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RESUMO 

NATUME, Humberto Kazuo. Estratégia de geração de barramentos CC 
simétricos isolados, para inversores NPC, com conversor CC-CC trifásico série 
ressonante. 2016. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016.  

Este trabalho apresentou a análise e a implementação prática do conversor CC-CC 
trifásico série ressonante operando no modo ZCS. A estrutura deste conversor foi 
modificada a fim de gerar um barramento CC isolado em alta frequência com 
tensões simetricamente divididas. Com base na teoria de retificadores multipulsos, a 
ponte de Graetz do estágio de saída do conversor CC-CC foi substituída por dois 
retificadores trifásicos, em ponte completa, conectados em série. O transformador 
isolador também necessitou de alterações, no sentido de alimentar isoladamente 
esses retificadores, conferindo independência ao funcionamento dos mesmos. Com 
isso, conseguiu-se grampear cada uma das saídas dos retificadores em uma tensão 
proporcional a tensão de alimentação do conversor, sem o uso de controladores. 
Nesse aspecto, o objetivo de gerar um barramento simétrico, propício à alimentação 
de inversores multiníveis do tipo NPC foi plenamente satisfeito. Demonstrou-se que 
a estratégia de geração de um barramento com tensões simetricamente divididas 
pode ser estendida a inversores com mais do que três níveis, caso do NPC. Todos 
os resultados teóricos foram confirmados através da implementação de um protótipo 
de 2 kW que atingiu um rendimento superior a 95%. 

Palavras-chave: Conversor CC-CC. Trifásico. Série ressonante. Barramentos CC. 
Simétrico. Isolado. Inversor NPC.  

 

 



ABSTRACT 

NATUME, Humberto Kazuo. Strategy for the generation of isolated symmetric 
DC buses, for NPC inverters, with CC-CC converter three phase resonant 
series. 2016. 125 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Federal 
Technology University - Parana. Ponta Grossa, 2016. 

This work presents the analysis and practical implementation of the three-phase 
resonant series CC-CC converter operating in ZCS mode. The structure of this 
converter has been modified in order to generate a DC bus insulated at high 
frequency with symmetrically divided voltages. Based on the theory of multipulse 
rectifiers, the Graetz bridge of the output stage of the DC-DC converter has been 
replaced by two full-bridge three-phase rectifiers connected in series. The isolating 
transformer also needed changes, in the sense of feeding these rectifiers in isolation, 
giving independence to the operation of the same. As a result, each of the rectifier 
outputs was stapled to a voltage proportional to the drive voltage, without the use of 
controllers. In this respect, the objective of generating a symmetrical bus, suitable for 
feeding NPC multilevel inverters, was fully satisfied. It has been shown that the 
strategy of generating a bus with symmetrically divided voltages can be extended to 
inverters with more than three levels, in the case of the NPC. All theoretical results 
were confirmed by the implementation of a 2 kW prototype that achieved an 
efficiency of over 95%. 

Keywords: DC-DC converter. Three phase. Resonant series. DC Bus. Symmetrical. 
Isolated. NPC inverter. 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é a principal fonte geradora de iluminação, calor e força do 

mundo moderno. No Brasil, esta energia é gerada principalmente pelas usinas 

hidrelétricas, aproximadamente 65% [1]. Na ocorrência de crises hídricas, é 

necessário o aumento da geração de energia através das usinas termelétricas, o 

que encarece o valor final da eletricidade. 

O governo tem incentivado a utilização de fontes renováveis de energia. O 

crescimento previsto da geração eólica para os próximos anos é de 31%, e da solar 

é de 1100% [1]. 

A maior parte da energia proveniente dessas fontes renováveis é injetada na 

rede elétrica comercial através de inversores de frequência. Dentre as topologias 

fundamentais de conversores estáticos, aptas a operar como interface entre uma 

fonte renovável e a rede, tem-se os inversores monofásicos meia ponte (half bridge), 

ponte completa (full bridge) e o push-pull, mostrados na Figura 1. 

Figura 1 - Inversores: (a) meia ponte, (b) ponte completa e (c) push pull. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O inversor meia ponte necessita de uma fonte simétrica para sua 

alimentação. Os inversores ponte completa e push pull, operam com uma única 

fonte. Este tem a vantagem de ser naturalmente isolado em alta frequência. No 

entanto, os transistores do inversor push-pull são submetidos a uma tensão igual ao 

dobro da tensão do barramento CC de entrada, enquanto os transistores das outras 

topologias recebem metade desse valor. A tensão de saída do inversor meia ponte 

será de E/2 e - E/2, no ponte completa, será de E e - E, e no push-pull, será de n.E e 

- n.E, onde n é a relação de espiras do transformador. 
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Os inversores multiníveis surgiram a partir da década de 70 com duas 

vertentes: inversores cascateados com ponte H e com diodo de grampeamento, 

conforme Figura 2. 

Figura 2 - Inversores multiníveis: (a) Cascateado com ponte H e (b) Com diodo de 
grampeamento. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Esses inversores apresentam vantagens sobre as topologias fundamentais 

[2]: 

 Processam níveis maiores de tensão; 

 Apresentam menor derivada de tensão na carga; 

 Reduzem o conteúdo harmônico da tensão de saída; 

 Diminuem a interferência eletromagnética. 

Como principal desvantagem dessas topologias tem-se a necessidade do 

barramento CC de alimentação ter a tensão simetricamente dividida e em geral, 

esse equilíbrio das tensões é conseguido através de técnicas de controle e 

modulação [2] - [7]. Além disso, esses inversores não admitem isolamento galvânico 

em alta frequência. 

A proposta deste trabalho é desenvolver um conversor CC-CC que gere um 

barramento CC isolado em alta frequência e com tensões simetricamente divididas. 

Também coloca-se como requisito, que a topologia seja adequada ao fornecimento 

de potências relativamente elevadas, tomando-se por base geradores de energia 

renovável de uso residencial. Estima-se que 2 a 3 kW seja uma potência que se 

enquadre nesta demanda. Porém, deseja-se que potências superiores também 
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possam ser processadas. Por isso, serão consideradas as estruturas trifásicas cuja 

estrutura fundamental é mostrada na Figura 3. 

As vantagens que normalmente caracterizam os conversores CC-CC 

trifásicos em comparação aos monofásicos são [8] - [19]: 

 Melhor TUF (Transformer Utilization Factor) - fator de utilização do 

transformador; 

 Baixa ondulação da tensão e corrente de entrada e saída; 

 Maior compactação de capacitores e indutores de filtro; 

 Melhor distribuição das perdas entre componentes. 

Figura 3 - Estrutura fundamental do conversor CC-CC trifásico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Dentre as topologias de conversores CC-CC trifásicos, interessam 

principalmente as que possuem comutação suave [8] [11] - [16]. Esta característica 

favorece a operação em alta frequência e com elevado rendimento. A redução na 

emissão de interferência eletromagnética (EMI) também é geralmente obtida. Em 

[11] - [13] [15] [17], a comutação suave é alcançada, no entanto, as custas da 

inclusão de diversos componentes auxiliares, deixando a estrutura relativamente 

volumosa e pesada. Como a compactação também é uma característica importante 

neste trabalho, deve-se considerar outras alternativas com menor número de 

componentes. Em [12] [15], a comutação suave também ocorre, porém, para uma 

faixa restrita de potências de saída. Sabe-se que conversores dedicados ao 

processamento de energias renováveis possuem uma ampla faixa de potências de 

operação. Desta forma, essas topologias levariam a perdas acentuadas em baixas 

potências. Por isso, foi adotado o conversor CC-CC trifásico série ressonante [8], 

mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Este conversor é ZCS (Zero Current Switching) em toda a faixa de operação, 

podendo funcionar com frequências elevadas e reduzida emissão de EMI 

(Electromagnetic Interference). Os capacitores ressonantes Cres, fazem também o 

papel de evitar a saturação do transformador, aumentando a robustez da estrutura. 

A tensão de saída é grampeada no valor da tensão de entrada, como se fosse um 

buffer, sem a necessidade de controle PWM (Pulse Width Modulation). A ausência 

do filtro indutivo na saída confere ainda mais compactação à estrutura, benefício do 

qual diversas outras alternativas não desfrutam. [9] - [12] 

Uma vez que o conversor está definido, propõem-se uma modificação na 

sua estrutura, afim de que a tensão de saída possa ser dividida. Para tanto, utiliza-

se parcialmente a teoria de retificadores multipulsos com pontes de Graetz 

associadas em série [20]. A Figura 5 apresenta um retificador de 12 pulsos de baixa 

frequência. 

Figura 5 - Retificador multipulso de 12 pulsos. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A ideia é aproveitar essa configuração de secundário do retificador de 12 

pulsos de modo que cada ponte de Graetz alimente individualmente seus filtros 

capacitivos. A Figura 6 apresenta a topologia do conversor CC-CC adotado neste 

trabalho. 

Figura 6 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com 2 retificadores trifásicos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Como o intuito não é gerar 12 pulsos de tensão retificada e nem eliminar 

harmônicas de corrente no primário, os secundários do transformador não fornecem 

tensões defasadas. Por isso, os dois secundários são conectados em estrela. As 

tensões dos capacitores do barramento CC se mantém equalizadas, sem a 

necessidade de malhas de controle. 

 A modificação na estrutura do conversor CC-CC trifásico série ressonante, 

corresponde a contribuição proposta neste trabalho, uma vez que leva-o a gerar um 

barramento CC com tensões divididas e estáveis sem a necessidade de malha de 

controle. 

Percebe-se que esta topologia proposta, pode ter tantos secundários, 

quantos forem os capacitores que formam o barramento CC. A Figura 7 mostra este 

conversor com um transformador com três secundários, que alimentam os três 

capacitores do barramento. Da mesma forma, este trabalho pode ser estendido para 

os inversores multiníveis, que necessitam de barramentos CC simétricos e isolados. 

Para demonstração das propostas feitas até aqui, adotou-se como requisito 

para análise do conversor CC-CC a geração de um barramento de 500 V 

simetricamente dividido que alimentaria um inversor multinível demandando 2 kW de 

potência. Esse inversor é abordado em um capítulo específico, embora o mesmo 

não seja aqui implementado, uma vez que ele submete o conversor CC-CC a 

esforços que devem ser considerados para elaboração de seu projeto. 
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Figura 7 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com 3 retificadores trifásicos. 

Co3

 

Fonte: Autoria própria. 

Um protótipo do conversor CC-CC é desenvolvido e testado, usando 

resistores como carga. Simulações computacionais demonstram o funcionamento 

com o inversor multinível. 
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2 INVERSORES MULTINÍVEIS COM DIODO DE GRAMPEAMENTO 

Os inversores multiníveis cascateados com ponte H necessitam de 

barramentos com tensões divididas, no entanto, a proposta de geração desses 

barramentos feita neste trabalho é destinada ao atendimento dos inversores com 

diodos de grampeamento. Estes inversores, na sua versão monofásica, impõem ao 

barramento CC os maiores esforços, no sentido de provocar desequilíbrio nas 

tensões de seus capacitores. 

Dentre as topologias dos inversores multiníveis com diodo de 

grampeamento, destacam-se as de 3, 4 e 5 níveis. Ressalta-se que essas topologias 

necessitam de 2, 3 e 4 tensões simetricamente divididas e que estas são obtidas 

com a adequação do número de secundários do transformador que compõem o 

conversor CC-CC. As Figuras 8, 10 e 12 as apresentam, respectivamente, a fim de 

confirmar a estratégia proposta. 

Figura 8 - Inversor com diodo de grampeamento de 3 níveis. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O inversor com diodo de grampeamento de 3 níveis, também chamado de 

NPC (Neutral Point Clamped - “Ponto Neutro Grampeado”), é composto por quatro 

chaves, cada uma com um diodo associado em antiparalelo. Do lado da fonte CC, 

dois capacitores C1 e C2 dividem a tensão do barramento em E/2, aqui 

representados por fontes de tensão CC, fornecendo assim o ponto neutro, que dá o 
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nome ao inversor. Por fim, dois diodos de grampeamento Dz1 e Dz2 são ligados ao 

ponto neutro. 

As formas de onda apresentadas neste trabalho foram retiradas de 

simulações realizadas no software PSIM. Na Figura 9 são apresentadas as formas 

de onda da simulação do modulador PWM senoidal e do inversor de 3 níveis com 

tensão do barramento CC igual a E. Neste inversor, a carga é conectada ao ponto 

neutro, comum as fontes CC, gerando a forma de onda da tensão de saída Vo, com 

os três níveis de tensão. 

Figura 9 - Formas de onda da modulação PWM senoidal e a tensão na carga do inversor. 
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Vo
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Fonte: Autoria própria. 

O inversor com diodo de grampeamento de 4 níveis, mostrado na Figura 10, 

é alimentado por um barramento CC com tensão total igual a E. A tensão do 

barramento é dividida em três partes iguais. Este conversor é composto ainda, por 

seis interruptores S1 a S6 e 4 diodos de grampeamento Dy1, Dy2, Dx1 e Dx2. 

Na Figura 11, são representadas as formas de onda da simulação do 

modulador PWM senoidal e do inversor de 4 níveis com tensão total do barramento 

CC igual a E. A forma de onda da tensão de saída Vo é apresentada com seus 

quatro níveis de tensão. 

O inversor com diodo de grampeamento de 5 níveis é apresentado na Figura 

12. Neste caso, a tensão do barramento é dividida em quatro partes iguais. O 

circuito conta com 8 interruptores S1 a S8, e 6 diodos de grampeamento Dz1, Dz2, 

Dy1, Dy2, Dx1 e Dx2. 
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Figura 10 - Inversor com diodo de grampeamento de 4 níveis. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 11 - Formas de onda da modulação PWM senoidal e tensão na carga do inversor. 
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0

2.E/3

E/3
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Fonte: Autoria própria. 

Da mesma forma que no inversor NPC, os inversores 4 e 5 níveis 

apresentam como principal desvantagem a dificuldade de manter simétricas e 

equilibradas as tensões sobre os capacitores.  

A Figura 13 traça as formas de onda da simulação do modulador PWM 

senoidal e do inversor de 5 níveis com tensão do barramento igual a E. A tensão de 

saída Vo é apresentada com seus cinco níveis de tensão. 
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Figura 12 - Inversor com diodo de grampeamento de 5 níveis. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 13 - Formas de onda da modulação PWM senoidal e tensão na carga do inversor. 
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Fonte: Autoria própria. 

Estas topologias podem ser estendidas para versões trifásicas, como 

mostrado na Figura 14. Este inversor é composto por 3 braços inversores NPC 

monofásicos. É alimentado por um barramento CC com tensão E, composto por dois 

capacitores conectados em série que dividem a tensão do barramento. 
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Figura 14 - Inversor NPC trifásico 3 níveis. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 15 representa as formas de onda da simulação do modulador PWM 

senoidal trifásico e do inversor trifásico de 3 níveis com tensão do barramento CC 

igual a E. Observa-se que as tensões de linha Vab, Vbc e Vca possuem cinco níveis 

de tensão. 

Figura 15 - Formas de onda da modulador PWM senoidal trifásica e tensão na carga do 
inversor NPC trifásico. 
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Fonte: Autoria própria. 

