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RESUMO 

 

DE MORAIS, Julio C. S. Desenvolvimento de um microinversor conectado à rede 
baseado na integração do conversor Ćuk com uma estrutura de indutores chaveados. 
2017. 163 f. Dissertação – Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 
 
 
 
Neste trabalho é proposto o desenvolvimento de um novo microinversor de estágio 
único para aplicação em sistemas fotovoltaicos. A topologia apresentada é baseada 
na combinação do conversor Ćuk com uma estrutura de indutores chaveados para 
obtenção de um maior ganho estático e um circuito inversor em ponte completa 
conectado à rede. A estrutura de indutores chaveados apresentada nesse trabalho 
reduz esforços de tensão e corrente nas chaves semicondutoras. Com o objetivo de 
facilitar o controle, a etapa CC do microinversor opera em modo de condução 
descontínua (DCM). Para injetar corrente senoidal com baixa distorção harmônica à 
rede, é aplicado às chaves semicondutoras da etapa CC uma modulação por largura 
de pulso senoidal (SPWM). As chaves semicondutoras do circuito inversor em ponte 
completa são comandadas na frequência da rede, reduzindo perdas por 
chaveamento. Por se tratar de uma topologia inédita, são apresentados os modos de 
operação e a análise matemática do conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático. 
Posteriormente, são realizadas a análise teórica e a estratégia de controle do 
microinversor proposto. Os resultados experimentais são expostos para discutir o 
funcionamento da topologia proposta, através de simulações e da implementação de 
um protótipo de 180 W. 
 
Palavra-chave: inversor unfolding, conversor Ćuk, estrutura de indutores chaveados, 
alto ganho estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

DE MORAIS, Julio C. S. Development of an on-grid microinverter based on the Ćuk 
converter and a switched inductor structure. 2017. 163 f. Dissertação – Programa de 
Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 
 
 
The development of a novel single stage microinverter is proposed. The presented 
topology is based on the combination of the Ćuk converter with a switched inductor 
structure to obtain a higher static gain, and a full-bridge inverter circuit. The presented 
switched inductor structure reduces voltage and current stresses on the power 
switches. In order of simplify the control, the stage CC of the microinverter operate in 
discontinuous conduction mode (DCM). To inject sinusoidal current with low harmonic 
distortion to the grid, a sinusoidal pulse width modulation (SPWM) is applied in the 
power switches. The switches of the full-bridge inverter are commanded in low 
frequency, in order to reduce switching losses. Operation modes and math analysis of 
the novel CC-CC converter are presented. Moreover, the math analysis and control 
strategy of proposed microinverter topology are exposed. Furthermore, experimental 
results are performed to analyze the proposed topology operation, by software 
simulations and implementation of a 180 W prototype. 
 
Keyword: unfolding inverter, Ćuk converter, switched inductor structure, high static 

gain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso massivo de combustíveis fósseis resulta em sérios problemas, como, 

efeito estufa e poluição do meio ambiente. Escassez de energia e poluição ambiental 

tem sido um grande obstáculo para o desenvolvimento humano e tecnológico. O 

petróleo e carvão são ainda as principais fontes de energia e seu consumo cresce à 

medida que a população global aumenta.  

A matriz energética brasileira é composta, em sua maioria, pela geração 

hidroelétrica, umas das fontes de geração de menor custo, mas de impactos 

socioambientais consideráveis.  

Segundo o boletim de acompanhamento da expansão da oferta, número 5, 

(ANEEL, 2015), as centrais termoelétricas possuem, em menor escala, destaque na 

composição da matriz de energia elétrica atual. Essas usinas funcionam a base da 

queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, carvão, gás natural, 

biomassa. Há muita discussão quanto ao impacto ambiental das usinas térmicas, 

devido à grande quantidade de gases poluentes liberados na atmosfera. 

Nesse cenário, a busca por fontes alternativas de energia é uma questão que 

deve ser debatida com urgência. A energia fotovoltaica aparece como uma fonte de 

energia livre de emissões e renovável com alta confiabilidade. 

A Agência Internacional de Energia (IEA, 2016) reporta que, pelo menos 75 

GW de fotovoltaicos foram colocadas em operação, significando um aumento de 50%, 

quando comparado com o ano de 2015. Em 2016, a capacidade instalada de sistemas 

fotovoltaicos totalizou, pelo menos, 303 GW, no mundo. Essa capacidade instalada 

resultou em uma produção de energia elétrica de 375 TWh de origem fotovoltaica em 

2016 (IEA, 2016).  

Na Figura 1 é apresentado o crescimento anual de capacidade instalada de 

sistemas fotovoltaicos desde 2000 a 2016. 
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Figura 1 – Crescimento da capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos no mundo 
Fonte: IEA (2016). 

 

Os cinco países que mais possuem instalações fotovoltaicas no mundo são 

China, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Itália, com capacidades instaladas de 

78,0, 42,8, 41,2, 40,3 e 19,3 GW, respectivamente (IEA, 2016). 

No aspecto nacional, foram incorporadas 40 instalações fotovoltaicas, 

totalizando 1 GW de capacidade instalada à matriz energética nacional (ANEEL, 

2015). Em 2017, em seu relatório de acompanhamento da implantação de 

empreendimentos de geração n° 10, a ANEEL prevê um acréscimo de 256 MW de 

instalações fotovoltaicas à matriz nacional (ANEEL, 2017). 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser categorizados como sistemas isolados, 

quando se armazena a energia gerada em banco de baterias e normalmente são 

instalados em locais sem acesso à rede elétrica, e sistemas conectados à rede, sendo 

colocado em paralelo com a rede elétrica da concessionária de distribuição.  

Para que a tensão gerada pelo módulo fotovoltaico seja injetada na rede 

elétrica, é necessário que haja uma etapa de processamento de energia. Esse 

processamento é realizado por conversores CC-CA, também conhecidos como 

inversores. 

Na Figura 2, é exposta a configuração do sistema fotovoltaico conectado à 

rede. Nota-se, que para a energia gerada pelo módulo fotovoltaico seja injetada à rede 

elétrica, é necessário um conversor CC-CA. 
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Figura 2 – Sistema fotovoltaico conectado à rede 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede apresentam diversas potências, 

podendo ser de pequeno a grande porte. Em sistemas fotovoltaicos de pequeno porte, 

microinversores podem ser utilizados, pois tornam a instalação mais simples e prática.  

Conforme Meneses et al. (2013), inversores fotovoltaicos devem ser leves e 

compactos, tornando a instalação do sistema fotovoltaico mais rápida e menos 

custosa. 

Para Wills et al. (1996, p. 1231), o sistema fotovoltaico com microinversor tem 

o potencial de ser a solução completa para aplicações sobre telhados e fachadas de 

casas e construções na área urbana com o objetivo de conectar o sistema à rede 

elétrica. 

 

1.1 TEMA 

 

Módulos fotovoltaicos possuem a característica de gerar um baixo valor de 

tensão CC (corrente contínua) em seus terminais. Entretanto, a rede elétrica opera 

em tensão CA (corrente alternada), cujos valores de referência de tensão de pico são, 

normalmente, 180 ou 311 V.  

Freire (2015) apresenta uma topologia de inversor de baixa potência, 

baseadas na topologia flyback. Nessas topologias, a elevação da tensão CC é 

alcançada pela relação de espiras do enrolamento primário e secundário do 

transformador.  

É possível obter um alto ganho de tensão em conversores CC-CC sem o uso 

de transformadores. Nesses casos, emprega-se um estágio CC-CC não isolado de 

elevado ganho estático para aumentar a tensão de saída a um valor adequado para 

que o estágio inversor seja conectado diretamente à rede (DREHER, 2012).  

Segundo Gules et al. (2014), conversores CC-CC com alto ganho estático 

podem ser aplicados em estruturas de microinversor. Há alguns desafios no estudo 
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dessas topologias, por exemplo, aumento do rendimento, redução de custos, e o 

funcionamento confiável ao longo da vida útil do módulo. 

Tendo em vista os desafios desse tema se pesquisa apresentados, o objetivo 

desse estudo é o desenvolvimento de um microinversor para injeção de energia na 

rede a partir de um módulo fotovoltaico. A estrutura utilizada é uma topologia de 

estágio único baseado em um conversor CC-CC não isolado. 

 

1.1.1 Delimitação do tema 

 

Inversores conectados à rede podem ser classificados conforme a sua 

característica de entrada: (1) inversor de tensão (VSI – voltage source inverter), cuja 

entrada apresenta característica tipo fonte de tensão. Normalmente, conecta-se na 

entrada do inversor uma etapa CC-CC com saída em tensão, apresentando um filtro 

capacitivo na saída; (2) inversor de corrente (CSI – current source inverter), cuja 

entrada apresenta característica tipo fonte de corrente, a conexão da entrada do 

inversor é realizada através de um indutor (SAEIDABADI et al., 2015); (LI et al., 2008). 

Quando o conversor CC-CC apresenta indutor na saída, uma corrente 

senoidal pode ser obtida através de diferentes estratégias de controle. Por exemplo, 

tanto as chaves semicondutoras da etapa CC quanto do circuito inversor podem ser 

comandas em alta frequência, de forma a obter uma corrente senoidal.  

Outra maneira de injetar uma corrente senoidal na rede é modular uma 

corrente senoidal retificada no indutor de saída da etapa CC. Através da comutação 

das chaves semicondutoras do circuito inversor na frequência da rede, injeta-se na 

rede uma corrente senoidal. Os inversores, que utilizam essa estratégia, são 

denominados inversores unfolding. (PRASANNA, 2014). 

A topologia de conversor CC-CA que se propõe nesse estudo se baseia na 

integração do conversor CC-CC Ćuk com uma estrutura de indutores chaveados e um 

circuito inversor ponte completa, conforme se apresenta na Figura 3.  
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Figura 3 – Topologia de inversor unfolding baseada no conversor Ćuk com indutores chaveados 
Fonte: Autoria própria. 

 

Um alto ganho estático de tensão é obtido através da inserção de uma 

estrutura de indutores chaveados. O conversor não perde a característica elevadora 

e abaixadora na etapa CC.  

As chaves S1 e S2 são comandadas de forma a obter na entrada do circuito 

inversor uma corrente senoidal retificada, através da modulação por largura de pulso 

senoidal – SPWM. As chaves S3, S4, S5 e S6 são moduladas na frequência da rede. 

Desta forma, o inversor unfolding proposto opera conectado à rede, injetando corrente 

senoidal. O sincronismo do conversor CC-CA proposto com a rede é realizado através 

de um algoritmo PLL (phase-locked loop). 

 

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 

 

Atualmente, há poucos estudos de topologias de microinversores com saída 

em corrente da etapa CC. Além disso, para a operação de um inversor unfolding, é 

necessário que o conversor da etapa CC não perca a característica elevadora e 

abaixadora. Pois, a rede elétrica assume valores maiores e menores que a tensão de 

entrada da etapa CC.  

No conversor Ćuk, além de apresentar característica de saída em corrente, a 

tensão de saída pode ser tanto maior quanto menor que a tensão de entrada, ou seja, 

o conversor Ćuk é um conversor elevador e abaixador.  

Em aplicações de microinversores conectados à rede com topologias não 

isoladas, o conversor da etapa CC deve operar com alto ganho estático, pois, a tensão 
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da rede é muito maior que a tensão gerada pelo módulo fotovoltaico. O conversor Ćuk 

não pode promover um elevado ganho de tensão, sem prejudicar seu funcionamento.  

Para promover um elevado ganho estático, um conversor CC-CC deve operar 

com alta razão cíclica. Segundo Axelrod et al. (2005), a operação do conversor com 

razão cíclica elevada prejudica o rendimento do conversor, devido a elevados esforços 

de tensão nas chaves semicondutoras. 

Uma maneira de alcançar a elevação na tensão é inserir transformadores com 

uma relação de transformação devidamente escolhida. Todavia, Tang et al. (2015) 

comenta que topologias isoladas com uma grande relação de transformação aumenta 

esforços de tensão nos elementos primários do circuito, resultando em baixa 

eficiência. Além disso, a energia de dispersão do transformador pode produzir maiores 

perdas e interferência eletromagnética. 

Em microinversores unfolding, as chaves do circuito inversor são moduladas 

na frequência da rede. A modulação em baixa frequência das chaves do circuito 

inversor reduz perdas por comutação e, consequentemente, aumenta-se o rendimento 

(MENESES, 2013). 

Na topologia proposta, a operação em modo DCM da etapa CC apresenta as 

vantagens de redução dos elementos magnéticos L1 e L2. Além de apresentar 

menores perdas de comutação, pois a entrada em condução das chaves S1 e S2 

apresenta a característica comutação com corrente nula (ZCS – zero current 

switching).  

