vo5,Vo6,Vo7; 
unsigned int softstarter,sscount,timersoftstarterVo; 
unsigned long timercontrolVo,controlcounterVo; 
signed long iVo,i1Vo,i2Vo,i3Vo,pidVo; 
signed int Vom,pVo,dVo,derVo,refVo,erVo,er1Vo; 
 
//.......................................................................... Variáveis para controle da corrente de entrada (IL1) 
unsigned int Iin1,Iin2,Iin3,Iin4,Iin5,Iin6,Iin7; 
unsigned long sscounterIin,scounterIin; 
unsigned int cukstep,cukstep2,softstarterIin; 
signed long iIin,i1Iin,i2Iin,i3Iin; 
signed int Iinm,pIin,dIin,pidIin,derIin,erIin,er1Iin; 
signed int refIin,ref2Iin,ref3Iin,ref4Iin; 
 
//.......................................................................... Variáveis para as portas I/O do processador 
#define CYCLE_BY_CYCLE_PROTECTION 0x0087;//.............. Ação no PWM em caso de fautas 
#define FAULT_CAUSES_PWM_SHUTDOWN 0x0007;//........... Ação no PWM em caso de fautas 
#define NO_FAULT_PROTECTION       0x0000;//...................... PWM sem proteção 
#define TAXA_FLAG       PORTDbits.RD1//................................ Led - pino 14 
#define LED1_TRIS  TRISDbits.TRISD1//..................Latch -  pino 14 
#define BT1_PIN   PORTFbits.RF3//..........Chave push button - pino 17 
#define BT1_TRIS  TRISFbits.TRISF3//...................Latch - Pino 17 
//============================================================================ 
 
//Configuração inicial do processador ================================================= 
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16);//................................ Oscilador cristal e PLL=16  
_FWDT(WDT_OFF);//................................................................. Desliga o watch-dog 
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_45 & PWRT_64 & MCLR_EN);//..Fontes de reset  
_FGS(CODE_PROT_OFF);//....................................................... .....Desabilita as proteções de código 
//============================================================================ 
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//Interrupção do PWM ============================================================ 
void __attribute__((__interrupt__, __auto_psv__)) _PWMInterrupt(void)   
{ //........................................................... .........................  Desabilitado 
IFS2bits.PWMIF = 0;//.........................................  Zera flag de interrupção PWM  
} 
//============================================================================ 
//Inicialização do PWM =========================================================== 
void InitMCPWM(void)//................................................... Gera os PWMs 1, 2 e 3 
{      
     TRISEbits.TRISE0=0;//.......................................Pino 26 - saída - Drive H 

TRISEbits.TRISE1=0;//....................................... Pino 25 - saída - Drive L 
    TRISEbits.TRISE2=0;//...................................... Pino 24 - saída - PWM2L 
 TRISEbits.TRISE3=0;//....................................... Pino 23 - saída - PWM2H 
     TRISEbits.TRISE4=0;//.......................................Pino 22 - saída - PWM3L 
     DTCON1 = 0b0000000011000011;//..................Tempo morto 500ns 
 PWMCON1 = 0b0000011001110111;//.............. Habilita PWM_123 H e L, 2 e 3 independ.  
     PWMCON2 = 0b0000000000000010;//.............. Sincronizado e postscaler 1:16                    
 SEVTCMP = 1;     
 PTCON = 0b1000000000000000;//.................... Free running, prescaler e postscaler 1:1  
 FLTACON = NO_FAULT_PROTECTION;//........ Desabilita proteção 
     IFS2bits.PWMIF = 0;                             
 IEC2bits.PWMIE = 0;//........................................ Desabilita interrupção PWM  
} 
//============================================================================ 
 
//Interrupção do AD ============================================================== 
void __attribute__((__interrupt__, __auto_psv__)) _ADCInterrupt (void) 
{ //........................................................................ Atualização das variáveis globais 
 IFS0bits.ADIF = 0;//................................ Zera flag de interrupção do AD 
 Trimpot = ADCBUF0; //.......................... Valor do potenciômetro 
 Vo = ADCBUF1; //................................. Valor da tensão de saída 
 Ibat = ADCBUF2;//.................................Valor da corrente BAT 
 V2 = ADCBUF3;//................................... Valor da tensão BAT 
 Iin = ADCBUF4;//................................... Valor da corrente PV 
 Vin = ADCBUF5;//.................................. Valor da tensão PV 
 //Vcuk = ADCBUF0;//............................. Valor da tensão de saída do CUK 
 TAXA_FLAG=~TAXA_FLAG;//...............Complemento do nível lógico no pino 14 - Taxa 
} 
//============================================================================ 
//Inicialização do AD ============================================================= 
void InitADC10(void) 
{ 
 ADCON1bits.ADSIDL = 0; 
     ADCON1bits.FORM = 0; 
     ADCON1bits.SSRC = 7; 
 ADCON1bits.SAMP = 1; 
     ADCON1bits.ASAM = 1; 
 ADCON2bits.VCFG = 0; 
    ADCON2bits.CSCNA = 1; 
    ADCON2bits.SMPI = 5; 
  ADCON2bits.BUFM = 0; 
     ADCON2bits.ALTS = 0 
     ADCON3bits.SAMC = 2; 
     ADCON3bits.ADRC = 0; 
     ADCON3bits.ADCS = 15; 
     ADCHSbits.CH0NB = 0; 
     ADCHSbits.CH0NA = 0; 
    ADCHSbits.CH0SA = 0; 
     ADCHSbits.CH0SB = 0; 
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 ADPCFG = 0b1111111111000000;//......Pinos 2 a 7 são entradas dos ADs 
 ADCSSL = 0b0000000000111111;//......Seleção de pinos 2 a 7 para leitura  
 PTCONbits.PTEN = 1;//......................... Habilita o AD 
 IEC0bits.ADIE = 1;//............................... Habilita interrupção do AD 
 ADCON1bits.ADON = 1;//...................... Liga o AD  
} 
//============================================================================ 
 