O inversor de 3 níveis é o mais empregado na prática [2] e é adotado como 

carga para o conversor CC-CC, a fim de que este seja estudado e testado do ponto 

de vista dos requisitos deste inversor. O atendimento aos requisitos impostos pelo 

NPC, na sua versão monofásica, habilita o conversor CC-CC como fonte de 

alimentação para as demais opções de inversores, uma vez que essas são menos 

exigentes. 
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2.1 INVERSOR NPC 

O inversor NPC foi publicado em 1981 por A. Nabae, I Takahashi e H. Akagi. 

Nesta topologia, os componentes de chaveamento ficam sujeitos à metade da 

tensão encontrada em inversores de dois níveis, sendo que essa característica 

permite que este circuito seja utilizado em inversores de média tensão. Este 

conversor CC-CA é adotado como carga em nosso estudo. 

 

2.1.1 Técnicas de Modulação PWM Senoidal 

Na estratégia de modulação para inversores multiníveis, utilizam-se L-1 

portadoras (ondas triangulares), onde L é o número de níveis. As portadoras são 

divididas de forma equivalente, de maneira que a soma de seus valores máximos 

ocupem completamente o intervalo de -1 V a 1 V, conforme já foi ilustrado nas 

Figuras 9, 11 e 13. Uma senóide de referência é então comparada com estas 

portadoras para gerar os pulsos de comando. 

Existem 3 técnicas de modulação encontradas na literatura: 

 PD (Phase Disposition) - todas as portadoras estão em fase; 

 POD (Phase Opposition Disposition) - as portadoras acima da 

referência zero estão defasadas de 180º das portadoras abaixo da 

referência zero; 

 APOD (Alternative Phase Opposition Disposition) - as portadoras acima 

e abaixo da referência zero estão defasadas entre si de 180º. 

 

2.1.2 Modulador 

A Figura 16 mostra o circuito modulador PWM senoidal de 3 níveis, que 

aciona os interruptores do circuito inversor NPC. O funcionamento e as formas de 

onda do inversor NPC serão vistos posteriormente. 
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Figura 16 - Modulador PWM senoidal 3 níveis. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 17 representa uma simulação do modulador PWM senoidal 3 níveis 

com índice de modulação 0,9 e técnica de modulação PD, onde o índice de 

modulação é dado pela relação entre o pico da tensão de baixa frequência de 

referência e a tensão de pico da onda triangular. 

Figura 17 - Formas de onda do modulador PWM senoidal 3 níveis. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

2.2 ETAPAS DE OPERAÇÃO 

A partir dos pulsos de comando, tem-se o acionamento das chaves 

conforme apresenta a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Etapa de operação, acionamento das chaves S1, S2, S3 e S4, e valor da tensão Vo. 

Semiciclo Etapa de 
operação 

S1 S2 S3 S4 Tensão 
Vo [V] 

Dz 

Positivo 
1ª. Ligada Ligada   E/2  
2ª.  Ligada Ligada  0 Dz1 

Negativo 
3ª.   Ligada Ligada -E/2  
4ª.  Ligada Ligada  0 Dz2 

Fonte: Autoria própria. 

De acordo com esta tabela, os interruptores S1 e S3 operam de forma 

complementar, quando um estiver ligado o outro estará desligado. Isto também 

ocorre com os interruptores S2 e S4. As chaves são comandadas de duas em duas, 

apresentando assim as seguintes etapas de operação: 

1ª Etapa 

A primeira etapa de operação inicia com a condução das chaves S1 e S2, 

nesta condição há transferência de energia da fonte CC superior para a carga, 

conforme Figura 18 (a). A tensão Vo na carga é igual a E/2. 

2ª Etapa 

Na segunda etapa de operação S1 é bloqueada, interrompendo a 

transferência de energia, e a chave S3 é disparada. Esta etapa é de roda livre: com 

cargas resistivas cessa a circulação de corrente e com cargas RC, RL ou RLC 

ocorre a descarga da energia reativa. 

A Figura 18 (b) apresenta esta etapa. 

Figura 18 - (a) 1ª. Etapa - Chaves S1 e S2 ligadas, e (b) 2ª. Etapa - Chaves S2 e S3 ligadas. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A 1ª e a 2ª etapa de operação ocorrem no semiciclo positivo, e se repetem 

conforme a modulação PWM. Isto ocorrerá da mesma forma no semiciclo negativo, 

na 3ª e 4ª etapa, elucidadas a seguir: 

3ª Etapa 

A terceira etapa de operação inicia com a saturação das chaves S3 e S4, 

nesta condição há transferência de energia da fonte CC inferior para a carga, 

conforme Figura 19 (a), e a tensão Vo na carga é igual a -E/2. 

4ª Etapa 

Na quarta etapa de operação, a S4 é bloqueada, interrompendo a 

transferência de energia e a chave S3 é disparada. Esta etapa é de roda livre: com 

cargas resistivas não há circulação de corrente e com cargas RC, RL ou RLC ocorre 

a descarga da energia acumulada nos capacitores e indutores. A Figura 19 (b) 

mostra esta etapa. 

No semiciclo positivo a fonte CC superior fornece toda a energia necessária 

para a carga, enquanto a fonte CC inferior se carrega. No semiciclo negativo isto se 

inverte, a fonte CC inferior fornece a energia para a carga e a fonte CC superior se 

carrega. Assim as fontes CC são solicitadas alternadamente. 

Figura 19 - (a) 3ª. Etapa - Chaves S3 e S4 ligadas, e (b) 4ª. Etapa - Chaves S2 e S3 ligadas. 

(a) 3a. Etapa de operação (b) 4a. Etapa de operação  

Fonte: Autoria própria. 

As Figuras 20 e 21 mostram as principais formas de onda da simulação do 

circuito inversor tipo NPC com carga resistiva e tensão do barramento CC igual a E. 

Observa-se na Figura 20 que a tensão de saída Vo no semiciclo positivo varia entre 

os valores E/2 e 0 V, e no semiciclo negativo varia entre -E/2 e 0 V. A corrente na 

resistência de carga IZ acompanha a tensão de saída Vo. 
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A Figura 21 mostra a tensão e a corrente na chave S1, quando a chave está 

conduzindo a tensão VS1 vale zero e a corrente tem valor IS1. Se a chave estiver 

bloqueada a tensão tem valor E/2 e a corrente vale zero. 

Figura 20 - Formas de onda da tensão e corrente na saída do inversor NPC com carga 
resistiva. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 21 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 do inversor NPC. 
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Fonte: Autoria própria. 

No funcionamento do inversor NPC com carga RL ocorre a transferência de 

energia na 1ª e 3ª etapa de operação, e a descarga do indutor ocorre na 2ª e 4ª 

etapa. A Figura 22 apresenta o comportamento típico da corrente aplicada em uma 

carga indutiva. A corrente na carga IZ fica atrasada com relação a tensão de saída 

Vo. Observa-se que essa corrente com carga RL se aproxima de uma senoide. 



33 

Figura 22 - Formas de onda da tensão e corrente na carga RL do inversor NPC, e tensão e 
corrente na chave S1. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

2.2.1 Desequilíbrio das Tensões do Barramento CC 

O desequilíbrio das tensões do barramento CC pode ser causado por: 

 Variação nos valores dos capacitores CC, devido às tolerâncias de 

fabricação; 

 Diferença das características de comutação dos interruptores; 

 Desequilíbrios da carga nos semiciclos positivo e negativo. 

Para minimizar a mudança da tensão do ponto neutro, são normalmente 

implementados esquemas de controle da realimentação, onde a tensão do ponto 

neutro é detectada e controlada, e isto exige um sistema de controle complexo na 

geração deste barramento CC. 

 

 

2.3 PROJETO DOS CAPACITORES DO BARRAMENTO CC 

No projeto dos capacitores C1 e C2 do barramento CC, deve-se considerar 

que estes sofrem ondulações de baixa e de alta frequência. As ondulações de alta 

frequência são provocadas pela drenagem de corrente na frequência de 

chaveamento do inversor. 
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As ondulações de baixa frequência sobre o capacitor ocorrem devido a 

frequência da tensão fundamental produzida pela carga. 

Assim, o projeto do barramento será definido segundo dois critérios para 

avaliação dessas ondulações: critério de baixa frequência e critério de alta 

frequência. 

 

2.3.1 Critério de Baixa Frequência 

A potência média drenada pela carga influenciará esta ondulação. Na 

fórmula (2.1) a variação do fluxo de potência é determinado, conforme segue: 

   ( ) (p). . . .pPout Vout Iout Vout sen t Iout sen t    

 2

( ) ( ). .p pPout Vout Iout sen t  

  
.

. 1 cos 2
2

Vout Iout
Pout t   

 
. .

.cos 2
2 2

Vout Iout Vout Iout
Pout t   

Assim, 

 ( ).cos 2capacitor mP Pout t                                                                            (2.1) 

A corrente no capacitor é então calculada por (2.2). 
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                                                                                     (2.2) 

A ondulação sobre o capacitor C1 pode ser deduzida da seguinte forma: 
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( )

1

2.
1 2.

. .

mPout
Vc pico

C E
    

( )

1

2.
1

2. . . .

m

baixa

Pout
Vc

f C E
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( )

1

1
. . .C

m

baixa

Pout
Vc

f E
                                                                                       (2.3) 

Isolando C1, obtêm-se a fórmula para o cálculo do capacitor. 

( )

( )

1
. . . 1

m

baixa

Pout
C

f E Vc



                                                                                    (2.4) 

O percentual da ondulação da tensão sobre o capacitor é calculado por: 

1
1% .100

1

Vc
Vc

Vc


   

Assim, a fórmula do valor da ondulação da tensão sobre o capacitor é dada 

por: 

1. 1%
1

100

Vc Vc
Vc


                                                                                         (2.5) 

 

2.3.2 Critério de Alta Frequência 

Na alta frequência, a corrente de pico na carga se divide entre os 

capacitores do inversor 3 níveis, carregando um e descarregando o outro. Portanto a 

ondulação se deve a metade da corrente de pico na carga. 

Acredita-se que o conversor CC-CC que gerará a tensão do barramento é 

capaz de fornecer energia individualmente para cada capacitor. A ondulação de alta 

frequência afetará o barramento, sendo que, cada capacitor, fornecerá toda a 

corrente solicitada pela carga num determinado período. 

Obs.: Cada secundário assume o fluxo de energia dependendo do semiciclo 

que está sendo gerado na saída do NPC. Isto se deve a característica de fonte de 

tensão assumida pelo conversor CC-CC trifásico série ressonante, quando este 

operar em ZCS, ou seja, frequência de chaveamento igual a frequência de 

ressonância. Teoricamente a corrente poderia ir ao infinito mediante pequena 

variação na tensão de saída. 

O critério de baixa frequência já atende com sobra o critério de alta 

frequência. A ondulação de alta frequência deve ocorrer conforme a forma de onda 

representada na Figura 23. 

Isso deve ocorrer porque o conversor CC-CC que alimentará o barramento 

se comporta como fonte de corrente e deve repor a energia extraída durante ton 

assim que o transistor interromper a drenagem de corrente, ou seja, durante toff. 
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Figura 23 - Forma de onda da corrente e tensão do capacitor. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A corrente é dada por: 

dQ
i

dt
                                                                                                          (2.6) 

A variação de carga é calculada com base na corrente de saída do inversor, 

Irp.(2.7). 

. .
2 2 4.

Irp Ts Irp
Q i dt

fs
     

Assim, 

1. 1Q C Vc                                                                                                 (2.7) 

Isolando C1 tem-se: 

1
4. . 1

Irp
C

fs Vc



                                                                                             (2.8) 

Como o propósito do inversor é gerar uma corrente senoidal, pode-se 

escrever (2.9). 

. .cos 1.
2

Irp
Pout Vef Ief Pin Vc    

Assim,  
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2. 2.

1

2

Pout Pout
Irp

EVc
   

4.Pout
Irp

E
                                                                                                 (2.9) 

Substituindo (2.9) em (2.8) obtêm-se, 

4.
1

4. . . 1

Pout
C

E fs Vc



 

Assim a fórmula para o cálculo do capacitor C1 é: 

1
. . 1

Pout
C

E fs Vc



                                                                                          (2.10) 

 

2.3.3 Comparação Entre os Critérios 

Para se determinar qual o critério a ser adotado no cálculo das ondulações, 

supõem-se as seguintes especificações: ( ) 2500mPout W ; 60baixaf Hz ; 20fs kHz ; 

500E V ; 1% 2%Vc  . 

Utilizando-se a fórmula (2.5) calcula-se o valor de ΔVc1: 

1. 1%
1 5

100

Vc Vc
Vc V


    

Com o valor de ΔVc1 calcula-se o capacitor pelos dois critérios. 

Critério de baixa frequência através de (2.4). 

( )

( )

1 5,3
. . . 1

m

baixa

Pout
C mF

f E Vc
 


 

Critério de alta frequência através de (2.10). 

1 50
. . 1

Pout
C F

E fs Vc
 


 

Através das fórmulas (2.4) e (2.10) chega-se a 5,3 mF e 50 μF pelos critérios 

de baixa e de alta frequência, respectivamente. Conforme já dito, o critério de baixa 

frequência é adotado por absorver com folga as ondulações de alta frequência. 
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3 TRANSFORMADORES DEFASADORES 

Este capítulo teve por objetivo estudar uma opção de conexão dos 

secundários de um transformador trifásico usado na construção de retificadores 

multipulsos. São retificadores que drenam corrente com reduzido conteúdo 

harmônico e fornecem uma tensão retificada com baixa ondulação. 

Os retificadores compõem a estrutura de um conversor CC-CC trifásico de 

alta frequência, com a utilização de retificadores multipulsos esperava-se que o 

comportamento do conversor melhorasse (embora esse não fosse o objetivo desta 

pesquisa), na redução da ondulação da corrente drenada da fonte CC, no volume do 

capacitor ressonante e na geração de um barramento de saída com tensões 

simetricamente divididas. 

Foram estudados os transformadores defasadores com o primário e o 

secundário com as conexões em estrela ou em triângulo, e a aplicação destes 

transformadores na geração de tensões defasadas. Conforme visto anteriormente, 

este trabalho visava utilizar de forma completa os conceitos envolvendo retificadores 

multipulsos, o que inclui os transformadores defasadores. A possibilidade de uso 

desses retificadores na composição do estágio de saída do conversor CC-CC 

proposto foi avaliada no capítulo 5. 

Além da defasagem, esses transformadores propiciam o isolamento 

galvânico, a adequação dos níveis de tensão no estágio de saída e o aumento da 

indutância de dispersão em cada fase de entrada do transformador, o que deve 

favorecer a operação do conversor CC-CC. 

 

 

3.1 DEFINIÇÕES 

A seguir, transcorre-se sobre algumas definições envolvendo conceitos 

relacionados aos transformadores defasadores. 
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3.1.1 Vetor 

Neste trabalho, considerou-se o vetor como um segmento linear orientado, 

girando no sentido anti-horário a uma velocidade angular constante ω. Este projeta 

uma função senoidal no eixo horizontal de um plano cartesiano quando sua base é 

fixada à origem do mesmo. A Figura 24 apresenta este princípio. 

Figura 24 - Vetor projetado no plano cartesiano. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.2 Fasor 

É uma representação vetorial dessa função senoidal, no instante t = 0. Dada 

a natureza vetorial do fasor, sua amplitude (ou módulo) corresponde ao pico da 

função senoidal. O fasor pode ser representado como um número complexo, na 

forma polar, com módulo e fase. 