Apesar da operação em DCM apresentar maiores esforços de corrente nas 

chaves semicondutoras, o modo DCM é adequado para aplicações em conversores 

de baixa potência. Atualmente, dispõem-se de chaves de baixa tensão com perda de 

condução muito baixas. Na estrutura proposta, ta corrente de entrada é dividida nas 

duas chaves S1 e S2 reduzindo as perdas de condução. 

Do ponto de vista do controle, conversor Ćuk é um conversor de alta ordem. 

A operação em DCM torna o controle mais simples. No caso da implementação 

proposta, o controle da corrente de saída que será injetada na rede é desnecessário, 

podendo operar em malha aberta. 

Além disso, não se faz necessário inserir sensores de corrente para que o 

inversor unfolding proposto opere adequadamente, injetando corrente senoidal à rede 

elétrica. Adicionalmente, para a realização de algoritmos para acompanhamento do 

ponto de potência máxima (MPPT – maximum power point tracker), também não é 
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necessário utilizar sensores de corrente, pois a corrente pode ser calculada. A 

possibilidade de operar sem sensores de corrente é uma grande vantagem da 

topologia proposta para aplicações em microinversores conectados à rede. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um inversor de baixa potência utilizando uma estrutura de 

estágio único baseado em um conversor CC-CC Ćuk com elevado ganho estático. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Estudar o conversor CC-CC Ćuk com elevado ganho estático; 

• Adaptar a topologia do conversor CC-CC Ćuk com elevado ganho 

estático para um inversor de baixa potência; 

• Analisar o funcionamento do inversor injetando energia na rede. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A matriz de energia elétrica brasileira está concentrada em grandes usinas 

geradoras distantes do consumidor. Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede 

aparecem, nesse sentido, para descentralizar e diversificar a produção de energia 

elétrica no país, pois podem ser aplicados em grandes centros urbanos. 

A arquitetura dos centros urbanos apresenta, normalmente, espaços limitados 

para a instalação de sistemas fotovoltaicos, tais como, telhados ou coberturas. 

Adicionalmente, nos espaços urbanos, a geração dos sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede é prejudicada por ocorrência de sombreamentos parciais dos 

módulos. 

Nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede através de microinversor, as 

perdas por sombreamento parciais é eliminada, pois cada módulo do sistema é 

conectado individualmente a um inversor (DE SOUZA, 2009). Devido a sua maior 

modularidade, a instalação do sistema se torna mais simples e menos custosa. 
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Normalmente, são necessários circuitos sensores de corrente e tensão para 

que o microinversor acompanhe o ponto de máxima potência do módulo fotovoltaico 

e para que a corrente injetada apresente característica senoidal e esteja em sincronia 

com a rede elétrica. 

Com a topologia de microinversor que se propõe nesse trabalho é possível 

realizar o acompanhamento do ponto de máxima potência (MPPT) e injetar corrente 

senoidal à rede elétrica, sem a necessidade de sensores de corrente.  

Portanto, a topologia apresentada nesse trabalho contribui para o campo de 

pesquisa da eletrônica de potência, pois a topologia de microinversor proposta é 

inédita e simplificada, reduzindo custos e ampliando a compreensão da aplicabilidade 

de microinversores em sistemas fotovoltaicos. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os principais 

conceitos e definições relevantes ao tema, incluindo tipos de sistemas fotovoltaicos, 

estruturas para elevação de tensão em conversores estáticos, inversores, e normas e 

recomendações aplicadas a sistemas fotovoltaicos. 

A partir da pesquisa bibliográfica, em uma segunda etapa, foi proposta uma 

topologia utilizando o conversor CC-CC Ćuk com uma estrutura de indutores 

chaveados para obter alto ganho estático. Em seguida, foi analisado o funcionamento 

do conversor proposto.  

Com base no conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático, foi proposta uma 

topologia de conversor CC-CA, através da inserção de um circuito inversor em ponte 

completa, em baixa frequência.  

Paralelamente, foram realizadas simulações utilizando o software PSIM, 

colaborando com a análise do funcionamento tanto do conversor CC-CC quanto do 

conversor CC-CA propostos. Buscou-se avaliar as principais formas de onda, tais 

como, corrente nos indutores de entrada e saída, acionamento das chaves 

semicondutoras e corrente de saída, dentre outras. 

As informações adquiridas nas etapas anteriores foram utilizadas para o 

desenvolvimento de um protótipo de 180 W do conversor CC-CA. O protótipo foi 

desenvolvido para operar em sincronia com a rede elétrica através de um algoritmo 



23 
 

PLL. Por fim, experimentos foram realizados no protótipo com o propósito de analisar 

seu funcionamento e comparar com os resultados nas etapas anteriores. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho é dividido em 8 capítulos. O primeiro consiste na introdução do 

tema. O segundo é composto pela fundamentação teórica e revisão bibliográfica. O 

terceiro e quarto capítulo são destinados às análises teóricas. O quinto capítulo trata 

do desenvolvimento do projeto. O sexto capítulo aborda resultados de simulações O 

sétimo capítulo trata da implementação do protótipo, além de testes e comparações 

pertinentes. O oitavo e último capítulo aborda as conclusões gerais. Conteúdos 

relevantes para o desenvolvimento do trabalho são expostos em apêndices e anexos. 
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2 REVISÃO BIBIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

A classificação das centrais geradoras distribuídas é realizada de acordo com 

a potência instalada. A resolução normativa ANEEL 482/2012 foi revisada e a 

resolução normativa ANEEL 687/2015, denomina que, microgeração distribuída é a 

central geradora com potência instalada até 75 kW e minigeração distribuída é a 

central geradora de 75 kW até 5 MW, para sistemas fotovoltaicos.  

A ANEEL, em seu módulo 3 do documento PRODIST - Procedimentos de 

Distribuição, apresenta os níveis de tensão de conexão de centrais geradoras 

distribuídas. Devendo ser monofásico em baixa tensão para potência instalada até 10 

kW; trifásico em baixa tensão para potências entre 10 kW e 75 kW; trifásico em baixa 

tensão ou média tensão para potências 76 kW a 500 kW; em média tensão ou alta 

tensão para potências 501 kW a 30 MW e alta tensão para potências acima de 30 

MW. 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede são classificados em sistema 

com inversor central, inversor com uma única string, inversor com múltiplas strings e 

microinversor. A aplicação de cada configuração depende da potência do sistema de 

geração. 

Conforme Dreher (2012, p. 24), para potências de até 0,5 kWp, a configuração 

utilizada é com microinversor. Entre 0,5 kWp e 3 kWp, utiliza-se o inversor com uma 

única string. Já para potências de geração entre 3 kWp e 10 kWp, a configuração mais 

adequada é o inversor com múltiplas strings. Por fim, o sistema com inversor central 

é aplicado para potências de geração acima de 10 kWp. Na Figura 4, é apresentado 

a classificação de acordo com a potência do sistema fotovoltaico. 
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Figura 4 – Tipos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
Fonte: Adaptado de Dreher (2012). 

 

Segundo Gules et al. (2014, p. 5860), a estrutura usualmente utilizada para 

geração de energia fotovoltaica de alta potência conectada à rede é o inversor 

centralizado, onde vários módulos fotovoltaicos são conectados em série, formando 

um arranjo, que por sua vez, podem ser conectados em paralelo, formando um 

sistema. Obtém-se, assim, um nível de tensão CC necessário para a operação do 

inversor e transferência de energia à rede com uma baixa taxa de distorção harmônica 

de corrente. 

Entretanto, a operação do sistema com inversor centralizado apresenta 

alguns problemas, tais como, perdas de potência devido à diferença de características 

de fabricação entre os módulos e sombreamento parcial dos módulos ocasionado por 

nuvens, árvores ou até edificações próximas, especialmente em áreas urbanas. 

De acordo com Liu et al. (2007, p. 631), a eficiência dos sistemas 

centralizados é elevada devido à adoção de conversor de estágio único. Igualmente 

ao sistema centralizado, o sistema de uma string consiste em uma string única de 

módulos fotovoltaicos e um inversor. O sistema de múltiplas strings consiste de várias 

strings com conversores CC-CC separados a um inversor comum.  

A configuração de múltiplas strings é aplicada, normalmente, em sistemas de 

grande porte, possuindo uma grande flexibilidade para o aumento da potência 
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instalada. Sua desvantagem está em usar um único inversor, dificultando manutenção 

quanto a falhas ou problemas relacionados ao seu funcionamento.  

Calais et al. (2002, p. 1995) comenta que o sistema fotovoltaico com 

microinversor possui a vantagem de maior modularidade, sendo aplicados em 

sistemas menores e mais simples. Como um inversor é integrado a cada módulo 

fotovoltaico, reduzem-se perdas devido às diferenças de fabricação entre cada 

módulo e devido ao sombreamento parcial, causado por prédios ou árvores próximas. 

Além disso, o MPPT é implementado em cada módulo fotovoltaico, ampliando a 

capacidade de geração de energia.  

Os sistemas fotovoltaicos com microinversor são, normalmente, aplicados em 

sistemas de baixa potência. Cada módulo possui seu próprio inversor para injetar a 

energia gerada do módulo à rede elétrica.  

Os principais desafios de implementação dos microinversores são melhorar a 

eficiência e a durabilidade. De Souza (2009, p. 10) comenta que, os microinversores 

possuem grande capacidade de se tornar dispositivos do tipo “plug and play”, tornando 

a instalação mais simples e rápida. 

 

2.1.1 Classificação de inversores 

 

Há diferentes topologias de conversores de energia aplicadas a sistemas 

fotovoltaicos. A classificação dessas topologias pode ser feita de acordo com o 

número de estágios no processamento da energia e o emprego de transformares para 

isolamento.  

Algumas topologias incorporam transformadores em alta frequência, nos 

estágios de processamento, outras empregam transformadores de baixa frequência 

na saída do sistema, outras ainda não fazem uso de transformadores e são 

classificadas como não isoladas.  

De Souza (2009, p. 13) salienta que a opção pelo transformador de baixa 

frequência torna a topologia mais volumosa e com maior custo, por isso, os sistemas 

mais modernos tendem a usar transformadores de alta frequência, quando se faz a 

escolha por configurações isoladas. Na Figura 5, são apresentadas configurações de 

inversores isolados, com transformador operando em baixa e alta frequência, 

respectivamente. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5 – Estruturas de inversores isolados (a) no lado de baixa frequência e (b) no lado de 
alta frequência 

Fonte: Autoria própria. 

 

Referente ao número de estágios, o processamento pode ser de estágio único 

ou múltiplos estágios. No processamento com estágio único, todas as funções do 

processamento eletrônico de energia, tais como, elevação e inversão da tensão, 

controle de corrente, entre outros, são concentradas em um único processo. No 

processamento com múltiplos estágios, o conversor CC-CC, no primeiro estágio, 

desempenha a função do algoritmo MPPT e elevação de tensão e o controle da 

corrente é feito no estágio inversor (GIL, 2016).  

Segundo Gazoli (2011, p. 65), o número de estágios conversores influencia o 

número de chaves semicondutoras de potência utilizadas, as topologias com um único 

estágio permitem construir uma estrutura mais compacta do que as topologias com 

múltiplos estágios. Apesar da topologia com estágio único apresentar menos 

componentes em sua estrutura, sua eficiência pode ser menor, pois toda a energia 

elétrica é processada por um único estágio, demandando chaves semicondutoras 

para tensões e correntes elétricas maiores do que quando o conversor possui mais 

estágios. Na Figura 6, são apresentadas topologias de estágio único e de dois 

estágios, ambas sem transformadores. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6 – Inversores com estruturas de (a) estágio único e (b) 
dois estágios  

Fonte: Autoria própria. 

 

2.1.2 Inversor de tensão e inversor de corrente 

 

As topologias VSI possuem a característica do uso de um capacitor eletrolítico 

na entrada do inversor, formando um link CC. Esse capacitor eletrolítico funciona 

como armazenador de energia e filtro CC. A tensão CC do módulo fotovoltaico é 

aumentada acima do nível do pico da tensão da rede CA por um conversor CC-CC. 

Então, um conversor CC-CA é usado para gerar uma corrente senoidal - por 

modulação por largura de pulso (PWM - pulse width modulation). Os dois tipos 

principais de inversores VSI monofásicos são: meia ponte e ponte completa. 