//Interrupção do Timer1 =========================================================== 
 void __attribute__((__interrupt__, __auto_psv__)) _T1Interrupt(void) 
{ //....................................................................... Atuação de controle dentro da interrupção Timer1 
     IFS0bits.T1IF = 0; //............................... Zera flag de interrupção do Timer1 
 
//Controle da tensão de saída Vo ==================================================== 
//......................................................................... Filtro Digital 
 Vom = (signed long)((Vo + Vo1 + Vo2 + Vo3 + Vo4 + Vo5 + Vo6 + Vo7) >> 3); 
 Vo7 = Vo6; 
 Vo6 = Vo5;  
 Vo5 = Vo4; 
 Vo4 = Vo3; 
 Vo3 = Vo2; 
 Vo2 = Vo1; 
 Vo1 = Vo; 
//......................................................................... Soft-Starter 
 if(softstarter == 0 && timersoftstarterVo == 0 && softstarterIin == 1) 
 { 
  if(controlcounterVo <= 32768)  
  { 
   controlcounterVo = controlcounterVo + 1; 
  } 
  else 
  { 
   controlcounterVo = 0; 
   timersoftstarterVo = 1; 
  } 
 }  
 if(softstarter == 0 && timersoftstarterVo == 1 && softstarterIin == 1) 
 { 
  sscount = sscount + 1; 
  if(sscount == 8192)  
        {  
   T = T + 1; 
   sscount = 0; 
  } 
  if(Vom >= (refVo - 5)) 
        {      
   softstarter = 1;         
  } 
 } 
 if(softstarter == 1 && timersoftstarterVo == 1 && softstarterIin == 1) 
 { 
  if(controlcounterVo <= 32768)  
  { 
   controlcounterVo = controlcounterVo + 1; 
  } 
  else 
  { 
   timercontrolVo = 1; 
   softstarterIin = 0; 
   cukstep = 1; 
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  } 
 }  
//......................................................................... Erro 
 if(timercontrolVo == 1) 
 { 
  erVo = refVo - Vom; 
//......................................................................... Proporcional  
  if(erVo >= 0) 
  { 
   pVo = ((__builtin_mulss(erVo,35)) >>  
  } 
  else 
  { 
   pVo = 0; 
  } 
//.......................................................................... Integral 
  i1Vo = ((__builtin_mulss(erVo,28)) >> 9);  
  iVo = i1Vo + i2Vo; 
  if(iVo >= 8192)  
  { 
   iVo = 8192; 
  } 
  if(iVo <= -8192) 
  { 
   iVo = -8192; 
  } 
  i2Vo = iVo; 
//......................................................................... Derivativo 
  derVo = erVo - er1Vo; 
  er1Vo = erVo; 
  dVo = ((__builtin_mulss(derVo,4)) >> 0);  
  if(dVo > 8192)  
  { 
   dVo = 8192; 
  } 
  if(dVo < -8192) 
  { 
   dVo = -8192; 
  } 
//......................................................................... Atuação de controle 
  pidVo = (signed long)pVo + (signed long)iVo + (signed long)dVo; 
  T = Tmin + (signed int)pidVo; 
 } 
//.......................................................................... Limitador da frequência 
 if(T < Tmin) 
 { 
  T = Tmin; 
 } 
 if(T > Tmax) 
 { 
  T = Tmax; 
 } 
//============================================================================ 
//Controle da corrente de entrada Iin ================================================= 
//......................................................................... Filtro Digital 
 Iinm = (signed int)((Iin + Iin1 + Iin2 + Iin3 + Iin4 + Iin5 + Iin6 + Iin7) >> 3); 
 Iin7 = Iin6; 
 Iin6 = Iin5; 
 Iin5 = Iin4; 
 Iin4 = Iin3; 
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 Iin3 = Iin2; 
 Iin2 = Iin1; 
 Iin1 = Iin; 
//.......................................................................... Soft-Starter 
 if(softstarterIin == 0 && softstarter == 0) 
 { 
  sscounterIin = sscounterIin + 1; 
  if(sscounterIin >= 32768) 
        {  
   refIin = refIin + 25; 
   sscounterIin = 0; 
  } 
  if(refIin >= ref2Iin) 
        {            
       
   refIin = ref2Iin; 
   softstarterIin = 1;        
       