Foi utilizada a notação de fasor na análise das configurações dos elementos 

magnéticos. Cada enrolamento foi encarado como um fasor. O módulo desse fasor 

teve uma correspondência direta com o número de espiras do enrolamento. As 

bobinas foram vistas sempre com os ângulos e polaridades apresentadas na Figura 

25. 

Trata-se de uma convenção adotada neste trabalho. Bobinas com os 

mesmos ângulos de fase estarão acopladas magneticamente: bobinas A (em azul); 

bobinas B (em verde); e bobinas C (em vermelho). 
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Os fasores da Figura 26 representam as tensões dos enrolamentos. Estas 

encontram-se em conformidade com os ângulos e polaridades das bobinas. 

Figura 25 - Ligação dos enrolamentos em Estrela e em Triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 26 - Os fasores tensão dos enrolamentos em Estrela e em Triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.3 Primário do Transformador 

O primário do transformador será ligado de duas formas: em estrela ou em 

triângulo, conforme Figura 27. Na ligação em estrela, os enrolamentos primários do 

transformador ficam sujeitos às tensões de fase Va1, Vb1 e Vc1. Na ligação em 

triângulo os enrolamentos ficam sujeitos às tensões de linha Vab1, Vbc1 e Vca1. 
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Figura 27 - Fonte de alimentação ligada em estrela alimentando o transformador ligado em: (a) 
Estrela - Estrela; (b) Triângulo - Triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Adota-se a tensão no primeiro enrolamento primário como referência (em 

0º). Assim, a tensão de referência será Va1, na conexão estrela, e Vab1, na conexão 

triângulo. Desta forma utilizam-se duas fontes trifásicas alternadas, uma para ligação 

em estrela e outra para ligação triângulo. 

Considerando uma fonte trifásica alternada ligada em estrela, as tensões de 

fase são representadas pelos fasores: Va, Vb e Vc, e estão defasadas entre si de 

120º. As tensões de linha são representadas pelos fasores Vab, Vbc e Vca, e 

também estão defasadas entre si de 120º, sendo obtidas da soma fasorial das 

tensões de fase. 

 

3.1.4 Ligação Estrela 

Na ligação do transformador em estrela, Va está na referência em 0º. Assim, 

Vb está em -120º e Vc em -240º, conforme Figura 28. 

. ( 0 )Va Vp sen t                                                                                        (3.1) 

. ( 120 )Vb Vp sen t                                                                                     (3.2) 

. ( 240 )Vc Vp sen t                                                                                     (3.3) 

As tensões de linha Vab, Vbc e Vca estão 30º adiantadas com relação as 

tensões de fase Va, Vb e Vc, respectivamente, e as tensões de linha são raiz de 3 

vezes maior que as tensões de fase. 

3. . ( 30 )Vab Vp sen t                                                                                (3.4) 
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3. . ( 90 )Vbc Vp sen t                                                                                (3.5) 

3. . ( 210 )Vca Vp sen t                                                                              (3.6) 

Figura 28 - Tensões de fase Va, Vb e Vc e de linha Vab, Vbc e Vca - Ligação em Estrela. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.5 Ligação Triângulo 

Na ligação do transformador em triangulo, Vab está na referência em 0º. 

Assim, Vbc fica em -120º e Vca em -240º, conforme Figura 29. 

3. . ( 0 )Vab Vp sen t                                                                                 (3.7) 

3. . ( 120 )Vbc Vp sen t                                                                              (3.8) 

3. . ( 240 )Vca Vp sen t                                                                              (3.9) 

As tensões de fase virtuais Va, Vb e Vc estão 30º atrasadas com relação as 

tensões de linha Vab, Vbc e Vca, respectivamente, e as tensões de linha são raiz de 

3 vezes maior que as tensões de fase. 

. ( 30 )Va Vp sen t                                                                                     (3.10) 

. ( 150 )Vb Vp sen t                                                                                   (3.11) 

. ( 270 )Vc Vp sen t                                                                                   (3.12) 
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Figura 29 - Ligação em Triângulo - As tensões de fase virtuais Va, Vb e Vc e de linha Vab, Vbc e 
Vca. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1.6 Razão de Espiras 

A tensão induzida no enrolamento secundário fica em fase com a tensão 

aplicada no enrolamento primário. Adota-se uma razão de espiras Re tal, que a 

razão de tensão Rt seja de 1:1. A tensão no enrolamento do transformador será de 

fase caso a ligação seja em estrela, e de linha caso a ligação seja em triângulo. 

 

3.1.7 Secundário do Transformador 

O secundário do transformador será ligado de duas formas: em estrela, ou 

em triângulo. Na ligação em estrela o enrolamento secundário fica sujeito à tensão 

de fase Va2, Vb2 e Vc2. Na ligação em triângulo o enrolamento secundário fica 

sujeito a tensão de linha Vab2, Vbc2 e Vca2. 

 

3.1.8 Ângulo de Defasamento 

Para o entendimento dos transformadores defasadores pode-se adotar tanto 

a tensão de fase como a tensão de linha como referência. Na análise do ângulo de 

defasamento e razão de espiras, define-se como padrão a tensão de fase. O ângulo 
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de defasamento é a diferença entre o ângulo da tensão de fase do secundário com a 

do primário do transformador. 

 

 

3.2 CONEXÃO DO SECUNDÁRIO EM ESTRELA OU EM TRIÂNGULO 

Nesta seção estudou-se o comportamento da razão de espiras e do ângulo 

de defasamento das conexões do secundário em estrela ou em triângulo. A tabela 2 

apresenta um resumo desta análise, contendo: 

 tensão de fase e ângulo de defasamento do primário (|Va1| ∢); 

 tensão de fase e ângulo de defasamento do secundário (|Va2| ∢); 

 tensão de linha e ângulo de defasamento do primário (|Vab1| ∢); 

 tensão de linha e ângulo de defasamento do secundário (|Vab2| ∢); 

 módulo da tensão no enrolamento primário (|Vpri|); 

 módulo da tensão no enrolamento secundário (|Vsec|); 

 razão de espiras (Re); 

 ângulo de defasamento entre a tensão de fase do secundário e 

primário (∢). 

 

Tabela 2 - Resumo da análise das ligações do transformador com o secundário em estrela ou 
em triângulo. 

 Ligação |Va1| ∢ |Vab1| ∢ |Vpri| |Vsec| |Va2| ∢ |Vab2| ∢ Re ∢ 

1 Y - Y 1 0º 3  
30º 1 1 1 0º 3  

30º 1:1 0º 

2 Y - Δ 1 0º 3  
30º 1 3  

1 -30º 3  
0º 1: 3  

-30º 

3 Δ - Y 1 -30º 3  
0º 3  

1 1 0º 3  
30º 3 :1  

30º 

4 Δ - Δ 1 -30º 3  
0º 3  3  

1 -30º 3  
0º 1:1 0º 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.1 Conexão Estrela (Y) - Estrela (Y) 

Observa-se na Figura 30 que na ligação Y - Y, as tensões de fase dos 

enrolamentos secundário e primário estão em fase: Va2 em fase com Va1. O ângulo 

de defasagem é igual a 0º. Para manter uma relação de tensão de 1:1, a relação de 

espiras tem que ser de: 1:1Re  . 
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Figura 30 - Diagrama fasorial da conexão Estrela - Estrela. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.2 Conexão Estrela (Y) - Triângulo (Δ) 

Na Figura 31 a tensão de fase Va2 do secundário está 30º atrasada com 

relação à tensão de fase Va1 do primário, e para manter a relação de tensão de 1:1, 

a relação de espiras tem que ser de: 1: 3Re  . 

Figura 31 - Diagrama fasorial da Conexão Estrela - Triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.3 Conexão Triângulo (Δ) - Estrela (Y) 

Na Figura 32 a tensão de fase Va2 está 30º adiantada com relação à tensão 

de fase Va1, e para manter a relação de tensão de 1:1, a relação de espiras terá que 

valer: 3 :1Re  . 
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Figura 32 - Diagrama fasorial da conexão Triângulo - Estrela. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.4 Conexão Triângulo (Δ) - Triângulo (Δ) 

Na Figura 33 a tensão de fase Va2 está em fase com a tensão de fase Va1, 

e para manter a relação de tensão de 1:1, a relação de espiras terá que valer: 

1:1Re  . 

Figura 33 - Diagrama fasorial da conexão Triângulo - Triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.3 FORMAS DE ONDA CARACTERÍSTICAS DO TRANSFORMADOR 
DEFASADOR DE 30º 

Um retificador multipulso de 12 pulsos necessita de um transformador 

defasador que forneça 30º de defasamento entre as tensões correspondentes de 

seus secundários. Um transformador com um secundário em estrela e outro 
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conectado em triângulo produz tensões de saída defasadas de 30º, conforme ilustra 

a Figura 34: 

Figura 34 - Ligação de transformador defasador com ângulo de 0º e -30º. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para visualização das formas de onda defasadas, foram conectadas cargas 

resistivas trifásicas ligadas em triângulo, nas saídas do transformador. As formas de 

onda são mostradas na Figura 35. 

Figura 35 - Formas de onda das tensões defasadas, com ângulos de 0º e 30º. 
Vaby Vbcy Vcay Vabd Vbcd Vcad

0

-200

-400

200

400

0.45 0.455 0.46 0.465 0.47
Time (s)  

Fonte: Autoria própria. 

As tensões Vaby, Vbcy e Vcay estão em fase 0º com relação ao primário e 

as tensões Vabd, Vbcd e Vcad estão atrasadas de 30º com relação ao primário. 
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4 RETIFICADORES MULTIPULSOS 

Neste capítulo estudou-se os retificadores multipulsos de 12 pulsos. Esses 

retificadores foram adotados com o objetivo de gerar um barramento capacitivo com 

tensões simetricamente divididas. Inicialmente, esperava-se que o conversor CC-CC 

pudesse se beneficiar de uma redução na tensão de ondulação da saída retificada e 

nas harmônicas presentes nas correntes de fase. A topologia do retificador 

multipulso envolve a conexão de duas ou mais pontes de Graetz, em série ou em 

paralelo. 

 

 

4.1 RETIFICADOR DE 6 PULSOS 

Os retificadores trifásicos de 6 pulsos não controlados, também chamados 

de pontes de Graetz mostrado na Figura 36, são os mais utilizados em aplicações 

de alta potência. Apresentam maior tensão média, maior ondulação de frequência e 

pequena ondulação de tensão, se comparados com os retificadores monofásicos. 

Figura 36 - Retificador trifásico de 6 pulsos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As simulações neste capítulo foram realizadas no PSIM com tensões Va, Vb 

e Vc de 100V pico e defasadas de 120º e Rc de 100 Ω. A Figura 37, apresenta as 

formas de onda das tensões de entrada e saída do retificador trifásico de 6 pulsos, 

com relação de espiras 1:1. 
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Figura 37 - Formas de onda das tensões de entrada e saída do retificador de 6 pulsos. 
Vab2 Vbc2 Vca2 Vo

0

-100

-200

100

200

0.45 0.455 0.46 0.465 0.47
Time (s)  

Fonte: Autoria própria. 

Através de conexões em série ou em paralelo de retificadores 6 pulsos, 

podem ser obtidas tensões retificadas com 12, 18, 24 ou mais pulsos, desde que 

ajustadas as defasagens entre as fontes de tensão trifásicas. 

A defasagem necessária entre cada fonte trifásica deve obedecer a seguinte 

regra: 

 
60

     
Defasagem graus

N pontesGraetz conectadas



                                           (4.1) 

Esta regra é válida para 1N pontesGraetzconectadas  . A tabela 3 faz um 

resumo da aplicação desta regra. 

 

Tabela 3 - Número de pontes de Graetz conectadas, defasagem necessária e a quantidade de 
pulsos 

Nᵒ pontes Graetz Defasagem 
necessária 

Pulsos 

2 30º 12 
3 20º 18 
4 15º 24 
5 12º 30 

Fonte: Autoria própria. 

Quanto maior for o número de pulsos, menor será a ondulação da tensão 

retificada entregue a carga, e menor o conteúdo harmônico das correntes de linha. 

Se as fontes que alimentam as pontes de Graetz trifásicas estiverem ligadas 

eletricamente, o método multipulso não funcionará com a conexão série. Só 
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funcionará com a conexão paralela desde que sejam acrescentados indutores de 

interfase às saídas positivas e negativas de cada um dos retificadores 6 pulsos. 

Os indutores de interfase não têm nenhuma influência na correção de 

tensões médias desequilibradas e são tidos como elementos indesejáveis. 

 

4.1.1 Equacionamento 

Tensão de fase eficaz no secundário do transformador 

( )secF efV  

Tensão de linha eficaz no secundário do transformador 

( ) ( )sec 3. secL ef F efV V                                                                                 (4.2) 

Tensão de linha de pico no secundário do transformador 

( ) ( )sec 6. secL p F efV V                                                                                  (4.3) 

 

 

4.2 RETIFICADOR 12 PULSOS 

Dois retificadores 6 pulsos associados em série ou em paralelo, produzem 

uma tensão CC de 12 pulsos. As alimentações destes retificadores devem ser 

isoladas e defasadas de 30º entre si. Conforme estudado no capítulo de 

transformadores defasadores, consegue-se este defasamento com o primário em 

estrela, o secundário 1 em estrela (0º) e o secundário 2 em triângulo (-30º). 

 

4.2.1 Conexão Série 

A Figura 38 mostra um retificador multipulso de 12 pulsos conectado em 

série. A Figura 39 apresenta as formas de onda das tensões de entrada e saída 

deste retificador multipulso, com relação de espiras pri:sec1 2:1 e pri:sec2 2:1,732. 
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Figura 38 - Retificador multipulso de 12 pulsos conectado em série. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 39 - Formas de onda das tensões de entrada e saída do retificador de 12 pulsos. 
Vab2 Vab3 Vbc2 Vbc3 Vca2 Vca3 Vo
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-100
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0.45 0.455 0.46 0.465 0.47
Time (s)  

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.2 Equacionamento 

Tensão de saída de pico 

( ) ( )2. sec . (75 )p L pVo V sen   

( ) ( )1,93. secp L pVo V                                                                                      (4.4) 
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Tensão de saída média 

7

12
5( ) ( )

12

1
. ( ). ( )

6

m pVo Vo sen t d t


  


   

( ) ( )

3
.( 6 2).m pVo Vo


                                                                               (4.5) 

 

4.2.3 Conexão Paralela 

A conexão paralela é mostrada na Figura 40. Esta exige total equilíbrio das 

tensões médias nas saídas das pontes de Graetz, caso contrário um dos 

secundários assumirá a maior parte da potência entregue à carga. 

Figura 40 - Retificador multipulso de 12 pulsos conectado em paralelo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 41 apresenta as formas de onda das tensões de entrada e saída do 

retificador multipulso de 12 pulsos conectado em paralelo, com relação de espiras 

pri:sec1 1:1 e pri:sec2 1:1,732. 