Nas topologias CSI, é criado um link CC indutivo. Essa topologia apresenta 

um indutor como armazenador de energia na entrada da etapa inversora. O objetivo 

da estrutura CSI é gerar uma corrente alternada a partir de uma corrente CC com 

amplitude e frequência controláveis. Na Figura 7, são expostas as configurações das 

topologias CSI e VSI. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 7 – Estrutura de inversor de (a) corrente 
(CSI) e (b) tensão (VSI)  

Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo Rodrigues (2014, p. 21), nas estruturas CSI, é necessário utilizar 

diodos em série para que as chaves semicondutoras possam suportar tensões 

reversas, sem se danificarem. 

 

2.1.3 Inversor unfolding 

 

Há também a possibilidade de injetar corrente senoidal na rede em uma 

topologia que apresenta um link CC com indutor na saída, a partir de uma técnica 

chamada de inversor unfolding. A principal diferença entre a solução CSI e a solução 

unfolding é modulação aplicada nas etapas CC e CA.  

Na solução CSI, a modulação PWM em alta frequência é aplicada no 

conversor elevador CC-CC e no conversor CC-CA. Enquanto que, no inversor 

unfolding, a modulação PWM, em alta frequência, é aplicada na etapa CC, com o 

objetivo de modular uma corrente senoidal retificada na saída. Então, a corrente 

senoidal retificada é processada por uma modulação em baixa frequência, injetando 

uma corrente senoidal na rede elétrica. 

A vantagem de se aplicar um inversor unfolding na saída de um conversor 

CC-CC é que esse inversor é comutado na frequência da rede e apresenta menores 

perdas de chaveamento, quando comparadas com inversores com modulação PWM 

(PRASANNA et al., 2014).  
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Na Figura 8, são apresentadas as estruturas de conversores CC-CA, cuja 

saída da etapa CC possui a característica fonte de corrente. Em aplicações em 

microinversor, o conversor CC-CC deve ser de alto ganho estático, visto que os 

módulos fotovoltaicos geram, em seus terminais, um baixo nível de tensão CC.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8 – Estruturas de microinversores com a técnica (a) CSI e (b) unfolding 
Fonte: Autoria própria. 

 

Kasa et al. (2005) apresentam uma estrutura microinversor de 300 W baseada 

na topologia flyback em modo DCM com derivação central do enrolamento 

secundário, apresentada na Figura 9. A chave S1 é modulada em alta frequência, 

enquanto que a modulação das chaves S2 e S3 é realizada alternadamente e em 

sincronia com a rede elétrica. Com isso, a corrente injetada à rede possui forma de 

onda senoidal.  

Kasa et al. (2005) realizam a implementação de um algoritmo MPPT sem a 

necessidade de sensor de corrente, pois a razão cíclica é conhecida e a corrente 

média de entrada pode ser estimada.  

Uma desvantagem da topologia apresentada por Kasa et al. (2005) é a 

necessidade de realizar um grampeamento dissipativo da tensão na chave S1, devido 

à indutância de dispersão do transformador, a ocorrência de sobretensão na chave 

S1.  
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Figura 9 – Topologia de microinversor unfolding baseada no conversor flyback 
Fonte: Adaptado de Kasa et al. (2005). 

 

Outra topologia de microinversor baseada no conversor flyback, com potência 

de 200 W, é apresentada por Freire (2015). A topologia desse conversor é estruturada 

na associação de quatro conversores flyback, operando em modo DCM, interligados 

e conectados à rede, conforme Figura 10. As chaves do primário são comutadas em 

alta frequência, através da técnica SPWM e as chaves do secundário, na frequência 

da rede.  

A associação de conversores flyback na entrada e a operação em DCM 

proporcionam menores esforços de corrente no primário e reduz-se o volume dos 

magnéticos (FREIRE, 2015). Todavia, desvantagens desse conversor CC-CA são a 

complexidade do circuito e o elevado número de chaves semicondutoras que 

comutam em alta frequência. 
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Figura 10 – Topologia de microinversor unfolding baseada na associação de conversores 

flyback 
Fonte: Adaptado de Freire (2015). 

 

Uma forma de aumentar o rendimento de topologias microinversores é retirar 

o transformador para elevação da tensão e realizar o ganho da etapa CC através de 

conversores de alto ganho.  

Adbel-Rahim et al. (2011) desenvolver uma topologia de microinversor, com 

potência de 170 W, através da integração do conversor buck-boost, operando em 

modo DCM, e de uma estrutura de indutores chaveados para realizar o ganho de 

tensão. A estrutura de indutores chaveados é composta por três diodos e indutores, 

conforme exposto na Figura 11. 
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Figura 11 – Topologia de microinversor unfolding baseada no conversor buck-boost e indutores 

chaveados 
Fonte: Adaptado Adbel-Rahim et al. (2011). 

 

A chave S1 é modulada em alta frequência, através da modulação SPWM. As 

chaves do circuito inversor são comandas na frequência da rede, sendo comandadas 

as chaves S2 e S5, no semiciclo positivo, e S3 e S4, no semiciclo negativo.  

A elevação da tensão de entrada é obtida através da operação da chave S1. 

Quando S1 está fechada, os indutores de entrada armazenam energia em paralelo, 

através da condução dos diodos D1 e D3. Quando S1 está aberta, os diodos D2 e D4 

conduzem e transferem a energia armazenada nos indutores de entrada em série para 

a saída. Como o conversor opera em DCM, a etapa de roda-livre ocorre quando a 

chave S1 e todos os diodos não estão conduzindo (ABDEL-RAHIM et al., 2011). 

 

2.2 NORMAS RELACIONADAS A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS 

À REDE 

 

Atualmente, há uma crescente demanda por sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede. Para que a energia elétrica seja utilizada de forma correta e 

segura, normas e recomendações internacionais e nacionais referentes a sistemas 

fotovoltaicos foram estabelecidas, visando a qualidade de energia elétrica. 

O mercado atual de inversores aplicados no Brasil é dominado por produtos 

importados. Normalmente, esses produtos seguem restrições internacionais e são 

desenvolvidos para países, onde, em geral, a qualidade de energia elétrica é melhor 

que a brasileira. 
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As principais normas e recomendações internacionais referentes a sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede e inversores foram desenvolvidas por órgãos 

internacionais, tais como, o Comitê Internacional de Eletrotécnica (IEC), o Instituto de 

Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), o grupo de certificação Underwriters 

Laboratories (UL) e o Código Elétrico Nacional (NEC), dos Estados Unidos. Algumas 

delas são apresentas a seguir: 

 

• IEC 61727:2004: Sistemas fotovoltaicos - Características da rede elétrica; 

• IEC 62116:2014: Inversores fotovoltaicos conectados à rede elétrica - 

Procedimento de ensaio das medidas de prevenção de ilhamento; 

• IEC 60364-7-712:2012: Requerimentos de instalação ou locais especiais - 

sistemas de geração de energia fotovoltaica; 

• IEEE 1547:2003: Padrão para conexão de geração distribuída com o sistema 

elétrico de potência; 

• IEEE 929:2000: Prática recomendada para conexão com a rede elétrica de 

sistemas fotovoltaicos; 

• IEEE 519:2014: Prática e requerimentos recomendados para controle de 

harmônicos no sistema elétrico de potência; 

• IEC 50160:2010: Características de tensão da eletricidade fornecida pela 

distribuição pública;  

• UL 1741: Padrão para inversores, conversores, controladores e equipamentos 

de conexão ao sistema para uso com fontes de energia distribuída; 

• NEC 690: Sistemas fotovoltaicos. 

 

O Código Nacional Elétrico Estadunidense (NEC) consiste de uma coleção de 

artigos que abrangem métodos de ligação, aterramento, circuitos motorizados e quase 

todos os tópicos relacionados à segurança e eficiência elétrica, incluindo o artigo 690, 

que trata especificamente de sistemas fotovoltaicos. 

A IEEE 929-2000 aborda questões da concessionária referente à qualidade 

da energia injetada na rede e a necessidade de desconexão do sistema fotovoltaico 

da rede devido a eventuais falhas. Adicionalmente, essa norma também especifica 

limites relacionados a distúrbios de tensão e frequência, proteção anti-ilhamento, fator 
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de potência, reconexão, injeção de corrente CC no sistema CA, aterramento, proteção 

contra surtos, entre outros. 

Segundo Messenger (2004, p. 104), o inversor deve se desligar dentro de 6 

ciclos se a tensão da concessionária for menor que 50% da sua tensão nominal. Se a 

tensão da concessionária ficar entre 50% e 88% ou 110% e 137% da tensão nominal, 

o desligamento deve ocorrer dentro de 120 ciclos. Para tensão da concessionária 

maior que 137%, o inversor deve desligar em 2 ciclos. Referente à frequência, a IEEE 

929 descreve que se a frequência da rede ficar abaixo de 59,3 Hz ou acima de 60,5 

Hz, o inversor deve desligar dentro de 6 ciclos.  

No Brasil, o COBEI (Comitê Brasileiro de Eletricidade) elaborou algumas 

normas, com base nas normas internacionais, tais como, ABNT NBR 16149 - 

Sistemas fotovoltaicos, características da interface de conexão com a rede elétrica de 

distribuição e ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos, características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição - procedimentos de ensaio de 

conformidade.  

Os inversores conectados à rede usam em seu funcionamento a tensão da 

rede elétrica como referência. Para que haja o paralelismo entre os geradores, as 

duas formas de onda precisam ter características elétricas bem parecidas, tais como, 

tensão e frequência. Caso a rede elétrica seja desligada por eventuais motivos, o 

inversor deve ser desligado automaticamente de modo a evitar o efeito do ilhamento. 

Caso a proteção anti-ilhamento não funcione adequadamente, a segurança de 

pessoas é colocada em risco e o sistema fotovoltaico pode não operar corretamente.  

Messenger (2004, p. 127) ainda enfatiza que, se a condição de ilhamento 

ocorrer, ou inversor detectar uma divergência de 50% entre a potência da carga e a 

potência de saída do inversor ou um fator de potência de carga menor que 0,95 

adiantado ou atrasado, o inversor deve desligar dentro de 10 ciclos. Depois que a rede 

é restaurada, o sistema fotovoltaico deve permanecer desconectado até que a rede 

volte a operar normalmente por no mínimo 5 minutos.  

Sistemas fotovoltaicos conectados à rede com conversores CC-CA estão 

sujeitos a harmônicos de corrente, que são oriundos do tipo de tecnologia usado nos 

inversores, da estratégia de controle, da existência de transformadores de alta ou 

baixa frequência, da existência de harmônicos de tensão no sistema de distribuição. 

A qualidade da energia que está sendo injetada na rede a partir de um sistema 

fotovoltaico é também uma questão abordada pelas normas e recomendações. A 
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IEEE 519-1992 estabelece limites de injeção de correntes harmônicas no sistema 

elétrico. 

A IEEE 519-1992 define a taxa de distorção harmônica - TDH - para um sinal 

(y), a relação entre o valor eficaz da soma quadrática de todos os harmônicos (h), e o 

valor eficaz do componente harmônico fundamental, conforme equação (2.1). 

 

𝑇𝐷𝐻 =  
√∑ 𝑦ℎ

2∞
ℎ=2

𝑦1
 (2.1) 

 

Relacionando a equação (2.1) com os parâmetros elétricos de tensão e 

corrente, a taxa de distorção harmônica de corrente e tensão podem ser definidas, 

conforme as equações (2.2) e (2.3).  

 

𝑇𝐷𝐻𝑖 =  
√𝐼2𝑒𝑓

2 + 𝐼3𝑒𝑓

2 + ⋯ + 𝐼∞𝑒𝑓
2

𝐼1𝑒𝑓

 
(2.2) 

 

𝑇𝐷𝐻𝑣 =  
√𝑉2𝑒𝑓

2 + 𝑉3𝑒𝑓

2 + ⋯ + 𝑉∞𝑒𝑓
2

𝑉1𝑒𝑓

 
(2.3) 

 

Normalmente, os harmônicos de ordem par podem ser negligenciados, pois 

apresentam amplitudes muito pequenas. Isso oferece uma profunda simplificação em 

estudos sobre esse tema. Essa simplificação se faz, pois, considera-se a forma de 

onda senoidal da fonte possuindo ciclos positivos e negativos idênticos. Observa-se, 

também, que quanto maior a ordem harmônica, menor é sua amplitude. 

Segundo Chicco et al. (2005), as distorções harmônicas com origem em 

sistemas fotovoltaicos no ponto de acoplamento comum (PCC) com a rede dependem 

de características harmônicas do sistema de distribuição, onde o sistema fotovoltaico 

está instalado, e do desempenho do inversor.  

Nas Tabela 1 e Tabela 2, são apresentados, respectivamente, os limites de 

harmônicos individuais de corrente e tensão, conforme as normas e recomendações 

internacionais. Na tabela 2, são apresentados os valores máximos de distorção de 
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tensão em condições padrões de ensaio segundo as normas IEC 61000-3-, e os 

valores esperados em sistemas reais pela EN 50160. 