  } 
 } 
//.......................................................................... Degrau na referência de corrente Iin 
 if(cukstep == 1) 
 { 
  if(scounterIin <= 900000) // 30s 
  { 
   scounterIin = scounterIin + 1; 
  } 
  else 
  { 
   refIin = ref3Iin; 
   scounterIin = 0; 
   cukstep = 0; 
   cukstep2 = 1; 
  } 
 } 
 if(cukstep2 == 1) 
 { 
  if(scounterIin <= 900000) // 30s 
  { 
   scounterIin = scounterIin + 1; 
  } 
  else 
  { 
   refIin = ref4Iin; 
   scounterIin = 0; 
   cukstep2 = 0; 
  } 
 } 
//.......................................................................... Erro 
 erIin = refIin - Iinm; 
//......................................................................... Proporcional 
 if(erIin >= 0) 
 { 
  pIin = ((__builtin_mulss(erIin,6)) >> 6);  
 } 
 else 
 { 
  pIin = 0; 
 } 
//.......................................................................... Integral 
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 i1Iin = ((__builtin_mulss(erIin,12)) >> 9);  
 iIin = i1Iin + i2Iin; 
 if(iIin >= 8192) 
 { 
  iIin = 8192; 
 } 
 if(iIin <= -8192) 
 { 
  iIin = -8192; 
 } 
 i2Iin = iIin; 
//.......................................................................... Derivativo 
 derIin = erIin - er1Iin; 
 er1Iin = erIin; 
 dIin = ((__builtin_mulss(derIin,4)) >> 1);  
 if(dIin >= 8192) 
 { 
  dIin = 8192; 
 } 
 if(dIin <= -8192) 
 { 
  dIin = -8192; 
 } 
//......................................................................... Atuação de controle 
 pidIin = (signed int)pIin + (signed int)iIin + (signed int)dIin; 
 D = (signed int)pidIin; 
//......................................................................... Limitador da razão cíclica 
 if(D < Dmin) 
 { 
  D = Dmin; 
 } 
 if(D > Dmax) 
 { 
  D = Dmax; 
 } 
//============================================================================ 
//......................................................................... Atualização dos registros 
 d = (__builtin_mulss(D,T) >> 9);//.......... Normalização D*T/512 
 PTPER = T;//.......................................... Atualiza o período de chaveamento do conversor 
   PDC1 = d;//............................................ Atualiza a razão cíclica do conversor 
 PDC2 = d;//............................................. Razão cíclica para PWM2H e PWM2L 
 PDC3 = T;//............................................ Período para PWM3H e PWM3L 
} 
//============================================================================ 
 
//Inicialização do Timer1 ========================================================== 
 void Timer1Int(void) 
{ 
 PR1 = 65;//............................................. f = 30 kHz  
 T1CON = 0b1000000000010000; //.......Timer1 habilitado, prescaler 1:8 
 IEC0bits.T1IE = 1; //.............................. Habilita interrupção do Timer1 
}            
//============================================================================ 
 
//Programa principal ============================================================= 
int main (void)  
{    
LED1_TRIS = 0;//................................... Pino do led como saída 
 BT1_TRIS = 1;//..................................... Pino da chave como entrada  
   InitMCPWM( );//...................................... Inicializa PWM 1, 2 e 3 
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    InitADC10( );//........................................Inicializa os ADs 
    Timer1Int( );//......................................... Inicializa o Timer1 
 
//.......................................................................... Controle da tensão de saída Vo 
 Tmin = 494;//.......................................... Período mínimo fmax = 64 kHz 
 Tmax = 614;//......................................... Período máximo fmin = 52 kHz 
 refVo = 600;//......................................... Valor de referência  // refVo = 620 = 250V 
 softstarter = 0;//......................................Flag softstarter Vo 
 timersoftstarterVo = 0;//.......................... Contador para softstarter Vo 
 timercontrolVo = 0;//............................... Flag para controle Vo 
 controlcounterVo = 0;//.......................... Contador para controle Vo 
 
//.......................................................................... Controle da corrente de entrada Iin  
 Dmin = 102;//......................................... Razão cíclica mínima   // d = 0.15 
 Dmax = 820;//........................................Razão cíclica máxima // d = 0.75 
 refIin = 50;//............................................ Valor de referência // refIin = 50 = 700mA  
 ref2Iin = 500;//........................................ Valor de referência // ref2Iin = 430 = 6A 
 ref3Iin = 150;//........................................ Valor de referência // ref3Iin = 150 = 2A 
 ref4Iin = 430;;//....................................... Valor de referência // ref4Iin = 430 = 6A 
 softstarterIin = 0;//.................................. Flag softstarter Iin 
 sscounterIin = 0;//..................................Contador para softstarter Iin 
 cukstep = 0;//......................................... Flag degrau na referência Iin 
 cukstep2 = 0;//....................................... Flag degrau na referência Iin 
 
//..........................................................................Início 
 while (1)//................................................ Laço infinito 
    {  
    } 
} 
//=========================================================================== 
 