Desta forma, neste estudo deu-se preferência à conexão em série das 

pontes de Graetz alimentadas por transformadores defasadores, por não usar 

indutores de interfase, e não apresentar correntes desequilibradas entre os 

secundários. 
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Figura 41 - Formas de onda das tensões de entrada e saída do retificador de 12 pulsos. 
Vab2 Vab3 Vbc2 Vbc3 Vca2 Vca3 Vo
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Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.4 Equacionamento 

Tensão de pico de saída 

( ) ( )secp L pVo V                                                                                             (4.6) 

Tensão média de saída 

2

3
( ) ( )

3

1
. ( ). ( )

3

m pVo Vo sen t d t


  


   

( ) ( )

3
.m pVo Vo


                                                                                              (4.7) 

Corrente de fase eficaz no secundário do transformador 

2

23
( ) F( )

0

1
sec . sec .F ef mI I dt




   

( ) ( )

2
sec . sec

3
F ef F mI I                                                                                  (4.8) 

Potência aparente no secundário do transformador 

F( ) ( )sec .IsecF ef F efS V  

( ) F( )

2
. sec . sec

3
F F ef mS V I                                                                            (4.9) 

Potência ativa de saída 
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( ) F( ). secm mPo Vo I  

F(ef) F( )

3
. 6. sec . sec mPo V I


                                                                        (4.10) 

Potência aparente em função da potência ativa de saída 

2
. .Po

3 3. 6
FS


  

0,35.PoFS                                                                                               (4.11) 

Potência aparente total no secundário do transformador 

( )sec 3. 1,05.total FS S Po                                                                             (4.12) 

Corrente média no diodo D 

( )secF mId I  

2

3
( ) ( )

0

1
sec .

2
m F mId I dt




   

( ) ( )

1
.Isec

3
m F mId                                                                                          (4.13) 

Tensão reversa do diodo 

( ) ( )secreversa L pVd V  

( ) (ef)6. secreversa FVd V                                                                                (4.14) 
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5 CONVERSOR CC-CC TRIFÁSICO SÉRIE RESSONANTE 

Esta seção fez o estudo do conversor CC-CC trifásico série ressonante, 

SRC3 [20] contendo duas pontes de Graetz associadas em série no estágio de 

saída. Esta foi a principal contribuição do trabalho. As tensões de entrada e das 

saídas dessas pontes de Graetz são proporcionais. Isto ocorre em função da 

ressonância que faz com que as impedâncias indutivas e capacitivas se cancelem 

em cada uma das fases do conversor. 

 

 

5.1 O CONVERSOR CC-CC TRIFÁSICO SÉRIE RESSONANTE - SRC3 

O conversor unidirecional, mostrado na Figura 42, apresenta as seguintes 

vantagens: 

 isolação galvânica; 

 comutação suave; 

 reduzida interferência eletromagnética (EMI); 

 redução de volume e peso; 

 baixa ondulação de correntes de entrada e saída; 

 fator de aproveitamento do transformador, TUF, quase unitário. 

Figura 42 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante - SRC3 

a

b

c

A

B

C

 

Fonte: Autoria própria. 

As chaves S1 e S2, S3 e S4, S5 e S6 serão comandadas de forma 

complementar, com razão cíclica 0,5. Os pulsos de comando em cada braço A, B e 

C estarão defasados de 120º. Desta forma, sempre terão três chaves conduzindo 
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simultaneamente. A Figura 43 mostra os pulsos de comando para um período de 

chaveamento. 

Figura 43 - Pulsos de comando para um período de chaveamento. 
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Fonte: Autoria própria. 

O conversor possui seis etapas de operação. As chaves serão acionadas 

conforme Tabela 4. A comutação dos diodos da ponte de Graetz ocorre 

simultaneamente aos disparos dos interruptores correspondentes da ponte 

inversora. 

 

Tabela 4 - Etapas de operação do conversor SRC3 e o acionamento das chaves. 

 1ª Etapa (0 
a 60º) 

2ª Etapa 
(60 a 120º) 

3ª Etapa 
(120 a 
180º) 

4ª Etapa 
(180 a 
240º) 

5ª Etapa 
(240 a 
300º) 

6ª Etapa 
(300 a 
360º) 

S1 ON ON ON    
S2    ON ON ON 
S3   ON ON ON  
S4 ON ON    ON 
S5 ON    ON ON 
S6  ON ON ON   

Fonte: Autoria própria. 
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Referenciando os elementos, tensões e correntes do secundário ao primário 

do transformador que são representados com sinal de apóstrofe (‘), e acrescentando 

o resistor Rlos que concentra todas as perdas da estrutura, desenha-se o circuito da 

Figura 44.  

Considerou-se que as chaves são ideais, sem perdas, cada fase possui um 

par LC ressonante e um Rlos. Se não existissem essas perdas, E e Vo’ seriam 

iguais. Cada braço do transformador trifásico pode ser representado por uma 

impedância Z. Desta forma tem-se 3 impedâncias iguais: Za, Zb e Zc. 

Figura 44 - Conversor SRC3 referenciado ao primário. 

a 

b 

c 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.1 Etapas de Operação 

As etapas de operação são mostradas nas Figuras 45 a 50. 

Figura 45 - 1ª Etapa de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

1ª Etapa de operação 

A primeira etapa de operação inicia com o disparo da chave S1. As chaves 

S4 e S5 já estavam conduzindo da etapa anterior. A corrente proveniente da fonte 

CC passa pelas chaves S1 e S5, pelas impedâncias Za e Zc, pelos diodos D1 e D5, 
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pela carga Rc’ e retorna à fonte pelo diodo D4, pela impedância Zb e pela chave S4. 

Esta etapa é finalizada com o bloqueio da chave S5. 

2ª Etapa de operação 

Esta etapa de operação começa com o disparo da chave S6. As chaves S1 

e S4 já estavam conduzindo. A corrente circula pela chave S1, pelo capacitor Cres1, 

pelo diodo D1, pela carga Rc’ e retorna à fonte pelos diodos D4 e D6, pelos 

capacitores Cres2 e Cres3 e pelas chaves S4 e S6. Esta etapa é finalizada com o 

bloqueio da chave S4. 

Figura 46 - 2ª Etapa de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

3ª Etapa de operação 

A terceira etapa inicia com a condução da chave S3. As chaves S1 e S6 já 

estavam em condução. A corrente da fonte CC vai pelas chaves S1 e S3, pelas 

impedâncias Za e Zb, pelos diodos D1 e D3, pela carga Rc’ e retorna pelo diodo D6, 

pela impedância Zc e pela chave S6. O bloqueio da chave S1 finaliza esta etapa. 

Figura 47 - 3ª Etapa de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4ª Etapa de operação 

Esta etapa inicia com o disparo da chave S2. As chaves S3 e S6 já estavam 

conduzindo. A corrente circula agora pela chave S3, pelo capacitor Cres2, pelo 

diodo D3 até a carga Rc’ e retorna à fonte pelos diodos D2 e D6, pelos capacitores 
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Cres1 e Cres3 e pelas chaves S2 e S6. Esta etapa é finalizada com o bloqueio da 

chave S6. 

Figura 48 - 4ª Etapa de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

5ª Etapa de operação 

A quinta etapa de operação inicia com o disparo da chave S5. As chaves S2 

e S3 já estavam em condução. A corrente proveniente da fonte CC passa pelas 

chaves S3 e S5, pelas impedâncias Zb e Zc, pelos diodos D3 e D5, pela carga Rc’ e 

retorna à fonte pelo diodo D2, pela impedância Za e pela chave S2. Esta etapa é 

finalizada com o bloqueio da chave S3. 

Figura 49 - 5ª Etapa de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

6ª Etapa de operação 

A etapa de operação começa com o disparo da chave S4. As chaves S2 e 

S5 já estavam conduzindo. A corrente circula pela chave S5, pelo capacitor Cres3, 

pelo diodo D5, pela carga Rc’ e retorna à fonte pelos diodos D2 e D4, pelos 

capacitores Cres1 e Cres2 e pelas chaves S2 e S4. Esta etapa é finalizada com o 

bloqueio da chave S2. 
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Figura 50 - 6ª Etapa de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Os circuitos equivalentes de cada etapa de operação com a utilização das 

impedâncias Za, Zb e Zc, são mostrados nas Figuras 51 e 52. 

Figura 51 - Circuitos equivalentes da 1ª, 2ª e 3ª etapas de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 52 - Circuitos equivalentes da 4ª, 5ª e 6ª etapas de operação. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As formas de onda das tensões de fase em cada fase do conversor da 

Figura 42, considerando a tensão da fonte CC igual a 300 V, são mostradas na 

Figura 53. 
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Figura 53 - Formas de onda das tensões de fase. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.2 Equacionamento 

A tensão alternada aplicada sobre os elementos da fase A é determinada 

pelo equacionamento dos circuitos equivalentes. 

(etapa1)

1
.( ')

3
VAa E Vo                                                                                   (5.1) 

( 2)

2
.( ')

3
etapaVAa E Vo                                                                                   (5.2) 

As tensões de fase VAa, VBb e VCc em cada etapa de operação são 

resumidas na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Etapas de operação e as tensões de fase. 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 

VAa 1/3(E-Vo’) 2/3(E-Vo’) 1/3(E-Vo’) -1/3(E-Vo’) -2/3(E-Vo’) -1/3(E-Vo’) 
VBb -2/3(E-Vo’) -1/3(E-Vo’) 1/3(E-Vo’) 2/3(E-Vo’) 1/3(E-Vo’) -1/3(E-Vo’) 
VCc 1/3(E-Vo’) -1/3(E-Vo’) -2/3(E-Vo’) -1/3(E-Vo’) 1/3(E-Vo’) 2/3(E-Vo’) 

Fonte: Autoria própria. 

A análise da tensão VAa do circuito equivalente da fase A passa pelo cálculo 

da série de Fourier. 

 Cálculo de an. 

2

3 3

0
3

1 1 2
. .( ').cos( ). ( ) .( ').cos( ). ( )

3 3
an E Vo n t d t E Vo n t d t

 

   



    


   



62 

4

3
2

3

1 1
.( ').cos( ). ( ) .( ').cos( ). ( )

3 3
E Vo n t d t E Vo n t d t







          

5
2

3
54

33

2 1
.( ').cos( ). ( ) .( ').cos( ). ( )

3 3
E Vo n t d t E Vo n t d t




    


    


   

0,an n   (por se tratar de uma função impar)                                          (5.3) 

 Cálculo de bn. 

2

3 3

0
3

1 1 2
. .( ').sen( ). ( ) .( ').sen( ). ( )

3 3
bn E Vo n t d t E Vo n t d t

 

   



    


   

4

3
2

3

1 1
.( ').sen( ). ( ) .( ').sen( ). ( )

3 3
E Vo n t d t E Vo n t d t







          

5
2

3
54

33

2 1
.( ').sen( ). ( ) .( ').sen( ). ( )

3 3
E Vo n t d t E Vo n t d t




    


    


   

2.( ')E Vo
bn

n


                                                                                            (5.4) 

Para: n=1,5,7,11,13,17,... 

Portanto, a componente fundamental da tensão: 

2.( ')
. ( )

E Vo
VAa sen t




                                                                              (5.5) 

A corrente da fase A é produzida pela componente fundamental da tensão 

VAa aplicada sobre Rlos: 

2.( ')
. ( )

.

E Vo
IAa sen t

Rlos





                                                                              (5.6) 

O circuito ressonante filtra as harmônicas da tensão VAa. Por este filtro 

passará apenas a frequência fundamental, na qual o circuito ressonante deve estar 

sintonizado. Assim, consideram-se as correntes de linha aproximadamente 

senoidais. A corrente drenada da fonte CC de entrada e a entregue pela ponte de 

Graetz possuem baixa ondulação e frequência igual a 6*fs. 

O requisito para que as formas de onda apresentadas até aqui se confirmem 

é que as frequências de chaveamento e de ressonância sejam iguais. 

A fórmula da frequência ressonante é: 

1

2 . .
fs fres

Ld Cres
                                                                                (5.7) 

O capacitor ressonante é dado por: 
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2 2

1

4. .fs .
Cres

Ld
                                                                                       (5.8) 

A corrente média de entrada é calculada por: 

2

3
( ) ( )

3

1
' . .

3

m mIAa Io IAa d t


 


    

( ) 2

6.( ')

.
m

E Vo
IAa

Rlos


                                                                                       (5.9) 

Ou por: 

( ) ( )'. ' '.m mPo Vo Io Vo IAa   

( )

'

'
m

Vo
IAa

Rc
                                                                                               (5.10) 

As correntes de linha de pico e eficaz são obtidas por: 

( ) ( )

2.( ')
.

. 3
p m

E Vo
IAa IAa

Rlos






                                                                      (5.11) 

( ) ( )

2.( ')
.

. 3. 2
ef m

E Vo
IAa IAa

Rlos






                                                              (5.12) 

A potência dissipada é dada por: 

2

( )3. . efPlos Rlos IAa  

( )( '). mPlos E Vo IAa                                                                                  (5.13) 

As potências médias de entrada e de saída são calculadas por: 

( ). mPin E IAa                                                                                             (5.14) 

( ) ( )'. ' '.m mPo Vo Io Vo IAa   

2

6.( ')
'.

.

E Vo
Po Vo

Rlos


                                                                                   (5.15) 

O rendimento é obtido por: 

'Po Vo

Pin E
                                                                                               (5.16) 

A tensão de pico e eficaz no capacitor ressonante é dada por: 

2

( ')
. . ( )

. . .

E Vo
VCres XCres IAa sen t

fs RlosCres





   

( )

( ) 2

( ')

. . . 6. .

m

p

IAaE Vo
VCres

fs RlosCres fs Cres


                                                          (5.17) 
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( )

(ef) 2

( ')

2. . . . 6. 2. .

mIAaE Vo
VCres

fs RlosCres fs Cres


                                                (5.18) 

As correntes de pico, média e eficaz nos semicondutores são calculadas por: 

( ) ( ) ( )

2.(E ')
' .

. 3
p p m

Vo
IS Id IAa

Rlos






                                                              (5.19) 

( ) ( )
0

1
' . .

2
m mIS Id IAa d t






    

( )

( ) ( ) 2

2.( ')
'

. 3

m

m m

IAaE Vo
IS Id

Rlos


                                                                (5.20) 

2

( ) ( )
0

1
' . .

2
ef efIS Id IAa d t






    

( ) ( ) ( )

( ')
' .

. 6
ef ef m

E Vo
IS Id IAa

Rlos






                                                               (5.21) 

As tensões de pico sobre os semicondutores são conseguidas por: 

( ) ( )p pVS E                                                                                                 (5.22) 

( ) ( )'p pVd Vo                                                                                              (5.23) 

 

5.1.3 Simulação do Conversor SCR3 

O circuito mostrado anteriormente na Figura 42 é simulado com os seguintes 

valores E = 400 V, Cin = 1 μF, Cres = 1,26 μF, Ld = 50 μH, Rlos = 0,5 Ω, Lmag = 0,5 

H, Co = 1500 μF e Rc = 30 Ω. 

 

5.1.3.1  Formas de Onda 

São apresentadas, a seguir, as principais formas de onda do conversor. Na 

Figura 54 é traçada a tensão de fase no primário e no secundário do transformador. 
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Figura 54 - Formas de onda da tensão de fase no primário e no secundário. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 55 mostra o espectro de frequência da fase A. Harmônicas geradas 

no inversor ou nos terminais de entrada do retificador trifásico. A subtração dessas 

harmônicas corresponde à tensão aplicada no circuito RLC de fase. Como só a 

fundamental está sintonizada na frequência de ressonância, todas as demais 

harmônicas são filtradas. Assim, Rlos fica submetida à primeira harmônica. 

Figura 55 - Espectro de frequência da fase A. 
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Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 56 são apresentadas as correntes de entrada e de saída do 

retificador trifásico de 6 pulsos e a tensão e corrente na chave S1. 