A norma brasileira ABNT NBR 16149 também impõe limites de distorção 

harmônica de corrente que um inversor conectado à rede pode injetar no sistema. 

Sendo das ordens 3 a 9, menores que 4,0%, ordens 11 a 15, limite de 2,0% e ordens 

17 a 21 e 23 a 33, limitadas a 1,5% e 0,6%, respectivamente. A NBR 16149 limita a 

5,0% a TDH total de corrente, quando o inversor está operando em sua potência 

nominal. Uma alta TDH de corrente do inversor conectado à rede pode gerar, não 

somente, funcionamento inadequado do equipamento, como também, algum efeito 

adverso em outro equipamento conectado ao sistema de distribuição. 

 

Tabela 1 – Limites da distorção harmônica individual de corrente conforme as 
principais normas e recomendações aplicadas a sistemas fotovoltaicos conectados 

à rede 

Ordem harmônica IEC 61727 IEEE 1547 IEEE 519 

Potência nominal 10 kW 30 kW - 

3 

4,0% 4,0% 4,0% 
5 

7 

9 

11 

2,0% 2,0% 2,0% 13 

15 

17 
1,5% 1,5% 1,5% 

19 

Pares <25% do harmônico impar do intervalo 

TDH 5% 

Fonte: Adaptado de Meneses et al. (2013). 

 

Tabela 2 – Limites da distorção harmônica individual de tensão conforme as 
principais normas e recomendações aplicadas a sistemas fotovoltaicos conectados 

à rede (continua) 

Ordem harmônica IEC 61000-3-12 EN 50160 

3 1,25% 5,0% 

5 1,50% 6,0% 

7 1,25% 5,0% 

9 0,6% 1,5% 

11 0,7% 3,5-1,5% 
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Tabela 2 – Limites da distorção harmônica individual de tensão conforme as 
principais normas e recomendações aplicadas a sistemas fotovoltaicos conectados 

à rede (continuação) 

15 0,1% 3,5-1,5% 

Pares (2-10) 0,4% 2,0-0,5% 

Fonte: Adaptado de Schlabbach (2008). 

 

2.3 TOPOLOGIAS DE CONVERSORES CC-CC NÃO ISOLADAS COM ALTO 

GANHO ESTÁTICO APLICADOS A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

 

Para os conversores estáticos básicos operarem com elevado ganho estático, 

bastaria a razão cíclica ser ajustada adequadamente. Todavia, conforme Dreher 

(2012, p. 37), o ganho estático é limitado pelas características dos dispositivos 

eletrônicos do conversor, principalmente, os semicondutores sendo o principal 

limitador do ganho máximo a resistência série dos componentes. 

Conversores boost tradicionais não podem operar em condições de elevado 

ganho estático, pois a razão cíclica opera muito próximo a 1 e, consequentemente, 

ocasionando baixo rendimento (TANG et al., 2015). 

Nesse sentido, com a exigência de alto ganho estático em conversores CC-

CC, técnicas para obtenção são propostas para uma performance adequada dos 

conversores.  

Nas soluções com topologias isoladas, o ganho de tensão pode ser facilmente 

obtido através da relação de espiras do transformador. Essas topologias apresentam, 

por consequência da presença do transformador, maiores perdas e rendimentos mais 

baixos. 

As técnicas utilizadas em topologias não isoladas podem ser realizadas por 

diversas formas, tais como, com indutores acoplados, com capacitores chaveados, 

indutores chaveados e, com a integração dessas técnicas. 

 

2.3.1 Técnica com indutores acoplados 

 

O indutor acoplado opera como um autotransformador, o ganho de tensão é 

obtido através da relação das espiras dos enrolamentos primário e secundário. Por 

outro lado, aumenta-se o peso e volume do conversor. 
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Com o aumento do número de espiras do indutor acoplado, um ganho estático 

elevado pode ser alcançado. Entretanto, a dispersão do indutor acoplado é inevitável, 

podendo causar picos de tensão e adicional esforços na chave semicondutora (TANG 

et al., 2015). 

Na Figura 12, é exposto um conversor CC-CC com indutor acoplado 

apresentado por Tseng e Liang (2004), sendo a combinação de um conversor boost 

e flyback em série. Pela conexão em cascata da saída VC1 do conversor boost e a 

saída VC2 do conversor flyback, um maior ganho de tensão é obtido.  

 

 
Figura 12 – Topologia de alto ganho estático com indutores acoplados  
Fonte: Adaptado de Tseng e Liang (2004). 

 

O ganho estático do conversor de Tseng e Liang (2004), é apresentado na 

equação (2.4), sendo N o número da relação de espiras entre os enrolamentos 

secundário e primário do indutor acoplado. 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

1 + 𝐷 ∙ 𝑁

1 − 𝐷
 (2.4) 
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2.3.2 Técnica com capacitores chaveados 

 

Uma forma de obter uma maior tensão de saída é a aplicação uma estrutura 

de capacitores chaveados. Quanto maior o número de células, maior é o ganho 

estático do conversor. 

De Souza et al. (2015) integra capacitores chaveados o conversor Ćuk para 

obter alto ganho estático, conforme apresentado na Figura 13. Esse conversor 

apresenta reduzida tensão na chave semicondutora e baixa ondulação nas correntes 

dos indutores de entrada e saída.  

 

 
Figura 13 – Topologia de alto ganho estático com capacitores chaveados 
Fonte: Adaptado de De Souza et al. (2015). 

 

Quando a chave S está aberta, a energia armazenada em Li é transferida para 

o capacitor C1 pela condução de D1. Nesse mesmo período, a corrente do indutor Lo 

é conduzida pelo diodo D3 e o capacitor C3. Pela condução do diodo D3, há uma 

transferência de energia do capacitor C3 para C2.  

Quando a chave S está fechada, o indutor Li armazena energia, a energia 

armazenada em C1 é transferida para C3 pela condução de D2. Também, há uma 

transferência de energia dos capacitores C1 e C2 para o indutor de saída Lo.  

A topologia apresentada por De Souza et al. (2015) apresenta menores 

esforços de tensão na chave semicondutora, quando comparada com o conversor Ćuk 

clássico. A tensão na chave fica limitada pelo capacitor C1, sendo menor que a tensão 

de saída. 

O ganho estático do conversor de De Souza et al. (2015) é apresentado na 

equação (2.5), sendo M o número de estruturas de capacitores chaveados inseridas 
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no circuito. Como pode ser notado, o conversor perde a característica abaixadora, 

tornando-se apenas elevadora. 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

𝑀 + 𝐷

1 − 𝐷
 (2.5) 

 

Como esse conversor possui um indutor de saída, foi estudada a possibilidade 

de sincronizar o conversor à rede elétrica, injetando corrente na rede a partir da 

técnica unfolding. Todavia, a topologia de De Souza et al. (2015) fica limitada para 

aplicações em inversores tipo fonte de corrente (CSI), devido ao fato que esta 

topologia pode operar apenas como elevadora de tensão. 

Como desvantagem da utilização dessa técnica para obter alto ganho 

estático, pode-se citar o elevado número de diodos e capacitores, tornando o circuito 

mais complexo. 

Axelrod et al. (2005) desenvolvem conversores, baseados nas topologias Ćuk, 

Zeta e Sepic, com capacitores chaveados, no intuito de obter uma maior elevação do 

ganho estático. A ideia básica é dividir o capacitor já existente dessas topologias e, 

ao inserir diodos, criando uma estrutura com capacitores chaveados. 

Na Figura 14, é mostrada o circuito clássico Ćuk com capacitores chaveados. 

O capacitor e o diodo original do conversor Ćuk são divididos em dois capacitores 

idênticos e em dois diodos, respectivamente: C1a e C1b, D01 e D02. Na operação do 

conversor, a interconexão dos capacitores muda de série para paralelo, dependendo 

do estado da chave S. 
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Figura 14 – Topologia de alto ganho estático com capacitores chaveados 
Fonte: Adaptado de Axelrod et al. (2005). 

 

O ganho estático do conversor Ćuk com capacitor chaveado apresentado por 

Axelrod et al. (2005), exposto na equação (2.6), é maior do que o ganho do conversor 

Ćuk clássico.  

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

1 + 𝐷

1 − 𝐷
 (2.6) 

 

A partir da equação (2.6), nota-se que esse conversor perde a característica 

abaixadora, a aplicação fica limitada a inversores CSI. 

 

2.3.3 Técnica com indutores chaveados 

 

A estrutura de indutores chaveados de baseia na composição de indutores 

idênticos e chaves semicondutoras. Axelrod et al. (2008) e Tang et al. (2015) 

apresentam várias estruturas de indutores chaveados que podem ser integradas a 

conversores CC-CC clássicos, tais como, buck-boost, Ćuk e Zeta, para obtenção de 

um maior ganho. As estruturas de indutores chaveados podem ser utilizadas para 

elevação ou redução do ganho.  

Na Figura 15, são apresentadas algumas estruturas de indutores chaveados 

para elevação de tensão em conversores CC-CC. 
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Figura 15 – Estruturas de indutores chaveados aplicadas a conversores CC-CC  
Fonte: Adaptado de Axelrod et al. (2008) e Tang et al. (2015). 

 

O princípio de funcionamento da estrutura de indutores chaveados é explicado 

a seguinte forma: com a configuração de indutores e semicondutores, os indutores de 

estruturas armazenam energia em paralelo e transferem a energia em série, de acordo 

com a etapa de operação do conversor CC-CC.  

Yang et al. (2009) apresentam uma topologia de conversor CC-CC tipo boost 

com indutores chaveados, exposta na Figura 16. A estrutura de indutores chaveados 

desse conversor foi a base topológica para o presente estudo. 
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Figura 16 – Topologia de alto ganho estático com indutores 

chaveados 
Fonte: Autoria própria. 

 

O conversor de Yang et al. (2009) possui duas chaves semicondutoras, S1 e 

S2, e dois indutores idênticos, L1 e L2. Os indutores são carregados em paralelo, 

quando as chaves estão ligadas e descarregados em série, quando as chaves estão 

desligadas. Com isso, tem-se a elevação de tensão, sem o conversor operar com alta 

razão cíclica. 

A equação do ganho estático da topologia de Yang et al. (2009), em modo 

CCM, é apresentada na equação (2.7). 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

1 + 𝐷

1 − 𝐷
 (2.7) 

 

Essa estrutura de indutores chaveados apresenta a vantagem da corrente de 

entrada é dividida nos indutores L1 e L2 e nas chaves S1 e S2, contribuindo para a 

redução de perdas de condução. Outra vantagem é a redução da tensão máxima nas 

chaves. 

Para que a estrutura de indutores chaveados funcione corretamente, os 

indutores devem possuir indutâncias idênticas. Problemas de sobretensão nas chaves 

podem surgir, se os indutores possuírem valores de indutância diferentes, pois os 



45 
 

indutores podem ser vistos como fontes de corrente em série, com valores 

instantâneos de corrente diferentes. Uma solução para esse problema é apresentada 

nesse trabalho. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo, primeiramente, foram apresentados os tipos de configurações 

de sistemas fotovoltaicos, sendo mostrado que os sistemas fotovoltaicos baseados na 

configuração com microinversor apresentam a vantagem de que a potência gerada do 

sistema fotovoltaico não é afetada por sombreamento parciais, pois cada módulo é 

conectado ao seu respectivo microinversor e os MPPTs são implementados 

separadamente, ampliando a geração do sistema.  

Um resumo das principais normas regulamentadoras para sistemas 

fotovoltaicos foi apresentado. Essas normas regulamentam a operação do sistema 

fotovoltaico, estabelecendo valores máximos distorções de tensão e corrente que o 

sistema fotovoltaico pode ocasionar na rede elétrica.  

Em seguida, foram apresentadas classificações dos inversores, tendo 

destaque as topologias que realizam a modulação das chaves do circuito inversor na 

frequência da rede, conhecida como inversores unfolding. 

Por fim, várias técnicas para obtenção de alto ganho estático em conversores 

CC-CC foram apresentadas. As topologias apresentadas têm em comum o fato de 

não utilizarem transformadores na sua estrutura para elevação da tensão. As 

topologias de conversores CC-CC com saída em corrente que perdem a característica 

abaixadora, não podem ser utilizadas para aplicações com inversores unfolding. 
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3 ANÁLISE DO CONVERSOR CC-CC ĆUK COM ALTO GANHO ESTÁTICO  

 

Primeiramente, para o desenvolvimento desse trabalho, foi analisado um 

conversor CC-CC com alto ganho estático. Uma nova topologia é proposta nesse 

trabalho, a qual é baseada no conversor CC-CC Ćuk clássico adaptado com uma 

estrutura de indutores chaveados para elevação do ganho estático. Nesse capítulo, é 

apresentado um detalhamento do funcionamento do conversor Ćuk clássico, pois não 

há uma bibliografia mais completa que exponha a operação, principalmente em 

condução DCM. 