66 

Figura 56 - Formas de onda das correntes de entrada e saída do retificador e corrente e tensão 
na chave S1. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 57 traz a tensão de saída do conversor SRC3. 

Figura 57 - Forma de onda da tensão de saída do conversor SRC3. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

5.2 CONVERSOR CC-CC TRIFÁSICO SÉRIE RESSONANTE PROPOSTO 

O conversor inicialmente proposto é mostrado na Figura 58, e é composto 

pelo conversor CC-CC trifásico série ressonante, pelo transformador defasador e 

pelo retificador de 12 pulsos. Nesta topologia, procurou-se evidenciar as resistências 
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equivalentes das perdas Rlos e as indutâncias de dispersão Ld, embora esses 

componentes não existam fisicamente. A técnica multipulso tende a melhorar o 

formato da corrente de entrada e diminuir a ondulação na tensão de saída. No 

entanto, através da simulação, mostrada na próxima seção, percebe-se que a 

estrutura que engloba todos os conceitos abordados nos retificadores multipulsos 

não apresentaram os resultados esperados. Diante disso, adota-se, ao invés de um 

transformador defasador, um transformador com dois secundários, mas, sem o 

defasamento angular. 

No SRC3, a corrente de entrada é senoidal, desde que se garanta 

comutação ZCS. Na saída, os retificadores operam de forma independente. Tanto 

faz conectar ou não as pontes de Graetz. Para o conversor da Figura 58 esperava-

se diminuir as harmônicas presentes nas tensões de fase, isso aumentaria o fator de 

utilização do transformador. 

Figura 58 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com transformador em Y/Y - Δ. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As principais vantagens do SRC3 com secundários não defasados são: 

 Corrente de fase senoidal; 

 Operação ZCS; 

 Baixas ondulações de corrente de entrada e de saída; 

 Com maior número de secundários, tem-se uma maior indutância de 

dispersão, melhorando sensivelmente o fator de qualidade do filtro passa 

faixa LC ressonante, que se torna mais seletivo. 
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5.2.1 Com Secundários Defasados de 30º 

O conversor opera adequadamente quando se tem o sincronismo entre os 

pulsos de comando (o chaveamento) e a passagem por zero das correntes de fase, 

ou seja, fs fres . Com o transformador defasador nas configurações: Y/Y-Δ; Δ/Y-Δ, 

perde-se justamente essa característica, uma vez que as correntes de fase se 

tornam atrasadas ou adiantadas em relação ao chaveamento. Assim, o 

chaveamento acaba interrompendo as correntes em um momento inadequado, 

tornando-as distorcidas. O processo de transferência de energia fica prejudicado, 

conforme Figura 59. Ressalta-se que também foram feitas tentativas com conexões 

do tipo zig-zag: Y/ZZ+15º-ZZ-15º; Δ/ZZ+15º-ZZ-15º. 

Figura 59 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 e tensões de saída. 
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Fonte: Autoria própria. 

A tentativa de atenuar a ondulação da corrente de entrada não foi bem 

sucedida. A ondulação aumentou, perdeu-se a comutação ZCS porque a corrente 

primária se desloca à medida que se tem defasagens normais entre as correntes 

que fluem pelos secundários. 

 

5.2.2 Com Secundários em Fase 

As tentativas para utilização de um retificador multipulso de 12 pulsos, com 

um defasamento de 30º não forneceram nenhum resultado satisfatório em nenhuma 

das configurações. Portanto, foi utilizado um transformador com dois secundários, 
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mas sem defasamento entre eles e duas pontes de Graetz em série, que faz com 

que a tensão no barramento seja a soma das tensões de saída de cada ponte. 

Para este conversor proposto foram testadas as seguintes ligações: 

 Transformador em Y/Y - Y; 

 Transformador em Y/Δ - Δ; 

 Transformador em Δ/Y - Y; 

 Transformador em Δ/Δ - Δ. 

As simulações do conversor CC-CC trifásico série ressonante com 2 

retificadores de 6 pulsos, foram realizadas com os mesmos valores da seção 

anterior, exceto, das resistências de carga: Rc1 = 10 Ω e Rc2 = 100 Ω. 

 

5.2.2.1 Transformador em Y/Y-Y 

O circuito utilizado para a simulação deste conversor com a ligação do 

transformador em Y/Y - Y é mostrado na Figura 60. 

Figura 60 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com transformador em Y/Y - Y. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As formas de onda obtidas na simulação deste conversor são mostradas a 

seguir. A Figura 61 apresenta as tensões de linha nos secundários do transformador 

Vab2, Vbc2, Vca2 e Vab3, Vbc3, Vca3. 
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Figura 61 - Formas de onda das tensões de saída do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 62 mostra as correntes de entrada nos retificadores de 6 pulsos 

Ia2, Ib2, Ic2 e Ia3, Ib3 e Ic3. As correntes Ia3, Ib3 e Ic3 resultam distorcidas uma vez 

que o filtro de saída do retificador correspondente fica sujeito às ondulações das 

tensões de linha retificadas, assumindo seu formato. As correntes Ia2, Ib2 e Ic2, 

podem ser vistas como um reflexo das correntes senoidais do primário. 

Figura 62 - Formas de onda das correntes de entrada nos retificadores trifásicos. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 63 traz a tensão VS1 e corrente IS1 na chave S1 e as tensões de 

saída do conversor Vo1 e Vo2. 
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Figura 63 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 e da tensões de saída. 
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Fonte: Autoria própria. 

Mesmo com cargas desequilibradas na saída do conversor, observa-se que 

as tensões de saída do conversor Vo1 e Vo2 são simétricas e equilibradas. 

 

5.2.2.2 Transformador em Y/ Δ-Δ 

O circuito utilizado para a simulação do conversor proposto com ligação do 

transformador em Y/Δ - Δ, é mostrado na Figura 64. 

Figura 64 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com transformador em Y/Δ - Δ. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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As principais formas de onda desta simulação são representadas a seguir. 

Na Figura 65 são mostradas as tensões nos secundários do transformador Vab2, 

Vbc2, Vca2 e Vab3, Vbc3 e Vca3 com pequenas distorções. 

Figura 65 - Formas de onda das tensões de saída do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 66 são apresentadas as correntes de entrada dos retificadores 6 

pulsos Ia2, Ib2, Ic2 e Ia3, Ib3 e Ic3, que também apresentam distorções conforme 

comentado na seção anterior. 

Figura 66 - Formas de onda das correntes de entrada nos retificadores trifásicos. 
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Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 67 observou-se a tensão VS1 e corrente IS1 na chave S1 e as 

tensões de saída do conversor Vo1 e Vo2. Constatou-se que a corrente na chave 

IS1 apresentou distorções. 
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Figura 67 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 e tensões de saída. 
I(S1) VS1/20

Vo1 Vo2

0

-10

10

20

242

244

246

248

0.45 0.45002 0.45004 0.45006 0.45008 0.4501
Time (s)  

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.2.3 Transformador em Δ/Y-Y 

O circuito utilizado para a simulação do conversor com ligação do 

transformador em Δ/Y - Y, é mostrado na Figura 68. 

Figura 68 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com transformador em Δ/Y - Y. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As formas de onda da simulação são colocadas a seguir. A Figura 69 traça 

as tensões nos secundários do transformador Vab2, Vbc2, Vca2 e Vab3, Vbc3 e 

Vca3 com pequenas distorções. 
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Figura 69- Formas de onda das tensões de saída do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 70 traça as correntes de entrada dos retificadores trifásicos Ia2, Ib2, 

Ic2 e Ia3, Ib3 e Ic3, também com distorções. 

Figura 70 - Formas de onda das correntes de entrada nos retificadores trifásicos. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 71 apresenta a tensão VS1 e corrente IS1 na chave S1 e tensões 

de saída do conversor Vo1 e Vo2. As correntes na chave IS1 também apresentam 

distorções. 
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Figura 71 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 e tensões de saída do conversor. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.2.4 Transformador em Δ/ Δ-Δ 

O circuito utilizado para a simulação do conversor com ligação do 

transformador em Δ/Δ - Δ, é mostrado na Figura 72. 

Figura 72 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante com transformador em Δ/Δ - Δ. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As principais formas de onda são mostradas nas Figuras 73, 74 e 75. São 

mostradas as tensões nos secundários do transformador Vab2, Vbc2, Vca2 e Vab3, 

Vbc3 e Vca3. 
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Figura 73 - Formas de onda das tensões de saída do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 74 são apresentadas as correntes de entrada dos retificadores 

trifásicos Ia2, Ib2, Ic2 e Ia3, Ib3 e Ic3, com distorções no secundário com menor 

corrente. 

Figura 74 - Formas de onda das correntes de entrada nos retificadores trifásicos. 
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Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 75 traça-se a tensão VS1 e corrente IS1 na chave S1 e tensões 

de saída do conversor Vo1 e Vo2. Neste circuito as tensões de saída do conversor 

Vo1 e Vo2 também são simétricas e equilibradas. 
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Figura 75 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 e tensões de saída. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.2.5 Resultados com secundários em fase 

Conforme visto nas simulações anteriores, os melhores resultados foram 

alcançados com as conexões do transformador em Y/Y - Y e Δ/Δ - Δ, e estes 

resultados ficaram muito parecidos. A nossa escolha para este trabalho, foi a 

configuração do transformador com a conexão Y/Y - Y. 
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6 PROJETO E SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Nesta seção, apresentou-se a metodologia de projeto do conversor proposto 

e a simulação numérica com cargas resistivas equilibradas, desequilibradas e por 

fim, conectado ao inversor NPC com carga indutiva RL. 

 

 

6.1 PROJETO DO CONVERSOR PROPOSTO 

O conversor CC-CC trifásico série ressonante proposto foi pensado em 

função do material disponível no curso. 

 

6.1.1 Especificações 

As especificações do projeto são mostradas na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Especificação de projeto. 

Especificação Valor 

Potência de Saída (Po) 2 kW 

Tensão de Entrada (E) 400 V 

Tensão de Saída (Vo) 500 V 

Frequência de Comutação (fs) 20 kHz 

Ondulação da Tensão de Saída (ΔVo%) 2,5% 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.1.2 Transformador Trifásico 

O equacionamento e o projeto do transformador são apresentados no 

Apêndice A. Após a confecção do transformador trifásico de alta frequência as 

indutâncias de magnetização e de dispersão foram medidas, através da ponte RLC, 

e os valores médios encontrados foram de 42,6 mH e de 53 μH, respectivamente. 
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6.1.3 Capacitores Ressonantes 

Os capacitores ressonantes são calculados por (5.8). 

2 2

1
1,2

4. .fs .
Cres F

Ld



   

Considerando a frequência ressonante desejada de 20 kHz, chegou-se ao 

valor calculado de 1,2 μF. Dos capacitores disponíveis, foram escolhidos os de 470 

nF, que associados em paralelo, de 3 em 3, fornecem o valor total de 1,4 μF. Desta 

forma a frequência de ressonância prática é alterada, e foi obtida pela fórmula em 

(5.7). 

1
18,4

2 . .
fs fres kHz

Ld Cres
    

Portanto, a frequência de ressonância calculada passa a ser de 18,4 kHz. 

A reatância capacitiva XCres é dada por (6.1). 

1

2. .fs.Cres
XCres


                                                                                     (6.1) 

3 6

1
6,63

2. .20.10 .1,2.10
XCres

 
    

A tensão eficaz no capacitor ressonante é calculada por (5.18). 

(ef) 2 3 6

(400 388)
23,88

2. .20.10 .1,5.1,2.10
VCres V

 


   

A corrente eficaz no capacitor ressonante é obtida pela equação: 

(ef)

VCres
ICres

XCres
                                                                                          (6.2) 

(ef)

23,88
3,6

6,63
ICres A   

 

6.1.4 Resistência de Carga 

A seguir, foram calculadas as cargas a serem ligadas nas saídas do 

conversor CC-CC para que este opere em condições nominais. Nestas condições, 

as cargas devem ter o mesmo valor. Também foram adotados valores diferentes 

para estas cargas. Uma delas foi mantida no valor nominal e a outra foi escolhida 

com valor 4 vezes menor, em conformidade com as condições disponibilizadas no 
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laboratório. O intuito de se usar cargas diferentes era o de confirmar a capacidade 

do conversor de manter suas saídas simétricas e equilibradas. 

O valor da resistência de carga foi dado pela fórmula aqui encontrada: 

2Vo
Rc=

Po
                                                                                                     (6.3) 

2500
Rc= 125

2000
   

Para o barramento CC simétrico considera-se: 

Rc1=Rc2=
2

Rc
                                                                                             (6.4) 

125
Rc1=Rc2= 62,5

2
   

A resistência total equivalente para cargas nominais foi calculada pela 

fórmula a seguir: 

1
Rtce=

2

Rc
                                                                                                   (6.5) 

62,5
Rtce= 31,25

2
   

A resistência total equivalente referenciada ao primário foi obtida por: 

2Rtce'=( ) .
sec

Npri
Rtce

N
                                                                                     (6.6) 

278,1
Rtce'=( ) .31,25 80

48,8
   

Conforme mencionado no início desta seção, escolheu-se uma resistência 

de 250 Ω para uma das saídas do conversor CC-CC enquanto a outra permaneceu 

conectada à carga nominal. Assim, a resistência total para cargas diferentes foi dada 

por: 

1. 2
Rtcd=

1 2

Rc Rc

Rc Rc
                                                                                          (6.7) 

62,5.250
Rtcd= 50

62,5 250
 


 

A resistência total equivalente para cargas diferentes, referenciada ao 

primário foi assim calculada:  

2Rtcd'=( ) .
sec

Npri
Rtcd

N
                                                                                    (6.8) 
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278,1
Rtcd'=( ) .50 128

48,8
   

No próximo capítulo, em resultados experimentais, foram usadas 

resistências iguais de 250 Ω como carga para o conversor CC-CC. Assim, a 

resistência total equivalente para resultados experimentais é calculada por (6.5). 

250
Rtre= 125

2
   

A resistência total equivalente para resultados experimentais, referenciada 

ao primário foi calculada por (6.8). 

278,1
Rtre'=( ) .125 320

48,8
   

 

6.1.5 Capacitores do Barramento CC de Saída 

Os capacitores do barramento CC foram obtidos pelos cálculos em (2.4), do 

critério de baixa frequência. Considerando-se a baixa frequência de 60 Hz, a 

frequência ressonante de 18,4 kHz, considerando-se ainda que cada capacitor será 

responsável pela metade da potência de saída 1000 W, e que há uma variação da 

tensão no capacitor de 6,25 V, calcula-se Co1. 

( )

( ) 1

1 1697,6
. . .

m

baixa C

Pout
C F

f E V



 


 

O valor calculado de Co1 foi de 1697,6 μF. Dos capacitores eletrolíticos 

disponíveis, foram escolhidos os de 470 μF, que associados em paralelo, de 4 em 4 

forneceram um valor total de 1880 μF. 

 

6.1.6 Esforços nos Transistores 

Os transistores são dimensionados pelas correntes de pico, média e eficaz e 

pela tensão de pico. Considerando um rendimento de 0,97 e uma tensão da fonte 

CC de 400 V, na equação (5.16), calculou-se a tensão de saída refletida ao primário 

isolando Vo’: 

' . 0,97.400 388Vo E V    

A corrente média de entrada é calculada por (5.10) 
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( )

388
4,85

80
mIAa A   

A resistência de perdas Rlos foi obtida pela equação abaixo, através da 

fórmula em (5.9) e isolando Rlos. 