 

3.1 CONVERSOR CC-CC ĆUK CLÁSSICO 

 

O conversor Ćuk clássico é um conversor CC-CC com indutores na entrada e 

na saída, ou seja, o conversor possui a característica de entrada e saída em corrente. 

A tensão de saída do conversor Ćuk possui polaridade invertida em relação à tensão 

de entrada e pode tanto ser maior quanto menor que a tensão de entrada.  

 

 
Figura 17 – Conversor CC-CC Ćuk 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em modo CCM, o conversor Ćuk pode ser explicado em duas etapas, como 

segue: 

Etapa 1: A chave semicondutora S está fechada, o diodo D é polarizado 

inversamente e não conduz. O indutor L1 armazena energia devido à tensão Vi 

aplicada. O capacitor C descarrega sua energia para a carga, através de Lo, enquanto 
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que os indutores armazenam energia. A chave S conduz ambas as correntes dos 

indutores L1 e Lo. 

Etapa 2: A chave semicondutora S está aberta, a fonte Vi o indutor de entrada 

L1 fornecem energia para o capacitor C, através da condução do diodo D, que conduz 

ambas correntes dos indutores L1 e Lo.  

A equação do ganho estático do conversor Ćuk em modo CCM é apresentada 

na equação (3.1). 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
= −

𝐷

(1 − 𝐷)
 (3.1) 

 

A máxima tensão sobre a chave S é igual à tensão do capacitor C, exposta 

na equação (3.2). 

 

𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝐶 = 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 (3.2) 

 

Realiza-se uma análise mais detalhada do conversor Ćuk em DCM, pois esse 

equacionamento não é encontrado facilmente na literatura. Em modo DCM, o 

conversor Ćuk pode ser explicado em três etapas, como segue: 

Etapa 1: A chave S está fechada, a corrente nos indutores L1 e Lo aumentam. 

O capacitor C se descarrega. As correntes dos indutores fluem pela chave S. As 

correntes máximas nos indutores de entrada e saída são apresentadas nas equações 

(3.3) e (3.4), respectivamente. 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖

𝐿1
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 (3.3) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖

𝐿𝑜
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 (3.4) 

 

Etapa 2: A chave S está aberta, as correntes dos indutores fluem pelo diodo 

D. As correntes nos indutores invertem de sentido. As correntes mínimas nos 

indutores de entrada e saída são apresentadas nas equações (3.5) e (3.6), 

respectivamente. 
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𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
=

𝑉𝑜

𝐿1
∙ 𝑡𝑑 (3.5) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
=

𝑉𝑜

𝐿𝑜
∙ 𝑡𝑑 (3.6) 

 

Etapa 3: Tanto a chave S quanto o diodo não conduzem nesse período. As 

tensões nos indutores são nulas. Somente Co fornece energia para a carga. As 

correntes nos indutores apresentam a mesma amplitude e sentido. 

Para calcular o ganho estático do conversor Ćuk em modo DCM, analisa-se a 

forma de onda no diodo D. O diodo D conduz apenas na etapa 2. O tempo de 

condução do diodo D é apresentado na equação (3.7). 

 

𝑡𝑑 = 𝐷2 ∙ 𝑇𝑠 (3.7) 

 

A corrente média no diodo D é igual à corrente de carga Io e a variação da 

corrente no diodo D é igual à soma das variações de correntes nos indutores L1 e Lo, 

com isso, encontra-se uma expressão para Io, desenvolvidas nas equações (3.8) e 

(3.9): 

 

𝐼𝐷 = 𝐼𝑜 (3.8) 

 

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝑇𝑠
= 𝐼𝑜 (3.9) 

 

Sendo, td o tempo de condução do diodo, reescreve-se a equação (3.9) para 

encontrar uma expressão para td, apresentada em (3.10). 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝑇𝑠

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥

 (3.10) 

 

Sabe-se que, a soma das variações das correntes nos indutores é igual à 

corrente máxima no diodo D, conforme equação (3.11). 
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 𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
= ∆𝐼𝐿1 + ∆𝐼𝐿𝑜 (3.11) 

 

Portanto, substituindo as expressões (3.3) e (3.4) em (3.11), encontra-se uma 

expressão para a corrente máxima no diodo D, desenvolvidas das equações (3.12) a 

(3.14).  

 

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖

𝐿1
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 +

𝑉𝑖

𝐿𝑜
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 (3.12) 

 

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 ∙ (

1

𝐿1
+

1

𝐿𝑜
) (3.13) 

 

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 ∙ (

𝐿1 + 𝐿𝑜

𝐿1 ∙ 𝐿𝑜
) (3.14) 

 

Observa-se, na expressão (3.14), uma relação entre os indutores de entrada 

e saída, denominada indutância equivalente, conforme equação (3.15). 

 

𝐿𝑒𝑞 = (
𝐿1 ∙ 𝐿𝑜

𝐿1 + 𝐿𝑜
) (3.15) 

 

Com isso, é apresentada uma expressão para a corrente máxima no diodo D, 

conforme equação (3.16). 

 

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
 (3.16) 

 

Substituindo (3.16) em (3.10), encontra-se uma expressão para o tempo de 

condução do diodo D, exposta em (3.17): 

 

𝑡𝑑 = 2 ∙ 𝐼𝑜 ∙
𝐿𝑒𝑞

𝑉𝑖 ∙ 𝐷
 (3.17) 

 

Para encontrar o ganho estático do conversor Ćuk em modo DCM, é 

necessário encontrar uma expressão do ganho em função de td. Igualando as 
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equações (3.4) e (3.6), encontra-se uma relação para td em função do ganho estático, 

desenvolvida de (3.18) a (3.19):  

 

𝑉𝑖

𝐿𝑜
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 = 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥

=
𝑉𝑜

𝐿𝑜
∙ 𝑡𝑑 (3.18) 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝑡𝑑
 (3.19) 

 

Por fim, substituindo (3.17) em (3.19), encontra-se o ganho estático do 

conversor Ćuk em modo DCM, desenvolvidas das equações (3.20) a (3.21): 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
= 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 ∙ (

𝑉𝑖 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞
) (3.20) 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=  

𝐷2

𝐾1
 (3.21) 

 

Em que, o parâmetro K1 é apresentado na equação (3.22). 

 

𝐾1 =
2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠
 (3.22) 

 

Substituindo a expressão (3.15) em (3.22), encontra-se uma expressão para 

o parâmetro K1, exposta em (3.23). 

 

𝐾1 =
2 ∙ 𝐼𝑜

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠
∙ (

𝐿1 ∙ 𝐿𝑜

𝐿1 + 𝐿𝑜
) (3.23) 

 

A equação (3.21) representa o ganho estático do conversor Ćuk operando em 

modo DCM. Nota-se que, na equação (3.23) aparece um termo da indutância 

equivalente entre os indutores de entrada L1 e saída Lo. 
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3.2 CONVERSOR CC-CC ĆUK COM ALTO GANHO ESTÁTICO PROPOSTO 

 

A ideia básica da operação do conversor Ćuk com alto ganho estático 

utilizando a técnica de indutores chaveados é substituir o indutor de entrada L1 do 

conversor Ćuk clássico por dois indutores L1 e L2 com indutâncias idênticas, com 

respectivas chaves em série, S1 e S2, conforme apresentado na Figura 18. O efeito de 

alto ganho de tensão ocorre quando os indutores L1 e L2 armazenam energia em 

paralelo, descarregando essa energia em série para o capacitor C1. As chaves S1 e 

S2 são comandadas simultaneamente.  

 

 
Figura 18 – Conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.1 Modo CCM 

 

Em modo CCM, o conversor Ćuk com alto ganho estático proposto pode ser 

explicado em duas etapas, de acordo com a condução das chaves S1 e S2. As formas 

de ondas do conversor CC-CC proposto operando em DCM são apresentadas na 

Figura 19. 
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Figura 19 – Formas de onda de (a) tensão e (b) corrente do conversor CC-CC proposto em 
CCM 

Fonte: Autoria própria. 

 

Etapa 1 [t0, t1]: As chaves S1 e S2 são comandadas simultaneamente. Quando 

as chaves S1 e S2 estão fechadas, a fonte Vi fornece energia para os indutores L1 e L2 

que se carregam em paralelo, o diodo D1 está bloqueado. O indutor Lo está sendo 

carregado pela energia do capacitor C1 e pela fonte de entrada, através de ambas 

chaves S1 e S2, conforme Figura 20. As tensões nos indutores de entrada e saída e 

no capacitor C1 são expostas nas equações (3.24), (3.25) e (3.26), respectivamente 

 

𝑉𝐿1 = 𝑉𝐿2 = 𝑉𝑖 (3.24) 

 

𝑉𝐿𝑜 = 2 ∙ 𝑉𝑖 (3.25) 
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𝑉𝐶1 = 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 (3.26) 

 

 
Figura 20 – Conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático proposto, etapa 1  
Fonte: Autoria própria. 

 

Etapa 2 [t1, t2]: Quando as chaves S1 e S2 estão abertas, a energia 

armazenada nos indutores L1 e L2 carrega o capacitor C1. O indutor de saída Lo 

transfere energia para a carga através da condução de D1, conforme Figura 21. As 

tensões nos indutores são expostas nas equações (3.27) e (3.28). 

 

𝑉𝐿1 = 𝑉𝐿2 =
𝑉𝑜

2
 (3.27) 

 

𝑉𝐿𝑜 = 𝑉𝑜 (3.28) 
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Figura 21 – Conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático proposto, etapa 2  
Fonte: Autoria própria. 

 

Considerando que a tensão média no indutor L1 é igual a zero no período 

completo de chaveamento, encontra-se a expressão do ganho estático do conversor 

Ćuk com alto ganho estático com indutores chaveados em modo CCM, desenvolvida 

nas equações (3.29) a (3.31). 

 

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 +
𝑉𝑜

2
∙ (1 − 𝐷) = 0 (3.29) 

 

2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 = −𝑉𝑜 ∙ (1 − 𝐷) (3.30) 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
= −

2 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
 (3.31) 

 

Na Figura 22, é apresentado um comparativo entre os ganhos estáticos do 

conversor CC-CC Ćuk clássico e o conversor CC-CC proposto, em modo CCM. 

Observa-se que, o ganho do conversor proposto é duas vezes maior que o ganho do 

conversor Ćuk clássico. 
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Figura 22 – Ganho estático do conversor Ćuk clássico e do conversor 

proposto em modo CCM 
Fonte: Autoria própria. 

 

A máxima tensão sobre as chaves S1 e S2 é igual metade da soma da tensão 

de entrada e da tensão do capacitor C, conforme equação (3.32). A máxima tensão 

sobre o diodo D1 é apresentada na equação (3.33). 

 

𝑉𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑆2𝑚𝑎𝑥

=
𝑉𝑖 + 𝑉𝐶1

2
=

2 ∙ 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜

2
 (3.32) 

 

𝑉𝐷1 = 𝑉𝑖 + 𝑉𝐶1 = 2 ∙ 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 (3.33) 

 

3.2.2 Modo DCM 

 

Em DCM, a operação do conversor possui 3 diferentes etapas, de acordo com 

a condução das chaves S1 e S2. As formas de ondas, em DCM, do conversor CC-CC 

proposto são apresentadas na Figura 23. 
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Figura 23 – Formas de onda de (a) tensão e (b) corrente do conversor CC-CC proposto em 
DCM 

Fonte: Autoria própria. 

 

Etapa 1 [t0, t1]: Nesse intervalo, a operação do conversor é similar à etapa 1 

do modo em condução contínua. A corrente máxima nos indutores de entrada L1 e L2 

e no indutor de saída são calculadas, conforme equações (3.34) e (3.35), 

respectivamente.  

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥

=
𝑉𝑖

𝐿1
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 (3.34) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
=

2 ∙ 𝑉𝑖

𝐿𝑜
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 (3.35) 
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Etapa 2 [t1, t2]: Nesse intervalo, as chaves S1 e S2 não estão conduzindo. As 

correntes nos indutores se descarregam totalmente antes do término do 

chaveamento. A correntes nos indutores de entrada invertem de sentido e se tornam 

iguais a Lo. A corrente mínima nos indutores de entrada L1 e L2 e no indutor de saída 

Lo são calculadas, conforme equações (3.36) e (3.37), respectivamente. 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

=
𝑉𝑜

2 ∙ 𝐿1
∙ 𝑡𝑑 (3.36) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
=

𝑉𝑜

𝐿𝑜
∙ 𝑡𝑑 (3.37) 

 

Etapa 3 [t2, t3]: Nesse intervalo, as chaves S1 e S2 não estão conduzindo. O 

diodo D1 está bloqueado. É estabelecido uma terceira etapa pela malha externa, ou 

seja, a corrente passa pela fonte, pelos indutores de entrada e saída e capacitores até 

a carga, conforme Figura 24. 