2

( )

6.( ')

. m

E Vo
Rlos

IAa


                                                                                         (6.9) 

2

6.(400 388)
1,5

.4,85
Rlos




    

A corrente de pico no transistor foi dada por (5.19). 

( )

2.(400 388)
5,09

.1,5
pIS A




    

A corrente média no transistor foi calculada por (5.20). 

( ) 2

2.(400 388)
1,62

.1,5
mIS A




   

A corrente eficaz no transistor foi obtida por (5.21). 

( ) ( )

(400 388)
2,54

.1,5
ef efIS IAa A




    

A tensão de pico no transistor foi dada por (5.22). 

( ) ( ) 400p pVS E V   

 

6.1.7 Esforços nos Diodos Retificadores 

Os diodos retificadores foram dimensionados pelas correntes média e eficaz 

e pela tensão de pico. 

A corrente média no diodo foi calculada por (5.20). 

( ) 2

2.(400 388)
' 1,62

.1,5
mId A




   

( ) ( )

78,1
'. 1,62. 2,59

sec 48,8
m m

Npri
Id Id A

N
    

A corrente eficaz no diodo foi obtida por (5.21). 

( )

(400 388)
' 2,54

.1,5
efId A




   

( ) ( )

78,1
'. 2,54. 4,07

sec 48,8
ef ef

Npri
Id Id A

N
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A tensão de pico no diodo foi dada por (5.23): 

( ) ( )' 388p pVd Vo V   

( )

sec 48,8
'. 388. 242,43

78,1
p

N
Vd Vo V

Npri
    

 

 

6.2 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA 

Os resultados da simulação numérica do conversor proposto com cargas 

resistivas e do conversor proposto conectado ao inversor NPC com carga indutiva, 

serão aqui apresentados. 

 

6.2.1 Conversor Proposto com Cargas Resistivas Operando em Condições Nominais 

Na Figura 76 é mostrado o circuito do conversor CC-CC trifásico série 

ressonante proposto. O Conversor foi simulado com cargas iguais. Os valores 

utilizados das cargas resistivas foram de Rc1 = 62,5 Ω e Rc2 = 62,5 Ω. Os valores 

utilizados na simulação foram: E = 400 V, Cin = 1 μF, Cres = 1,2 μF, Ld = 53 μH, 

Rlos = 1,5 Ω, Lmag = 42,6 mH, Co1 = Co2 = 1880 μF, sendo que Ld e Lmag foram 

medidas feitas após a construção do transformador. Os valores obtidos foram 

colocados na Tabela 7. 

Figura 76 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante proposto com carga resistiva. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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As formas de onda das: tensões nos secundários do transformador Vab2, 

Vbc2, Vca2 e Vab3, Vbc3 e Vca3 são mostradas na Figura 77. 

Figura 77 - Formas de onda das tensões de saída do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

As formas de onda das correntes de entrada dos retificadores trifásicos Ia2, 

Ib2, Ic2 e Ia3, Ib3 e Ic3 são vistas na Figura 78. 

Figura 78 - Formas de onda das correntes de entrada nos retificadores trifásicos. 

0.45 0.45002 0.45004 0.45006 0.45008 0.4501
Time (s)

0

-2

-4

2

4

0

-2

-4

2

4

Ia2 Ib2 Ic2

Ia3 Ib3 Ic3

 

Fonte: Autoria própria. 

A forma de onda da tensão VS1 e corrente IS1 na chave S1 e tensões de 

saída do conversor Vo1 e Vo2 é traçada na Figura 79. 
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Figura 79 - Formas de onda da tensão e corrente na chave S1 e tensões de saída. 
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Fonte: Autoria própria. 

A forma de onda da corrente de entrada Iin e corrente no resistor de carga 

IRc1 e corrente ICres e tensão VCres no capacitor ressonante é apresentada na 

Figura 80. 

Figura 80 - Formas de onda da corrente Iin e corrente IRc1 e tensão VA do conversor. 
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Fonte: Autoria própria. 

A forma de onda da tensão de fase VA e de linha VAB no primário do 

transformador é desenhada na Figura 81. 
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Figura 81 - Formas de onda da tensão de fase e de linha no primário do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

6.2.2 Análise Comparativa dos Valores Teóricos e Simulados Para Condições 
Nominais de Operação 

Na Tabela 7 são apresentados os valores teóricos e de simulação, da 

corrente e da tensão, no capacitor ressonante, na chave S1 e nas saídas Vo1 e Vo2, 

e o erro percentual encontrado. 

 

Tabela 7 - Tabela comparativa entre os valores teóricos e simulados e o erro percentual. 

Grandeza Teóricos Simulado Erro (%) 

Corrente eficaz de carga 1 - Irc1(ef) [A] 3,88 3,87 0,25 

Corrente eficaz de entrada - Iin(ef) [A] 4,85 4,84 0,20 

Corrente eficaz no capacitor ressonante - Icres(ef) [A] 3,6 3,57 0,83 

Corrente eficaz na chave - IS1(ef) [A] 2,54 2,52 0,78 

Corrente média na chave - IS1(m) [A] 1,62 1,6 1,23 

Corrente de pico na chave - IS1(p) [A] 5,09 5,07 0,39 

Tensão eficaz de saída 1 - Vo1 [V] 242,5 242,39 0,04 

Tensão eficaz de saída 2 - Vo1 [V] 242,5 242,39 0,04 

Tensão eficaz no capacitor ressonante [V] 23,88 23,83 0,21 

Fonte: Autoria própria. 
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6.2.3 Conversor Proposto com Cargas Resistivas Diferentes 

Os valores utilizados das cargas resistivas desequilibradas foram de Rc1 = 

62,5 Ω e Rc2 = 250 Ω, conforme seção 6.14. Estes valores se adequam as 

condições do laboratório. Ressalta-se que, na prática o rendimento deve variar, pois 

as perdas não diminuem proporcionalmente a carga. Os valores obtidos estão na 

Tabela 8. 

As formas de onda das correntes de entrada dos retificadores trifásicos Ia2, 

Ib2, Ic2 e Ia3, Ib3 e Ic3 são apresentadas na Figura 82. 

Figura 82 - Formas de onda das correntes de entrada nos retificadores trifásicos. 
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Fonte: Autoria própria. 

As formas de onda das correntes IRc1 e IRc2 e tensões Vo1 e Vo2 nas 

cargas são vistas na Figura 83. Observa-se que mesmo com cargas desequilibradas 

o conversor permanece com as tensões de saída simétricas e equilibradas. 

Figura 83 - Formas de ondas das correntes e tensões nas cargas do conversor. 
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Fonte: Autoria própria. 
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6.2.4 Análise Comparativa dos Valores Teóricos e Simulados com Cargas 
Resistivas Diferentes 

Na Tabela 8 são apresentados os valores teóricos e de simulação, da 

corrente e da tensão na saída Vo1 e Vo2 e o erro percentual encontrado. 

 

Tabela 8 - Tabela comparativa entre os valores teóricos e simulados e o erro percentual. 

Grandeza Teóricos Simulado Erro (%) 

Corrente média de carga 1 - Irc1(m) [A] 3,88 3,92 1,03 

Corrente média de carga 2 - Irc2(m) [A] 0,97 0,98 1,03 

Tensão média de saída 1 - Vo1(m) [V] 242,5 245,14 1,08 

Tensão média de saída 2 - Vo2(m) [V] 242,5 245,15 1,09 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.2.5 Conversor Proposto, conectado ao inversor NPC com carga indutiva 

A Figura 84 mostra o circuito do conversor CC-CC trifásico série ressonante 

proposto conectado ao inversor NPC de 3 níveis. Os valores utilizados na simulação 

foram: E = 400 V, Cin = 1 μF, Cres = 1,2 μF, Ld = 53 μH, Rlos = 1,5 Ω, Lmag = 42,6 

mH, Co = 1880 μF. 

Figura 84 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante proposto com inversor NPC. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para esta simulação foi considerada uma carga indutiva na saída do inversor 

com fator de potência de 0,866. Utilizando uma potência ativa especificada Po = 2 

kW, é possível calcular a potência aparente de 2,3 kVA, e a potência reativa de 1,15 
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kVAR. Assim, o inversor alimenta uma carga RL, com Rc = 13 Ω e Lc = 20 mH e 

portanto XL = 7,5 Ω. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 9. 

As formas de onda das correntes no primário ICres1, ICres2 e ICres3, no 

secundário Ia2, Ib2 e Ic2 e no terciário Ia3, Ib3 e Ic3 do transformador são 

mostradas na Figura 85. Observou-se também as correntes de saída dos 

retificadores Io1 e Io2. 

Figura 85 - Formas de onda das correntes de entrada e saída do transformador. 
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Fonte: Autoria própria. 

As formas de onda da tensão de saída Vo, a corrente na carga IRc, e as 

tensões de saída do conversor Vo1 e Vo2 são traçadas na Figura 86. 

Figura 86 - Formas de onda da tensão e corrente na carga do inversor e tensões nos 
capacitores. 
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Fonte: Autoria própria. 
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A forma de onda da corrente IS1 e da tensão VS1 na chave S1 é vista na 

Figura 87. 

Figura 87 - Formas de onda da corrente e tensão na chave S1. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

6.2.6 Análise Comparativa dos Valores Teóricos e Simulados com o Inversor NPC 
com Carga Indutiva 

Na Tabela 9 são apresentados os valores teóricos e de simulação, da tensão 

de saída Vo1 e Vo2 do conversor e o erro percentual encontrado. 

 

Tabela 9 - Tabela comparativa entre os valores teóricos e simulados. 

Grandeza Teóricos Simulado Erro (%) 

Tensão média de saída 1 - Vo1 [V] 242,5 246,17 1,51 

Tensão média de saída 2 - Vo2 [V] 242,5 246,04 1,45 

Fonte: Autoria própria. 

Mesmo conectado ao inversor NPC de 3 níveis com carga indutiva o 

conversor mantém o equilíbrio e a simetria, mas, com um pequeno afundamento. 

Este afundamento pode ser reduzido com o aumento dos capacitores do barramento 

CC. 
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7 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Nesta seção, o protótipo do conversor CC-CC trifásico série ressonante 

proposto, as formas de onda e os valores de tensão, corrente e potência da entrada 

e da saída do conversor foram apresentados. 

A Figura 88 mostra o protótipo desenvolvido, que é composto por: 

1) Disjuntor de entrada; 

2) Módulo inversor trifásico; 

3) Módulo transformador trifásico; 

4) Módulo retificador trifásico; 

5) Módulo filtro capacitivo de saída; 

6) Módulo DSP 

7) Módulo de acoplamento óptico; 

8) Módulo de condicionamento dos pulsos de comando. 

 
Figura 88 - Conversor CC-CC trifásico série ressonante proposto. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Foi usada uma fonte CC variável Supplier de 20 kW com tensão entre 0 e 

500 V, para a alimentação do disjuntor de entrada. Junto ao disjuntor foi conectado, 

em paralelo, um capacitor de desacoplamento, de 1 μF. Para o módulo inversor 

trifásico, optou-se pela utilização de transistores integrados com a utilização do 

Iramy 20UP60B, que suportam 20 A e 600 V, da International Rectifier, conforme 

Figura 89. Neste módulo foram inseridos os capacitores ressonantes Cres e os 

capacitores de boot strap, Cbs, vide anexo C. 

Figura 89 - Iramy 20UP60B  

 

Fonte: International Rectifier. 

O módulo transformador trifásico é composto por 3 transformadores 

monofásicos de alta frequência com dois enrolamentos em cada secundário. O 

módulo retificador trifásico é formado por dois retificadores trifásicos ligados em 

série. O módulo filtro capacitivo é constituído por duas capacitâncias, Co1 e Co2, 

que formam o barramento CC de saída. 

Para o módulo DSP deste projeto foi escolhido o kit microcontrolador Piccolo 

F28069 USB control Stick da Texas Instruments, conforme Figura 90. 

Figura 90- Kit microcontrolador Piccolo F28069 USB control Stick 

 

Fonte: Texas Instruments. 

A programação desenvolvida no DSP para este trabalho é apresentada no 

Apêndice B. O código foi desenvolvido no software Code Composer Studio, 

plataforma da Texas Instruments. O programa utiliza sources e libraries fornecidas 
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pela Texas. O código foi gravado no DSP TMS320F28069 e as saídas PWM 

utilizadas para alimentar o gate de cada mosfet. 

Neste programa, foram gerados os pulsos de alta frequência para acionar o 

inversor trifásico integrado na forma do componente Iramy 20UP60B. Estes pulsos 

são gerados conforme a Figura 43 do tópico 5.1. Por meio desta programação o 

tempo morto e a frequência de chaveamento foram ajustados. 

O módulo de acoplamento óptico e de condicionamento dos pulsos de 

comando são responsáveis pela adequação e transmissão do sinal do DSP até o 

Iramy. A Figura 91 mostra este circuito. 

Figura 91- Detalhe do acoplamento óptico e de condicionamento dos pulsos de comando. 

5 V 15 V

27
3 2 2

3

8

7

6

5

1 2 13

 

Fonte: Autoria própria. 

Um detalhamento da confecção do conversor proposto será apresentado no 

Apêndice C. 

 

 

7.1 FORMAS DE ONDA 

Nesta seção, foram apresentadas as formas de onda da corrente de entrada 

e saída do conversor; a tensão no transistor e a corrente no braço monofásico com 

detalhe ZCS; a tensão de fase e de linha no primário do transformador; a tensão no 

capacitor de ressonância; as tensões de saída com cargas resistivas equilibradas; e 

as tensões de saída com cargas resistivas desequilibradas. Para a realização das 

medições, foram usados osciloscópios digitais Tektronics DPO 7254C e Yokogawa 

WT500 (Power Analyzer) para medição de rendimento. As experiências foram 

realizadas com potência total de 2000 W, a fim de obter as formas de onda 

apresentadas a seguir. 
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7.1.1 Corrente de Entrada e Saída do Conversor 

As formas de onda da corrente de entrada Iin e corrente no resistor de carga 

IRc1, são mostradas na Figura 92. Os valores obtidos são: ( ) 4,402efIin A , 

( )1 3,66efIRc A . 

Figura 92 - Formas de onda das correntes de entrada Iin e saída na carga IRc1. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.1.2 Tensão no Transistor e Corrente no Braço Monofásico 

Na Figura 93 são apresentadas as formas de onda da tensão VS1 e corrente 

IS1 na chave S1. 

As distorções que foram observadas na forma de onda da corrente se 

justificam por dois motivos. O primeiro, e mais significativo, se deve ao chaveamento 

com uma frequência um pouco superior a frequência de ressonância. Isso leva os 

transistores a bloquear antes que a corrente chegue a zero. A interação entre os três 

braços, interligados pela configuração do circuito, acaba promovendo a distorção no 

formato senoidal da corrente. O segundo motivo diz respeito as não idealidades dos 

transistores que compõem o módulo inversor. Estes possuem características 

relativamente desfavoráveis. Pela equação a seguir, é possível calcular a 

capacitância de gate dos transistores, com base no datasheet do fabricante. 
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Figura 93 - Formas de onda da tensão na chave S1 e corrente no braço monofásico. 

Efeito Miller

 

Fonte: Autoria própria. 

.Q CV                                                                                                       (7.1) 

Assim, isolando-se C, tem-se: 

956.10
3,7

15

Q
C nF

V



    

Através dessa capacitância, pode-se estimar a energia necessária num 

disparo ou bloqueio de cada transistor. 

21
. .

2
E CV                                                                                                   (7.2) 

21
.3,7n.15 416,25

2
E nJ   

Segundo o datasheet, essa energia pode chegar a aproximadamente 500 

μJ, ou seja, mais de mil vezes a energia prevista. Isso ocorre devido ao efeito Miller, 

que desvia a maior parte da corrente de gate. Assim, os disparos dos transistores 

ficam severamente prejudicados e acabam por interferir na forma de onda das 

correntes.  

Na Figura 94, se vê o detalhe da corrente e da tensão na chave S1 com 

comutação ZCS. 
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Figura 94 - Detalhe da tensão na chave S1 e da corrente no braço monofásico - ZCS. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.1.3 Tensão de Fase e de Linha no Primário do Transformador 

Na Figura 95, é traçada a forma de onda da tensão de fase no primário do 

transformador. O valor medido foi ( ) 189,0efVA V . 

Figura 95 - Formas de onda da tensão de fase no primário do transformador. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A forma de onda da tensão de linha no primário do transformador é 

mostrada na Figura 96. O valor obtido foi ( ) 298,6efVAB V . 

Figura 96 - Formas de onda da tensão de linha no primário do transformador. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.1.4 Tensão no Capacitor de Ressonância 

A forma de onda da tensão no capacitor ressonante VCres, é mostrada na 

Figura 97. 

Figura 97 - Formas de onda da tensão no capacitor ressonante. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A tensão média é fruto dos tempos de comutação distintos entre os 

transistores da ponte inversora de alta frequência. O capacitor também faz o 

bloqueio de tensões médias que poderiam saturar os transformadores. O valor 

medido foi (ef) 21,18VCres V . 

 

7.1.5 Tensões de Saída com Cargas Resistivas Iguais 

As formas de onda das tensões de saída Vo1 e Vo2, nas cargas resistivas 

Rc1 = Rc2 = 60 Ω iguais, são mostradas na Figura 98. Os valores obtidos foram: 

( )1 246,2efVo V ; ( )2 241,6efVo V . 

Figura 98 - Formas de ondas das tensões de saída do conversor. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.1.6 Tensões de Saída com Cargas Resistivas Diferentes 

As formas de onda das tensões de saída Vo1 e Vo2 nas cargas resistivas 

Rc1 = 60 Ω e Rc2 aberto são mostradas na Figura 99. Os valores obtidos foram: 

( )1 219,9efVo V ; ( )2 214,3efVo V . 
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Figura 99 - Formas de ondas das tensões de saída do conversor. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Observa-se que com cargas diferentes há uma pequena queda de tensão 

nas tensões de saídas, porém, ainda prevalece o equilíbrio das tensões Vo1 e Vo2. 

 

 

7.2 RENDIMENTO 

Foi possível obter os rendimentos do conversor CC-CC trifásico série 

ressonante proposto para as várias cargas de forma simples, graças ao “Range 

Power Analyzer - WT500” da Yokogawa do centro de pesquisa. 

O conversor proposto foi ensaiado somente com cargas resistivas, 

inicialmente com cargas iguais e depois com cargas diferentes, que são 

apresentadas a seguir. 

 

7.2.1 Com Cargas Iguais 

Foram utilizados duas cargas resistivas (conjuntos de resistores de alta 

potência), cada um com 8 resistores de 30 Ω. Estes resistores foram conectados em 

série de forma a obter os seguintes valores 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 Ω. Os 
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valores das cargas conectadas, nesta primeira etapa foram iguais, conforme Tabela 

10. 

Tabela 10 - Valores levantados do WT500. 

Vin 
(V) 

Iin 
(A) 

Pin 
(kW) 

Rc1 

(Ω) 
Vo1 
(V) 

Io1 
(A) 

Po1 
(kW) 

Rc2 

(Ω) 
Vo2 
(V) 

Io2 
(A) 

Po2 
(kW) 

Potot 
(kW) 

ƞ(%) 

401,3 1,28 0,51 246,1 245,3 1,00 0,24 247,8 245,2 0,99 0,24 0,49 94,9 

401,3 1,45 0,58 215,5 244,7 1,14 0,28 216,8 244,7 1,13 0,28 0,55 95,0 

401,3 1,69 0,68 184,5 244,1 1,32 0,32 186,1 244,1 1,31 0,32 0,64 95,0 

401,2 2,01 0,81 153,5 243,3 1,59 0,39 155,2 243,3 1,57 0,38 0,77 95,0 

401,2 2,50 1,00 122,9 242,1 1,97 0,48 124,0 242,1 1,95 0,47 0,95 94,5 

401,1 3,29 1,32 93,0 240,4 2,59 0,62 93,2 240,4 2,58 0,62 1,24 94,2 

368,1 4,44 1,63 62,2 217,4 3,50 0,76 62,1 217,3 3,50 0,76 1,52 93,1 

Fonte: Autoria própria. 

Com cargas iguais as correntes Io1 e Io2 e tensões Vo1 e Vo2 de saída são 

equilibradas. A Figura 100 traz a curva de rendimento do conversor proposto para 

algumas potências de saída. 

Figura 100 - Rendimento em função da potência de saída - cargas iguais. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O melhor rendimento pôde ser observado na figura acima e ocorreu próximo 

de 50% da carga nominal. Destaca-se da última linha da Tabela 10, condição 

nominal, que os valores das correntes de entrada e das saídas ficam muito próximos 

do previsto. As tensões Vo1 e Vo2 possuem valores praticamente iguais, porém, 

menores que o previsto. Isso se deve em função das perdas, que foram maiores que 

o esperado, conforme se verifica pelo 0,931  . Estimou-se 0,97 no estudo teórico. 
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7.2.2 Com Cargas Diferentes 

Nesta segunda etapa, foram utilizados os mesmos dois conjuntos de 

resistores de alta potência, porém os valores das cargas conectadas foram 

diferentes, conforme Tabela 11. A resistência Rc1 foi mantida constante na maior 

resistência, associando os 8 resistores em série totalizando 240 Ω teóricos. Na 

prática, os valores são apresentados na tabela. 

 

Tabela 11 - Valores levantados do WT500. 

Vin 
(V) 

Iin 
(A) 

Pin 
(kW) 

Rc1 

(Ω) 
Vo1 
(V) 

Io1 
(A) 

Po1 
(kW) 

Rc2 

(Ω) 
Vo2 
(V) 

Io2 
(A) 

Po2 
(kW) 

Potot 
(kW) 

ƞ(%) 

401,3 1,28 0,51 247,8 245,0 0,99 0,24 246,0 245,0 1,00 0,24 0,49 95,0 

401,3 1,36 0,55 247,8 244,8 0,99 0,24 215,4 244,7 1,14 0,28 0,52 95,0 

401,3 1,48 0,59 247,8 244,6 0,99 0,24 184,5 244,3 1,32 0,32 0,57 95,0 

401,3 1,65 0,66 247,8 244,3 0,99 0,24 153,7 243,9 1,59 0,39 0,63 95,1 

401,2 1,89 0,76 247,8 243,8 0,98 0,24 122,8 243,2 1,98 0,48 0,72 95,1 

401,2 2,28 0,92 247,8 243,1 0,98 0,24 92,9 242,2 2,61 0,63 0,87 94,9 

401,2 3,08 1,23 247,8 241,8 0,98 0,24 62,1 240,2 3,87 0,93 1,17 94,4 

Fonte: Autoria própria. 

Através da tabela é possível observar que a maior variação entre as tensões 

de saída Vo1 e Vo2 ocorre com a maior variação dos resistores de carga: Rc1 igual 

a 247,8 Ω e Rc2 igual a 62,1 Ω, onde os valores das tensões de saída valem: Vo1 

igual a 241,8 V e Vo2 igual a 240,2 V, e a maior variação vale Vo1 - Vo2 1,6 V. 

A Figura 101 mostra a curva de rendimento do conversor proposto para 

algumas potências de saída, conforme Tabela 11. 

Para esta figura, o melhor rendimento fica entre as potências 630 e 720 W. 

O resultado mais relevante corresponde a confirmação prática do equilíbrio das 

tensões Vo1 e Vo2. No pior caso, 1 0,98AIo   e 2 3,87Io A , as tensões se mantém 

praticamente iguais. 

 



102 

Figura 101 - Rendimento em função da potência de saída - cargas diferentes. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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8 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma revisão bibliográfica dos inversores 

multiníveis com diodos de grampeamento e suas vantagens. Também pontuou a sua 

principal desvantagem que é a dificuldade em manter o barramento CC com as 

tensões simétricas e equilibradas. 

Os capítulos 3 e 4 apresentaram um estudo dos transformadores 

defasadores e dos retificadores multipulsos, com o intuito de fornecer isolamento 

galvânico, adequar os níveis de tensão, fornecer um deslocamento de fase entre os 

secundários e contribuir no cancelamento de harmônicas. 

O capítulo 5 revelou um estudo sobre o conversor CC-CC trifásico série 

ressonante, e propôs a configuração com retificadores multipulsos de 12 pulsos, que 

infelizmente não apresentou os resultados esperados. Porém, tornou viável a 

configuração com 2 retificadores de 6 pulsos, com 2 secundários sem o 

defasamento entre eles. Este conversor pôde alimentar o inversor NPC. Neste caso, 

os capacitores do barramento CC foram solicitados de forma alternada. O conversor 

CC-CC trifásico série ressonante proposto trabalhou em alta frequência, com 

elevado rendimento, e operou em malha aberta, gerando tensões equilibradas e 

independentes. 

Através de resultados práticos e de simulação, foi possível verificar este 

equilíbrio, com exceção de um pequeno afundamento. Com o protótipo desenvolvido 

foi possível comprovar os estudos teóricos e poderá gerar novas pesquisas. 

Uma sugestão para um futuro trabalho é a substituição do Iramy por 

componentes discretos, que melhoraria o desempenho deste conversor. 

É importante destacar que, a partir deste trabalho, foi possível elaborar o 

artigo científico intitulado: “Conversor CC-CC Trifásico Série Ressonante com 

Barramento de Saída Simétrico e Isolamento Galvânico”, aceito no INDUSCON 

2016. 
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APÊNDICE A - Transformador: Equacionamento e Projeto Físico 
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A. TRANSFORMADOR 

Para altas frequências são utilizados núcleos de ferrite, conforme Figura 

102. 

Figura 102 - Núcleo do transformador. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A.1. EQUACIONAMENTO 

 Pela lei de faraday: 

( ) .m

d
Vpri Npri

dt


  [V]                                                                                   (A.1) 

Onde: ( )mVpri  é a tensão média no primário [V], Npri  é o número de espiras 

do primário [esp] e   é o fluxo magnético [Wb]. 

 O fluxo magnético é calculado por: 

.Ae B                                                                                                       (A.2) 

Onde: Ae  é a área efetiva - área do núcleo perpendicular as linhas do fluxo 

magnético [m2], e B  é a indução magnética ou densidade de fluxo magnético [T]. 

Portanto: 
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( ) .Ae. . .m

dB B
Vpri Npri Npri Ae

dt t


 


 [V]                                                        (A.3) 

 Por Fourier a tensão fundamental do conversor CC-CC trifásico série 

ressonante: 

( )

2.
p

E
Vpri


  [V]                                                                                          (A.4) 

Onde: ( )pVpri  é a tensão de pico no primário [V], E  é a tensão da fonte CC 

[V]. 

( )

(m)

2.Vpri p
Vpri


  [V]                                                                                  (A.5) 

 O t  para uma tensão alternada aplicada sobre a magnetizante, 

corresponde a porção do período no qual Vpri  é positiva: 

1

2 2.

Ts
t

fs
    [s]                                                                                        (A.6) 

Onde: Ts  é o período de chaveamento e fs  é a frequência de chaveamento. 

 Isolando Ae  em A.3, e substituindo os valores de ( )mVpri  e t : 

( ) ( ).

. max . . . max

m pVpri t Vpri
Ae

Npri B fs Npri B


 

 
                                                         (A.7) 

 Pela lei de Ampère 

(ef). .Kp.Kw.Npri Ipri J Aw                                                                           (A.8) 

Onde: Kp  é o fator de utilização do primário, Kw  é o fator de utilização da 

área da janela do carretel, J  é a densidade de corrente [A/m2],e Aw  é a área da 

janela do carretel [m2]. 

 Isolando Aw  : 

( ).

. .

efNpri Ipri
Aw

Kp Kw J
  [m2]                                                                                 (A.9) 

Multiplicando Ae  por Aw  : 

(p) ( ).
.

. .Kp.Kw.J. Bmax

efVpri Ipri
Ae Aw

fs



 [m4]                                                         (A.10) 

Para o caso específico do conversor CC-CC trifásico série ressonante, tem-

se tensão senoidal no primário. Assim: 

max max ( Bmax) 2. maxB B B      [T]                                                   (A.11) 

 Recalculando o valor de Bmax por A.7: 
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( ).
max

.Ae

mVpri t
B

Npri


                                                                                     (A.12) 

 O número de espiras do primário ( Npri ) é encontrado por: 

(p)

. . . max

Vpri
Npri

fs Ae B



 [esp]                                                                     (A.13) 

 O número de espiras do secundário ( secN ) é encontrado por: 

sec sec

Vpri Npri

V N
                                                                                             (A.14) 

. sec
sec

NpriV
N

Vpri
  [esp]                                                                            (A.15) 

 A área do cobre do condutor do primário ( Spri ) 

( )efIpri
Spri

J
  [m2]                                                                                     (A.16) 

Onde: (ef)Ipri  é a corrente eficaz do primário [A] e J  é a densidade de 

corrente [A/m2]. 

 A área do cobre do condutor do secundário ( secS ) 

( )sec
sec

efI
S

J
  [m2]                                                                                   (A.17) 

Onde: (ef)secI  é a corrente eficaz do secundário [A] e J  é a densidade de 

corrente [A/m2]. 

 O diâmetro máximo do fio de cobre (D), devido ao efeito pelicular 

(skin): 

2.D                                                                                                        (A.18) 

7,5

fs
                                                                                                     (A.19) 

7,5
2.D

fs
                                                                                              (A.20) 

 Número de fios em paralelo do primário ( nfpri ) 

Spri
nfpri

áreadofiocobrepri
                                                                           (A.21) 

 Número de fios em paralelo do secundário ( secnf ) 

sec
sec

sec

S
nf

áreadofiocobre
                                                                         (A.22) 
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 Comprimento aproximado do enrolamento primário ( Lpri ) 

.LmLpri Npri  [m]                                                                                   (A.23) 

Onde Lm é o comprimento médio da espira [m]. 

 Comprimento aproximado do enrolamento secundário ( secL ) 

sec sec.LmL N  [m]                                                                                 (A.24) 

 Potência dissipada no cobre (Pc ) 

2 cu cu
(ef) (ef)

r r
Pc=Npri.Ipri .Lm. +Nsec.Isec .Lm.

nf1 nf2                                              (A.25) 

Onde: cur  é a resistividade do fio de cobre [Ωm]. 

 

 

A.2. PROJETO FÍSICO 

 

A.2.1. DADOS 

400E V   

20fs kHz  

0,33Kp   

0,5Kw   

24500000 /J A m  

max 0,15B T  

81,72.10cur m   

 

 As tensões no primário são calculadas pelas fórmulas: 

( )

2.
254,6p

E
Vpri V


   

( )

(m)

2.Vpri
162,1

p
Vpri V


   

1
25

2 2.