 

 
Figura 24 – Conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático proposto, etapa 3, somente em 

DCM  
Fonte: Autoria própria. 

 

Para encontrar a equação do ganho estático em modo DCM do conversor CC-

CC com alto ganho estático, utiliza-se a mesma metodologia apresentada para cálculo 

do ganho estático do conversor Ćuk clássico em modo DCM. 
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Considera-se que todos elementos do circuito são ideais e as tensões dos 

capacitores são constantes. 

Realizando a análise das tensões nos indutores de entrada em regime 

permanente, encontra-se uma expressão ganho estático em função do tempo de 

condução do diodo td, desenvolvida das expressões (3.38) a (3.40). 

 

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 =
𝑉𝑜

2
∙ 𝑡𝑑 (3.38) 

 

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 =
𝑉𝑜

2
∙ 𝑡𝑑 (3.39) 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

2 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝑡𝑑
 (3.40) 

 

Para encontrar a equação do ganho estático do conversor proposto CC-CC 

em modo DCM, deve-se encontrar uma equação para o tempo de condução do diodo 

D1. 

Sabe-se que a corrente máxima no diodo D1 é a soma das variações das 

correntes nos indutores de entrada e saída e que a corrente média no diodo D1 

equivale à corrente de saída Io, conforme desenvolvido nas equações (3.41) a (3.46). 

 

𝐼𝐷1 = 𝐼𝑜 (3.41) 

 

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝑇𝑠
= 𝐼𝑜 (3.42) 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝑇𝑠

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥

 (3.43) 

 

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖

𝐿1
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 +

2 ∙ 𝑉𝑖

𝐿𝑜
∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 (3.44) 

 

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 ∙ (

1

𝐿1
+

2

𝐿𝑜
) (3.45) 
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𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 ∙ (

2 ∙ 𝐿1 + 𝐿𝑜

𝐿1 ∙ 𝐿𝑜
) (3.46) 

 

Encontra-se uma relação entre os indutores de entrada e o indutor de saída, 

denominada indutância equivalente, conforme equação (3.47). 

 

𝐿𝑒𝑞 = (
𝐿1 ∙ 𝐿𝑜

2 ∙ 𝐿1 + 𝐿𝑜
) (3.47) 

 

A corrente máxima no diodo D1, em função da indutância equivalente é 

apresentada em (3.48). 

 

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
 (3.48) 

 

Substituindo (3.48) em (3.43), encontra-se uma expressão para o tempo de 

condução do diodo td, exposta em (3.49). 

 

𝑡𝑑 = 2 ∙ 𝐼𝑜 ∙
𝐿𝑒𝑞

𝑉𝑖 ∙ 𝐷
 (3.49) 

 

Por fim, substituindo a equação (3.49) em (3.40), encontra-se a equação do 

ganho estático do conversor CC-CC proposto em modo DCM, desenvolvida de (3.50) 

a (3.51). 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
= 2 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 ∙ (

𝑉𝑖 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞
) (3.50) 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
=  

𝐷2

𝐾2
 (3.51) 

 

Em que, o parâmetro K2 é apresentado na expressão (3.52). 

 

𝐾2 =
𝐼𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠
 (3.52) 
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Substituindo a equação (3.47) em (3.52), encontra-se uma expressão mais 

completa para o parâmetro K2, conforme equação (3.53). 

 

𝐾2 =
𝐼𝑜

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠
∙ (

𝐿1 ∙ 𝐿𝑜

2 ∙ 𝐿1 + 𝐿𝑜
) (3.53) 

 

A equação (3.51) representa o ganho estático do conversor CC-CC proposto 

operando em modo DCM. Nota-se que, na equação (3.53) aparece um termo da 

indutância equivalente entre os indutores de entrada L1 e saída Lo. 

Na Figura 25, é apresentado um comparativo entre os ganhos estáticos do 

conversor CC-CC Ćuk clássico e o conversor CC-CC proposto, em modo DCM. Foram 

considerados três valores para a corrente de saída Io, pois o parâmetro K depende da 

corrente de saída Io. As linhas pontilhadas representam as curvas de ganho estático 

para o conversor Ćuk clássico, considerando as correntes de saída igual a 0,1, 0,4 e 

1 A. Observa-se que, para esses mesmos valores de Io, o conversor proposto 

apresentou um maior ganho estático, representadas nas curvas contínuas.  

 

 
Figura 25 – Ganho estático do conversor Ćuk clássico e do conversor CC-

CC proposto, em modo DCM 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nota-se ainda que, na Figura 25, se aumentar a corrente de saída, ou seja, a 

potência, o conversor entra em modo de condução contínua. Com isso, é possível 

encontrar uma expressão para a condução crítica. 
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Igualando os ganhos estáticos do conversor proposto em CCM e DCM, 

respectivamente, equações (3.31) e (3.51), encontra-se uma expressão para o 

parâmetro K crítico, desenvolvida nas expressões (3.54) a (3.56): 

 

𝐺𝐶𝐶𝑀 = 𝐺𝐷𝐶𝑀 (3.54) 

 

2 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
=

𝐷2

𝐾𝐶𝑅𝐼𝑇
 (3.55) 

 

𝐾𝐶𝑅𝐼𝑇 =
𝐷 ∙ (1 − 𝐷)

2
 (3.56) 

 

Na Figura 26, é exposta a curva do parâmetro K crítico (KCRIT) para vários 

valores de razão cíclica. Para uma determinada razão cíclica D, se um determinado 

K2 for maior que KCRIT, o conversor opera em CCM, caso contrário, o conversor opera 

em DCM. Essa é uma importante característica para o projeto do conversor CC-CC 

proposto. 

 

 
Figura 26 – Condição crítica do conversor CC-CC com alto ganho 

proposto. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 3, é apresentado um resumo das principais equações do conversor 

Ćuk clássico e do conversor CC-CC com alto ganho proposto. Apenas com a inserção 
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de uma estrutura com indutores chaveados, um alto ganho estático no conversor é 

obtido.  

 

Tabela 3 – Principais equações do conversor Ćuk clássico e do conversor proposto 

 
Conversor CC-CC Ćuk clássico 

Conversor CC-CC com alto ganho 
proposto 

𝑮𝑪𝑪𝑴 − 
𝐷

(1 − 𝐷)
 − 

2 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
 

𝑮𝑫𝑪𝑴 

 
𝐷2

𝐾1
 

𝐾1 =
2 ∙ 𝐼𝑜

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠
∙ (

𝐿1 ∙ 𝐿𝑜

𝐿1 + 𝐿𝑜
) 

 
𝐷2

𝐾2
 

𝐾2 =
𝐼𝑜

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠
∙ (

𝐿1 ∙ 𝐿𝑜

2 ∙ 𝐿1 + 𝐿𝑜
) 

𝑽𝑺𝒎𝒂𝒙
 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 

2 ∙ 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜

2
 

𝑽𝑫𝒎𝒂𝒙
 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 2 ∙ 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 

𝑽𝑪 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 𝑉𝑖 + 𝑉𝑜 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.3 Conversor CC-CC proposto com grampeamento não dissipativo 

 

Pequenas diferenças nos valores de indutâncias de entrada e diferenças na 

resistência das chaves semicondutoras podem causar sobretensão nas chaves 

semicondutoras.  

Quando as chaves S1 e S2 estão conduzindo, os indutores de entrada estão 

armazenando energia em paralelo. Os indutores descarregam a energia armazenada 

em série. Devido à diferença de indutância, os indutores L1 e L2 são colocados em 

série com valores instantâneos de corrente diferentes, causando sobretensões 

elevadas no circuito. Portanto, isto é um problema intrínseco à técnica de indutores 

chaveados cuja solução não é simples. A utilização de grampeadores dissipativos não 

pode ser viável devido à elevada energia a ser dissipada. 

Para evitar esse problema, é apresentado nesse trabalho um grampeamento 

não dissipativo das tensões nas chaves, utilizando a própria estrutura do conversor 

Ćuk. Para isso, dois diodos, Dc1 e Dc2, são inseridos na topologia, conforme ilustrado 

na Figura 27. O capacitor C1 é dividido em dois capacitores C1 e C2, sendo a 

capacitância individual dos nos novos capacitores C1 e C2 o dobro da capacitância 

série original. A tensão total da soma dos capacitores subdivididos continua a mesma 

do capacitor original, não alterando a análise teórica desenvolvida anteriormente. 
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Figura 27 – Conversor CC-CC com alto ganho proposto com grampeamento não dissipativo. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se que a estrutura de indutores chaveados com os diodos Dc1 e Dc2 

e com os capacitores C1 e C2 é uma composição do conversor boost e do conversor 

buck-boost. As entradas do conversor boost e buck-boost estão conectadas em 

paralelo e as saídas em série. 

Na Figura 28, estão apresentas, em destaque, a composição do conversor 

CC-CC proposto com grampeamento não dissipativo.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 28 – Estrutura de indutores chaveados como composição dos conversores (a) boost e 
(b) buck-boost. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A saída do conversor CC-CC proposto pode ser interpretada como um 

conversor buck, com a tensão de entrada sendo a soma das tensões dos capacitores 

C1 e C2 e a tensão de entrada Vi, conforme Figura 29.  
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Figura 29 –Estrutura do conversor CC-CC proposto como um conversor Buck  
Fonte: Autoria própria. 

 

Em modo DCM, a etapa de roda livre ocorre pela malha externa com a tensão 

de entrada, estando a chaves S1 e S2, e o diodo D1 bloqueados, conforme já 

apresentado anteriormente. 

Durante a operação do conversor, os diodos Dc1 e Dc2 conduzem apenas a 

diferença das correntes instantâneas dos indutores L1 e L2. Em condições ideais, se 

a diferença entre as correntes de L1 e L2 for nula, nenhuma corrente é conduzida pelos 

diodos Dc1 e Dc2, tornando-os negligenciáveis.  

Por outro lado, em condições não ideais, a diferença de corrente entre os 

indutores L1 e L2 é conduzida pelos diodos Dc1 e Dc2. Com isso, a tensão nas chaves 

semicondutoras S1 e S2 fica limitada à tensão do capacitor C1 e à soma da tensão de 

entrada com a tensão do capacitor C2, respectivamente. 

 

3.2.4 Equacionamento dos elementos do CC-CC proposto com grampeamento não 

dissipativo em modo CCM 

 

3.2.4.1 Equacionamento dos indutores L1, L2 e Lo 

 

Para encontrar a equação dos indutores do circuito, sabe-se que a tensão 

aplicada no indutor é igual ao produto da variação de corrente em relação ao tempo e 

indutância do indutor, conforme equação (3.57). 
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𝐿 = 𝑉𝐿 ∙
∆𝐼

∆𝑡
 (3.57) 

 

Portanto, a partir das formas de onda de tensão nos indutores, a equação dos 

indutores de entrada e saída, são apresentadas nas equações (3.58) e (3.59), 

respectivamente, 

 

𝐿𝑖 =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

∆𝐼𝐿𝑖
 (3.58) 

 

𝐿𝑜 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

∆𝐼𝑜
 (3.59) 

 

A corrente média nos indutores é igual metade da corrente média da entrada, 

conforme apresentado na equação (3.60). 

 

𝐼𝐿1 = 𝐼𝐿2 =
𝐼𝑖

2
 (3.60) 

 

Considerando que, em regime permanente, a corrente média do capacitor de 

saída é nula, a corrente média no indutor de saída é calculada de acordo com a 

potência e tensão de saída, conforme equação (3.61).  

 

𝐼𝐿𝑜 =
𝑃𝑜

𝑉𝑜
= 𝐼𝑜 (3.61) 

 

Considerando a ondulação de corrente nos indutores do circuito, as equações 

das correntes máximas e mínimas nos indutores L1, L2 e Lo são apresentadas em 

(3.62) a (3.65).  

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝐿1𝑚𝑒𝑑

+
∆𝐼𝐿𝑖

2
 (3.62) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝐿1𝑚𝑒𝑑

−
∆𝐼𝐿𝑖

2
 (3.63) 
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𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝑜 + ∆𝐼𝑜 (3.64) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝑜 − ∆𝐼𝑜 (3.65) 

 

3.2.4.2 Equacionamento dos capacitores C1 e C2 

 

A partir da análise da estrutura de indutores chaveados como uma 

combinação dos conversores boost e buck-boost, são apresentadas, nas equações 

(3.66) e (3.67), a tensão nos capacitores C1 e C2, em modo CCM, em função da razão 

cíclica. 

 

𝑉𝐶1 =
𝑉𝑖

(1 − 𝐷)
 (3.66) 

 

𝑉𝐶2 =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
 (3.67) 

 

Para calcular a capacitância dos capacitores C1 e C2, considera-se que a 

variação de carga em ambos os capacitores é nula. Portanto, analisando a forma de 

onda de corrente, a equação da capacitância de ambos os capacitores C1 e C2 são 

apresentadas nas equações (3.68) e (3.69). 

 

𝐶1 =
(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥

+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
) ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

2 ∙ ∆𝑉𝐶1
 (3.68) 

 

𝐶2 =
(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥

+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
) ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

2 ∙ ∆𝑉𝐶2
 (3.69) 

 

3.2.4.3 Equacionamento das chaves S1 e S2 

 

A tensão máxima nas chaves S1 e S2 são apresentadas na equação (3.70).  

 

𝑉𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑆2𝑚𝑎𝑥

=
𝑉𝑖

(1 − 𝐷)
 (3.70) 
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De acordo com a operação da estrutura de indutores chaveados, a corrente 

média nas chaves S1 e S2 é apresentada na equação (3.71).  

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 = (𝐼𝑜 +
𝐼𝑖

2
) ∙ 𝐷 (3.71) 

 

Para calcular a corrente eficaz nas chaves, deve-se realizar a integração da 

forma de onda de corrente no período de chaveamento. O desenvolvimento 

matemático para encontrar a corrente eficaz em S1 e S2 é apresentado em (3.72) a 

(3.74) 

 

𝐼𝑆1𝑒𝑓
= 𝐼𝑆2𝑒𝑓

= √
1

𝑇𝑠
∙ ∫ [𝐼𝑆1(𝑡)]2 ∙ 𝑑𝑡

𝑇𝑠

𝑜

 (3.72) 

 

𝐼𝑆1𝑒𝑓
= 𝐼𝑆2𝑒𝑓

= √
1

𝑇𝑠
∙ ∫ [(𝐼𝑜 +

𝐼𝑖

2
)]

2

∙ 𝑑𝑡
𝑇𝑠

𝑜

 (3.73) 

 

𝐼𝑆1𝑒𝑓
= 𝐼𝑆2𝑒𝑓

= (𝐼𝑜 +
𝐼𝑖

2
) ∙ √𝐷 (3.74) 

 

3.2.4.4 Equacionamento do diodo D1 

 

A tensão máxima no diodo D1 é a soma das tensões nos capacitores e a 

tensão de entrada. A tensão máxima no diodo D1 é desenvolvida nas equações (3.75) 

a (3.76). 

 

𝑉𝐷1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖

(1 − 𝐷)
+

𝑉𝑖 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
+ 𝑉𝑖 (3.75) 

 

𝑉𝐷1𝑚𝑎𝑥
=

2 ∙ 𝑉𝑖

(1 − 𝐷)
 (3.76) 
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A energia armazenada nos indutores é descarregada para a saída, através do 

diodo D1. Portanto, a corrente média no diodo D1 é expressa na equação (3.77) e 

eficaz é calculada das equações (3.78) a (3.80).  

 

𝐼𝐷1 = (𝐼𝑜 +
𝐼𝑖

2
) ∙ (1 − 𝐷) (3.77) 

 

𝐼𝐷1𝑒𝑓
= √

1

𝑇𝑠
∙ ∫ [𝐼𝐷1(𝑡)]2 ∙ 𝑑𝑡

𝑇𝑠

𝑜

 (3.78) 

 

𝐼𝐷1𝑒𝑓
= √

1

𝑇𝑠
∙ ∫ [(𝐼𝑜 +

𝐼𝑖

2
)]

2

∙ 𝑑𝑡
𝑇𝑠

𝑜

 (3.79) 

 

𝐼𝐷1𝑒𝑓
= (𝐼𝑜 +

𝐼𝑖

2
) ∙ √1 − 𝐷 (3.80) 

 

3.2.5 Equacionamento dos elementos do CC-CC com grampeamento não dissipativo 

em modo DCM 

 

3.2.5.1 Equacionamento dos indutores L1, L2 e Lo 

 

A equação para cálculo da indutância de Lo é exposta na equação (3.81)  

 

𝐿𝑜 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

∆𝐼𝑜
 (3.81) 

 

Conforme análise matemática realizada anteriormente, o ganho estático do 

conversor CC-CC proposto em DCM depende da indutância equivalente e de outras 

variáveis, equações (3.51) a (3.53). A indutância dos indutores de entrada é calculada 

conforme equações (3.82) a (3.83). 

 

𝐿𝑒𝑞 =
𝐷2 ∙ 𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠

𝑉𝑜 ∙ 𝐼𝑜
 (3.82) 

 



70 
 

𝐿1 = 𝐿2 =
𝐿𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞

(𝐿𝑜 − 2 ∙ 𝐿𝑒𝑞)
 (3.83) 

 

A operação do conversor em DCM apresenta 3 etapas, sendo denominado td 

o intervalo de operação da segunda etapa. O intervalo da segunda etapa (td) é similar 

ao intervalo de condução do diodo D1 (tD1). Conforme desenvolvido anteriormente, a 

equação (3.49) apresenta o intervalo td, em função dos parâmetros do conversor. 

As correntes máximas e mínimas dos indutores L1, L2 e Lo são apresentadas 

nas equações (3.84) a (3.87). 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
=

−𝑉𝑖 ∙ 𝐷

𝐿𝑜

(𝐷 ∙ 𝑇𝑠 + 𝑡𝑑) + 𝐼𝑜 (3.84) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
=

2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑜
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 (3.85) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 (3.86) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿1
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 (3.87) 

 

Conhecendo as correntes máxima e mínimas dos indutores e analisando as 

formas de onda de corrente, encontram-se as correntes médias nos indutores do 

conversor, conforme equações (3.88) e (3.89). 

 

𝐼𝐿𝑜 = (𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

)
(𝐷 +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 
(3.88) 

 

𝐼𝐿1 = (𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
+ 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

)
(𝐷 +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 
(3.89) 
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3.2.5.2 Equacionamento dos capacitores C1 e C2 

 

As tensões nos capacitores C1 e C2 podem ser encontradas, considerando 

que a estrutura de indutores chaveados operam como um conversor boost para C1 e 

buck-boost para C2, em DCM. Portanto, as expressões para as tensões nos 

capacitores são expostas nas equações (3.90) e (3.91).  

 

𝑉𝐶2 = 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝐷2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾2
 (3.90) 

 

𝑉𝐶1 =
1

2
∙

𝐷2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾2
 (3.91) 

 

Realizando o mesmo desenvolvimento para calcular as capacitâncias de C1 e 

C2 em CCM, encontram-se as expressões para as capacitâncias de C1 e C2 em DCM, 

apresentadas em (3.92) e (3.93).  

 

𝐶1 =
1

∆𝑉𝐶1
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

) ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (3.92) 

 

𝐶2 =
1

∆𝑉𝐶2
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

) ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (3.93) 

 

3.2.5.3 Equacionamento das chaves S1 e S2 

 

A tensão máxima nas chaves S1 e S2 é apresentada na equação (3.94). 

 

𝑉𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑆2𝑚𝑎𝑥

= 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷2

𝐾2
 (3.94) 

 

A corrente média e eficaz nas chaves S1 e S2 são apresentadas nas equações 

(3.95) e (3.97). 
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𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
1

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
 (3.95) 

 

𝐼𝑆1𝑒𝑓
= 𝐼𝑆2𝑒𝑓

= √
1

𝑇𝑠
∙ ∫ [

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
]

2

∙ 𝑑𝑡
𝑇𝑠

𝑜

 (3.96) 

 

𝐼𝑆1𝑒𝑓
= 𝐼𝑆2𝑒𝑓

=
𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
∙ √

𝐷

3
 (3.97) 

 

3.2.5.4 Equacionamento do diodo D1  

 

A tensão máxima no diodo D1 é a soma das tensões dos capacitores e da 

entrada. Logo, a tensão máxima no diodo D1 é apresentada na equação (3.98). 

 

𝑉𝐷1𝑚𝑎𝑥
= 2 ∙ 𝑉𝑖 +

𝑉𝑖 ∙ 𝐷2

𝐾2
 (3.98) 

 

A corrente média no diodo D1 é a área de sua forma de onda, no intervalo de 

chaveamento. Portanto, a expressão para a corrente média no diodo D1 é exposta em 

(3.99). 

 

𝐼𝐷1 =
1

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑡𝑑

𝐿𝑒𝑞
 (3.99) 

 

Sabe-se que, o diodo conduz apenas no intervalo td. Assim, a equação (3.101) 

representa a corrente eficaz no diodo D1.  

 

𝐼𝐷1𝑒𝑓
= √

1

𝑇𝑠
∙ ∫ [

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑡𝑑

𝐿𝑒𝑞
]

2

∙ 𝑑𝑡
𝑇𝑠

𝑜

 (3.100) 

 

𝐼𝐷1𝑒𝑓
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
∙ √

1

3
∙

𝑡𝑑

𝑇𝑠
 (3.101) 
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3.3 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo, foram apresentadas as principais formas de ondas do 

conversor CC-CC proposto, de forma a extrair equações importantes e analisar o 

funcionamento do conversor.  

Notou-se que o conversor Ćuk com indutores chaveados apresenta um maior 

ganho de estático, sendo duas vezes maior que o conversor Ćuk clássico em CCM. 

Adicionalmente, esforços de corrente nas chaves semicondutoras são reduzidos, pois 

a corrente de entrada se divide entre as chaves. 

Além disso, o conversor Ćuk com indutores chaveados não perde a 

característica abaixadora. Essa característica é um requisito para a aplicação como 

inversor unfolding conectado à rede elétrica. 

Foi apresentado que a estrutura de indutores chaveados possui um problema 

de operação, devido às diferenças de correntes instantâneas originadas a partir de 

diferenças de indutâncias entre os indutores de sua estrutura. Esse problema gera 

sobretensão nas chaves S1 e S2. 

Notou-se que a estrutura de indutores chaveados pode ser vista uma 

configuração dos conversores boost e buck-boost, sendo as entradas conectadas em 

paralelo e as saídas em série. Devido a isso, foi proposto um circuito de 

grampeamento não dissipativo, que utiliza a própria estrutura do conversor Ćuk com 

indutores chaveados para solucionar o problema de sobretensão nas chaves S1 e S2. 

O circuito de greampeamento não dissipativo não afeta a operação do conversor Ćuk 

com indutores chaveados originalmente proposto. 

Por se tratar de um conversor inédito, foi desenvolvido o equacionamento do 

conversor CC-CC Ćuk com indutores chaveados, com o objetivo de analisar a 

operação do conversor. 
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4 ANÁLISE DO CONVERSOR CC-CA COM GRAMPEAMENTO NÃO 

DISSIPATIVO PROPOSTO 

 

A partir das equações de ganho estático do conversor CC-CC proposto, 

equação (3.51), observa-se que o conversor não perde a característica elevadora e 

abaixadora de tensão, ou seja, a tensão de saída pode ser tanto menor quanto maior 

que a tensão de entrada. Essa é uma importante característica para a aplicação como 

inversor conectado à rede. 

Como o conversor possui a característica tipo fonte de corrente na saída, é 

possível aplicar um inversor unfolding na saída da etapa CC, ou seja, o circuito 

inversor em ponte completa é modulado na frequência da rede.  

A ideia básica do inversor unfolding é modular na saída do conversor CC-CC 

uma corrente senoidal retificada. Essa corrente retificada é, posteriormente, 

processada de forma a injetar uma corrente senoidal em fase à rede.  

Na Figura 30, é ilustrada a topologia do conversor CC-CA proposto. As chaves 

semicondutoras do circuito inversor, S3 a S6, estão conectadas com o catodo do diodo 

em antiparalelo para baixo, pois a polaridade da tensão na saída da etapa CC é 

invertida em relação à polaridade da tensão de entrada, conforme apresentado em 

análises anteriores. 

 

 
Figura 30 – Conversor CC-CA proposto. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os diodos do circuito grampeadores de tensão, Dc1 e Dc2 são mantidos no 

conversor, devido aos esforços de tensão que ocorrem nas chaves semicondutoras, 

S1 e S2, originados por diferenças dos valores das indutâncias L1 e L2.  
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Através da técnica de modulação SPWM, a corrente modulada no indutor de 

saída possui a forma de onda senoidal retificada, ao ser comandadas 

simultaneamente as chaves S3 e S6 no semiciclo positivo da rede e as chaves S4 e S5 

no semiciclo negativo, a corrente injetada na rede elétrica possui uma forma de onda 

senoidal.  