Ts
t s

fs
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( )

( ) 180
2

p

ef

Vpri
Vpri V   

(ef)

(ef)

3 3,7 A

Po

Ipri
Vpri

   

( ) ( ).ef mPin Vpri Ipri  

max max ( Bmax) 2. max 0,3TB B B       

(p) ( ) 9 4 4
.

. 67,3.10 6,73
. . . .J. Bmax

efVpri Ipri
Ae Aw m cm

fs Kp Kw

  


 

Pela tabela 12 de núcleo de ferrite Thornton, escolhe-se o núcleo NEE-

55/28/21. 

Utilizando o valor Ae da tabela, recalcula-se o valor de ΔBmax. 

( ).
max 0,15

.Ae

mVpri t
B T

Npri


    

 

Tabela 12 - Características dos núcleo de ferrite Thornton. 

Núcleo Le  [cm] Ae  [cm2] Ve  [cm3] Aw  [cm2] Lm  [cm] 
.AwAe  

[cm4] 

NEE20 4,3 0,31 1,34 0,26 3,8 0,08 

NEE30/7 6,7 0,60 4,00 0,80 5,6 0,48 

NEE30/14 6,7 1,22 8,17 0,85 6,7 1,03 

NEE42/15 9,7 1,81 17,6 1,57 8,7 2,84 

NEE42/20 9,7 2,40 23,3 1,57 10,5 3,76 

NEE55/21 12,0 3,54 42,5 2,5 11,6 8,85 

NEE65/26 14,7 5,32 78,2 3,7 14,8 19,60 

Fonte: Catálogo de ferrite Thornton. 

Onde: Le é o comprimento efetivo [cm], Ae  é a área efetiva [cm2], Ve  é 

volume efetivo [cm3], Aw  é a área da janela [cm2], Lm  é o comprimento médio da 

espira, .Ae Aw  é o produto de Ae  por Aw . 

Da tabela 12, obtêm-se os dados do núcleo escolhido: 

2 4 23,54 3,54.10Ae cm m   

3 6 342500 42,5.10Ve mm m   

11,6 0,116Lm cm m   

 O número de espiras do enrolamento primário é calculado por: 
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(p)
78,1

2. . .

Vpri
Npri espiras

fs Ae B
 


 

 O número de espiras do enrolamento secundário e terciário é calculado 

por: 

sec sec

Vpri Npri

V N
  

. sec
sec 48,8

NpriV
N esp

Vpri
   

sec 48,8Nter N esp   

 A área do cobre do condutor 

( ) 9 2 2822.10 0,00822
efIpri

Spri m cm
J

    

( ) 9 2 2
sec

sec 644.10 0,00644
efI

S m cm
J

    

Pela tabela de fios esmaltados escolhem-se os fios: 

 Primário:18 AWG (D18AWG=0,102cm e S18AWG=0,008231cm2) 

 Secundário: 21 AWG (D21AWG=0,072cm e S21AWG=0,004105cm2) 

 O diâmetro máximo do fio de cobre, devido ao efeito pelicular (skin): 

7,5
2. 0,11D cm

fs
   

 Número de fios em paralelo 

1
Spri

nfpri
áreadofiocobre

   

sec
sec 1

S
nf

áreadofiocobre
   

 Comprimento aproximado de um enrolamento 

. 905,9 9,059Lpri Npri lm cm m    

Lsec sec.L 1141,4 11,414N m cm m    

 Potência dissipada no cobre 

2 cu cu
(ef) (ef)

r r
Pc=Npri.Ipri .Lm. +Nsec.Isec .Lm. 3,26

nf1 nf2
W  

 Estimativa das perdas para o núcleo NEE-55/28/21: 

Densidade do IP12R 
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34800 /kg m   

Peso 

204Peso g  

Para ΔBmax=0,15T as perdas no núcleo serão de aproximadamente 

25mW/g. Assim, para o núcleo NEE-55/28/21: 

5,1Pm W  
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APÊNDICE B - Programação do DSP 
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B. PROGRAMAÇÃO DO DSP 

//Humberto - julho de 2016 
//Projeto: conversor CC-CC trifásico série ressonante. 
//########################################################################### 
 
#include "F2806x_Device.h" 
#include "F2806x_GlobalPrototypes.h" 
 
// Declaração de variáveis 
 
void main(void) 
 
{ 
// Initialize System Control: 
// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks 
// This function is found in the DSP2802x_SysCtrl.c file. 
   InitSysCtrl(); 
 
// Disable CPU interrupts 
   DINT;   // Global Disable all Interrupts 
 
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags: 
   IER = 0x0000; // Disable CPU interrupts 
   IFR = 0x0000; // Clear all CPU interrupt flags 
 
// Initialize GPIO: 
// This function is found in the DSP2802x_Gpio.c file and 
// illustrates how to set the GPIO to it's default state. 
   InitGpio(); 
 
// Only used if running from FLASH (MemCopy and InitFlash) 
// Copy time critical code and Flash setup code to RAM 
// The  RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart 
// symbols are created by the linker. Refer to the linker files. 
   MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); 
// Call Flash Initialization to setup flash waitstates 
// This function must reside in RAM 
   InitFlash(); // Call the flash wrapper init function 
 
// Initialize the PIE control registers to their default state. 
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags 
// are cleared. 
// This function is found in the DSP2802x_PieCtrl.c file. 
   InitPieCtrl(); 
 
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt 
// Service Routines (ISR). 
// This will populate the entire table, even if the interrupt 
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes. 
// The shell ISR routines are found in DSP2802x_DefaultIsr.c. 
// This function is found in DSP2802x_PieVect.c. 
   InitPieVectTable(); 
 
// Initialize the Device Peripheral. This function can be 
// found in DSP2802x_CpuTimers.c 
   InitCpuTimers(); 
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// Configure CPU-Timers 
   ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 90, 1000); //temporização base de 1ms 
 
// User specific code. 
 
// Configure Pins of Ports A and B as GPIO output pins 
   EALLOW; 
   //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 1; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 0; 
   GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 0; 
   GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0; 
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO16 = 0; 
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO17 = 0; 
   GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1; 
   EDIS; 
 
   GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1; 
 
   //===================================================================== 
   // Config 
   // Initialization Time 
   //======================== 
   // EPWM Module 2 config 
   EPwm2Regs.TBPRD = 1092; // Period = 2016 TBCLK counts 
   EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; // Set Phase register to zero 
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; // (TB_COUNT_UPDOWN) Symmetrical mode 
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0; // (TB_DISABLE) Master module 
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 0; // (TB_SHADOW) 
   EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1; // (TB_CTR_ZERO) Sync down-stream module 
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0; // (CC_SHADOW) 
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0; // (CC_SHADOW) 
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 2; // (CC_CTR_ZERO) load on CTR=Zero 
   EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 2; // (CC_CTR_ZERO) load on CTR=Zero 
   EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; // (AQ_SET) set actions for EPWM1A 
   EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = 1; // (AQ_CLEAR) 
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // (DB_FULL_ENABLE) enable Dead-band module 
   EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // (DB_ACTV_HIC) Active Hi complementary 
   EPwm2Regs.DBFED = 21; // FED = 21 TBCLKs 
   EPwm2Regs.DBRED = 21; // RED = 21 TBCLKs 
 
   // EPWM Module 3 config 
   EPwm3Regs.TBPRD = 1092; // Period = 2016 TBCLK counts 
   EPwm3Regs.TBPHS.half.TBPHS = 728; // Phase = 672/2016 * 360 = 120 deg 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2 ; // (TB_COUNT_UPDOWN) Symmetrical mode 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1; // (TB_ENABLE) Slave module 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0; // (TB_DOWN) Count DOWN on sync (=120 deg) 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 0; // (TB_SHADOW) 
   EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; // (TB_SYNC_IN) sync flow-through 
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0; // (CC_SHADOW) 
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0; // (CC_SHADOW) 
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 2; // (CC_CTR_ZERO) load on CTR=Zero 
   EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 2; // (CC_CTR_ZERO) load on CTR=Zero 
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   EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; // (AQ_SET) set actions for EPWM2A 
   EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = 1; // (AQ_CLEAR) 
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // (DB_FULL_ENABLE) enable Dead-band module 
   EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // (DB_ACTV_HIC) Active Hi Complementary 
   EPwm3Regs.DBFED = 21; // FED = 21 TBCLKs 
   EPwm3Regs.DBRED = 21; // RED = 21 TBCLKs 
 
   // EPWM Module 4 config 
   EPwm4Regs.TBPRD = 1092; // Period = 2016 TBCLK counts 
   EPwm4Regs.TBPHS.half.TBPHS = 728; // Phase = 672/2016 * 360 = 120 deg 
   EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; // (TB_COUNT_UPDOWN) Symmetrical mode 
   EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 1; // (TB_ENABLE) Slave module 
   EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1; // (TB_UP) Count UP on sync (=240 deg) 
   EPwm4Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 0; // (TB_SHADOW) 
   EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0; // (TB_SYNC_IN) sync flow-through 
   EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0; // (CC_SHADOW) 
   EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0; // (CC_SHADOW) 
   EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 2; // (CC_CTR_ZERO) load on CTR=Zero 
   EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 2; // (CC_CTR_ZERO) load on CTR=Zero 
   EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; // (AQ_SET) set actions for EPWM3Ai 
   EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAD = 1; // (AQ_CLEAR) 
   EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; // (DB_FULL_ENABLE) enable Dead-band module 
   EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2; // (DB_ACTV_HIC) Active Hi complementary 
   EPwm4Regs.DBFED = 21; // FED = 21 TBCLKs 
   EPwm4Regs.DBRED = 21; // RED = 21 TBCLKs 
 
   // Run Time (Note: Example execution of one run-time instant) 
   //=========================================================== 
   EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = 546; // adjust duty for output EPWM2A 
   EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = 546; // adjust duty for output EPWM3A 
   EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = 546; // adjust duty for output EPWM4A 
 
} 
 
//=========================================================================== 
// End of SourceCode. 
//=========================================================================== 
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APÊNDICE C - Detalhes da confecção do conversor proposto 
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C. DETALHES DA CONFECÇÃO DO CONVERSOR PROPOSTO 

A confecção do conversor CC-CC trifásico série ressonante proposto foi 

pensada com o intuito de facilitar a sua construção, manutenção, medição e 

alteração, por isso o circuito foi dividido nos seguintes módulos: 

 inversor trifásico; 

 transformador trifásico; 

 retificador trifásico; 

 filtro capacitivo de saída; 

 DSP 

 acoplamento óptico; 

 condicionamento dos pulsos de comando. 

A simbologia dos pontos de medição de corrente e tensão utilizada nos 

diagramas é apresentada na Figura 103. Para a medição de corrente e tensão nas 

placas foram colocados jumpers e terminais para a conexão das pontas de provas 

de corrente e tensão do osciloscópio. 

Figura 103 - Simbologia do ponto de medição de tensão e do ponto de medição de corrente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

No módulo inversor trifásico foram utilizados transistores integrados (Iramy 

20UP60B, da International Rectifier), com a intenção de minimizar o tamanho da 

placa. A Figura 104 (a) mostra o circuito inversor trifásico sendo alimentado pela 

fonte CC através dos terminais +E e -E. Esta fonte está conectada ao capacitor de 

entrada Cin, e ao iramy. Na saída do inversor estão conectados os capacitores 

ressonantes Cres1, Cres2 e Cres3, formados cada um pela associação de três 

capacitores em paralelo, e também aos circuitos de boot strap, formados por um 

capacitor Cbs, um diodo Dbs e um resistor Rbs. Os pinos de entrada dos pulsos de 

comando das chaves são: 13, 14 e 15; e 16, 17 e 18. Os pinos de 21 e 22 são de 

alimentação Vcc e Vss, + 15 V e 0 V, do driver. Na Figura 104 (b) é visto o circuito 



120 

do transformador trifásico de alta frequência formado por três transformadores 

monofásicos, cada um com dois enrolamentos secundários. 

Figura 104 - (a) Inversor trifásico e (b) Transformador trifásico de alta frequência. 
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Fonte: Autoria própria. 

A Figura 105 apresenta o módulo inversor. Um dissipador de calor é utilizado 

junto ao Iramy, e na saída tem-se os conjuntos de capacitores ressonantes, um por 

fase. Nesta placa também são vistos os capacitores de boot strap, juntamente com 

seus resistores e diodos. Foram utilizados conectores para entrada dos sinais de 

comando dos interruptores. O módulo do transformador trifásico é mostrado na 

Figura 106. 
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Figura 105 - Módulo inversor trifásico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 106 - Módulo transformador trifásico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 107 são mostrados: (a) circuito do retificador trifásico, composto 

por dois retificadores trifásicos ligados em série, e o (b) circuito do filtro capacitivo de 

saída. 
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Figura 107 - (a) Circuito retificadores trifásico e (b) Filtro Capacitivo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A seguir, na Figura 108, é apresentado o módulo retificador trifásico. 

Figura 108 - Módulo retificador trifásico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 109 é mostrado o módulo filtro capacitivo de saída composto 

pelos capacitores Co1 e Co2. Cada capacitor é formado pela associação em 

paralelo de 4 capacitores de 470 μF com tensão de trabalho de 400 V. 
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Figura 109 - Módulo filtro capacitivo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 110 é composta pelo: (a) acoplamento óptico e (b) condicionamento 

dos pulsos de comando. O acoplamento óptico é fundamental para evitar a queima 

do microcontrolador através do isolamento óptico, e o circuito de condicionamento 

dos pulsos de comando é necessário, pois o iramy trabalha com tensão de 

acionamento das chaves de 15 V. A saturação ocorre com 0 V e o corte com + 15 V. 

Figura 110 - Circuitos de acoplamento óptico e de condicionamento dos pulsos de comando. 
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(b) Saída com coletor aberto  

Fonte: Autoria própria. 

O módulo de acoplamento óptico é visto na Figura 111 e o módulo de 

condicionamento na Figura 112. A placa do módulo de condicionamento recebe da 

fonte CC 15 V, e através de três capacitores de desacoplamento de 100 nF alimenta 
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os resistores de saída do CI 7406 e o Iramy. Nesta placa ainda há um regulador de 

tensão de 5 V que alimenta as saídas dos optoacopladores 6N137. 

Figura 111 - Módulo de acoplamento óptico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 112 - Módulo de condicionamento dos pulsos de comando. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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C.1. LISTA DE COMPONENTES 

A Tabela 13 apresenta a lista de componentes utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 13 - Lista de componentes. 

Item Componente Especificação Quantidade 

1 Capacitor de entrada - Cin 1 μF / 630 V 1 

2 Iramy 20UP60B 20 A / 600 V 1 

3 Capacitor de boot  strap - Cbs 1 μF / 16 V 3 

4 Diodo de boot strap - Dbs MUR 160 3 

5 Resistor de boot strap - Rbs 33 Ω / ¼ W 3 

6 Capacitores ressonantes - Cres1 a Cres3 470 nF / 630 V 9 

7 Diodo retificador - D1 a D12 MUR 4100 12 

8 Capacitor de filtro - Co1 e Co2 470 μF / 400 V 8 

9 CD 4049  1 

10 Resistor R2 820 Ω / ¼ W 6 

11 6N137  6 

12 Resistor R3  4,7 kΩ / ¼ W 6 

13 Resistor R1 3,3 kΩ / ¼ W 6 

14 CI 7406  1 

Fonte: Autoria própria. 

 