As etapas de operação do circuito inversor com cada semiciclo da rede são 

apresentadas nas figuras são apresentadas nas Figura 31 e Figura 32. 

 

 
Figura 31 – Etapa inversora, semiciclo positivo 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 32 – Etapa inversora, semiciclo negativo 
Fonte: Autoria própria. 

 

Em cada semiciclo, o sentido da corrente está em direção à rede, ou seja, a 

corrente está sendo injetada na rede elétrica. Para que a corrente seja injetada 
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corretamente, os comandos das chaves inversoras, S3 a S6, devem estar 

sincronizados com a frequência da rede. Uma forma de fazer essa sincronia é por 

algoritmos PLL (phase-locked loop). 

 

4.1 PLL 

 

O sincronismo das chaves inversoras com a rede é realizado a partir de um 

algoritmo PLL (phase-locked loop).  

O modelo de PLL utilizado foi baseado em Marafão et al (2005), esse modelo 

é fundamentado nas propriedades de produto interno e ortogonalidade de vetores 

instantâneos. 

Se a média do produto interno de dois vetores é nula, os vetores são 

ortogonais. Para funções periódicas, a expressão (4.1) representa a condição de 

ortogonalidade entre dois sinais periódicos, com período T. 

 

𝑣. 𝑢┴ ≡
1

𝑇
∫ [𝑣(𝑡) ∙ 𝑢(𝑡)] 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡2−𝑇

= 0 (4.1) 

  

A ideia básica do PLL é sintetizar uma função senoidal unitária (u), que seja 

ortogonal à tensão da rede (v), em regime permanente. Assim, o resultado do produto 

interno (dp) entre u e v deve convergir para um valor médio nulo (MARAFÃO et al., 

2005). 

Um regulador proporcional-integral (PI) busca a convergência do erro (dperro) 

para zero, de modo que o PLL siga a frequência da rede (ω), resultando no argumento 

da função senoidal (θ). Para tornar a convergência mais rápida, é incluída uma 

referência antecipava, ωn, sendo fn o valor nominal da frequência da rede. Na Figura 

33, é apresentada o diagrama de blocos do algoritmo PLL. 
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Figura 33 – Diagrama de blocos do PLL 
Fonte: Adaptado de Marafão et al. (2005). 

 

4.2 EQUACIONAMENTO DO CONVERSOR CC-CA COM GRAMPEAMENTO 

NÃO DISSIPATIVO 

 

Para encontrar algumas equações importantes do conversor CC-CA proposto, 

a análise é realizada considerando os componentes ideais. A topologia desenvolvida 

é analisada com a etapa CC em modo DCM, pois este modo de operação apresenta 

a vantagem de tornar o controle do conversor mais simples. Adicionalmente, pode-se 

aplicar a técnica SPWM para injetar corrente senoidal à rede, sem a necessidade de 

utilizar sensor de corrente. 

Como o conversor opera com a rede elétrica, a tensão de saída possui forma 

de onda senoidal. Na operação do conversor CC-CA, as chaves S1 e S2 são 

comandadas para que seja modulada na saída do conversor uma corrente com forma 

de onda senoidal retificada, através da modulação SPWM. Portanto, a tensão aplicada 

sobre os indutores de entrada L1 e L2 possui forma de onda senoidal retificada.  

A tensão aplicada sobre o indutor de entrada é apresentada na equação (4.2). 

 

𝑉𝐿1(𝜔𝑡) =
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ |sen(𝜔𝑡)|

2
 (4.2) 

 

A razão cíclica (D) é uma função que possui valor máximo e varia em função 

da frequência da ωt. Na expressão (4.3), é exposta a função para a razão cíclica D. 

 

𝐷(𝜔𝑡) = 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ |sen(𝜔𝑡)| (4.3) 
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Sabe-se que, o modo DCM é caracterizado por apresentar 3 etapas de 

operação. A energia armazenada nos indutores L1 e L2, na segunda etapa de 

operação, é descarregada para a saída, através da condução do diodo D1, antes da 

abertura das chaves S1 e S2. Essa etapa é realizada no intervalo de tempo td. 

A forma de onda de corrente nos indutores de entrada é apresentada Figura 

34.  

 

 
Figura 34 – Forma de onda da corrente nos indutores L1 e L2 do conversor CC-CA proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

Sabe-se que a variação de corrente instantânea nos indutores de entrada L1 

e L2 equivale à corrente máxima instantânea nas chaves S1 e S2, conforme 

apresentado na equação (4.4). 

 

∆𝐼𝐿1(𝜔𝑡) = ∆𝐼𝐿2(𝜔𝑡) = 𝐼𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑡) (4.4) 

 

A partir da equação apresentada em (3.57), encontra-se uma relação para o 

intervalo de operação, td, exposta na equação (4.5). 

 

𝑡𝑑 =
𝐿1 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑡)

𝑉𝐿1
 (4.5) 

 

A variação de corrente instantânea nos indutores de entrada é calculada, 

conforme equação (4.6). 
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𝐼𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑇𝑠

𝐿1
 (4.6) 

 

Substituindo as expressões (4.2) e (4.6) em (4.5), encontra-se uma expressão 

para td, desenvolvida em (4.7) a (4.9). 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷(𝜔𝑡)

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ sen(𝜔𝑡)
 (4.7) 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ sen(𝜔𝑡)

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ sen(𝜔𝑡)
 (4.8) 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.9) 

 

Na equação (4.9), observa-se que, a partir da aplicação SPWM, o tempo de 

condução do diodo é constante, pois todos os parâmetros da equação são constantes. 

 

4.2.1 Equacionamento da corrente de entrada Ii 

 

A corrente de entrada apresenta um chaveamento em alta frequência, com 

característica DCM e uma envoltória com forma de onda senoidal retificada, conforme 

exposto na Figura 35. A corrente média de entrada é a soma das correntes médias 

nas chaves S1 e S2. 
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Figura 35 – Forma de onda da corrente de entrada do conversor CC-CA proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da forma de onda da corrente de entrada, a corrente média 

instantânea é calculada conforme apresentado por (4.10), sabendo que a corrente 

máxima na chave S1 equivale à variação da corrente máxima dos indutores L1 e L2. 

 

𝐼𝑖(𝜔𝑡) = 2 ∙ (
𝐼𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑡) ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑇𝑠

2 ∙ 𝑇𝑠
) (4.10) 

 

Substituindo (4.6) em (4.10), encontra-se a corrente média instantânea da 

corrente de entrada, desenvolvida de (4.11) a (4.12).  

 

𝐼𝑖(𝜔𝑡) = 2 ∙ (
𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ [𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ sen(𝜔𝑡)]2

2 ∙ 𝐿1
) (4.11) 

 

𝐼𝑖(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 ∙ sen2(𝜔𝑡)

𝐿1
 (4.12) 

 

A corrente média de entrada é a soma da corrente média instantânea em todo 

o período, desenvolvida de (4.13) a (4.17). 

 

𝐼𝑖 =
1

𝜋
∙ ∫

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ sen2(𝜔𝑡)

𝐿1

𝜋

0

𝑑(𝜔𝑡) (4.13) 
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𝐼𝑖 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝐿1
∫ sen2(𝜔𝑡)

𝜋

0

𝑑(𝜔𝑡) (4.14) 

 

𝐼𝑖 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝐿1
∙ (

𝜔𝑡

2
−

sen(2𝜔𝑡)

4
)|

0

𝜋

 (4.15) 

 

𝐼𝑖 =
1

𝜋
∙

𝜋

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝐿1
 (4.16) 

 

𝐼𝑖 =
𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2

2 ∙ 𝐿1
 (4.17) 

 

Na equação (4.17), é apresentada a corrente média de entrada. Observa-se 

que, é possível calcular a corrente de entrada, conhecendo apenas a razão cíclica. 

Pois, os outros parâmetros, tais como, indutância dos indutores de entrada e o período 

de chaveamento são conhecidos e constantes. Sendo a corrente de entrada 

conhecida, é possível conhecer a potência instantânea do conversor CC-CA, sem 

necessitar de sensor de corrente.  

Em sistemas fotovoltaicos, é comum a aplicação de algoritmos que busquem 

a máxima potência do módulo fotovoltaico – algoritmos MPPT. Uma comum solução 

para extrair a máxima potência é aplicar sensores de tensão e corrente no conversor 

estático. No conversor CC-CA proposto, é possível aplicar um algoritmo MPPT, 

inserindo no circuito apenas sensor de tensão, pois, conforme a equação (4.17), a 

corrente de entrada pode ser facilmente calculada, conhecendo o índice de 

modulação.  

A realização do algoritmo MPPT sem precisar de sensor de corrente é uma 

grande vantagem apresentada pelo conversor CC-CA proposto. Pois, para aplicações 

em microinversores, a redução de custos é muito vantajosa. 

Sendo a potência de entrada o produto da tensão e corrente, a potência de 

entrada do conversor CC-CA proposto é calculada, conforme equação (4.18).  

 

𝑃𝑖 =
𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝐿1
 (4.18) 
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4.2.2 Equacionamento da corrente de saída Io 

 

Para calcular a corrente de saída, considera-se que a corrente de saída é a 

corrente média do diodo D1 em todo o período, conforme exposto na Figura 36. O 

tempo de condução do diodo (td) é constante, conforme apresentado na equação (4.9). 

 

 
Figura 36 – Forma de onda da corrente de saída do conversor CC-CA proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

Primeiramente, encontra-se uma expressão para a corrente de saída 

instantânea. Analisando a forma de onda em alta frequência da corrente de saída, a 

corrente média instantânea de saída é expressa, conforme equação (4.19) 

 

𝐼𝑜(𝜔𝑡) =
𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝑇𝑠
 (4.19) 

 

Sabe-se que a corrente máxima instantânea de saída é calculada por (4.20). 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷(𝜔𝑡)

2 ∙ 𝐿1
 (4.20) 

 

Substituindo as expressões (4.9) e (4.20) em (4.19), a corrente média 

instantânea de saída é calculada em (4.21) a (4.22). 

 

𝐼𝑜(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ sen(𝜔𝑡)

2 ∙ 𝐿1
∙
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.21) 
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𝐼𝑜(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ sen(𝜔𝑡)

𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.22) 

 

A partir da equação da corrente de saída, (4.22), observa-se que, não há 

necessidade de controlar a corrente de saída para que ela apresente característica 

senoidal. Ao realizar uma simples modulação SPWM em malha aberta, a corrente 

injetada à rede elétrica possui forma de onda senoidal.  

A topologia CC-CA proposta apresenta maior simplicidade e menores custos, 

sendo vantajosa para a aplicação em microinversores, pois não necessita de sensores 

de corrente nem para a aplicação de algoritmos MPPT nem para injetar corrente 

senoidal à rede. 

A corrente média de saída é calculada em todo o período, conforme 

expressões de (4.23) a (4.26). 

 

𝐼𝑜 =
1

𝜋
∙ ∫

𝑉𝑖
2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 ∙ sen(𝜔𝑡)

𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.23) 

 

𝐼𝑜 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖
2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2

𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
∙ ∫ sen(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.24) 

 

𝐼𝑜 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖
2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2

𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
∙

(− cos(𝜔𝑡))
|

0

𝜋

 (4.25) 

 

𝐼𝑜 =
2 ∙ 𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝜋 ∙ 𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.26) 

 

A corrente média de saída Io, apresentada na equação (4.26), equivale à 

corrente média do diodo D1. 

A partir da equação (4.22), a corrente eficaz de saída é calculada, conforme 

equação (4.27). 

 

𝐼𝑜𝑒𝑓
=

𝑉𝑖
2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2

√2 ∙ 𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

 (4.27) 
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A corrente de saída atinge seu valor de pico na condição de 90° da rede e é 

calculada por (4.28). 

 

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜
=

𝑉𝑖
2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2

𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.28) 

 

A potência de saída equivale ao produto da corrente eficaz e tensão eficaz de 

saída, considerando fator de potência unitário e é expressa por (4.29). 

 

𝑃𝑜 =
𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝐿1
 (4.29) 

 

Nota-se que, a expressão (4.29) é similar à expressão (4.18), considerando 

os componentes do circuito ideais.  

 

4.2.3 Equacionamento dos indutores L1, L2 e Lo 

 

Os indutores de entrada são idênticos e são calculados a partir da equação 

da corrente de pico de saída, expressa por (4.30).  

 

𝐿1 = 𝐿2 =
𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

 (4.30) 

 

No capítulo anterior, foram encontradas expressões para a corrente média, 

máxima e mínima do conversor CC-CC em modo DCM. Ao modular uma corrente 

senoidal retificada na saída, a corrente nos indutores de entrada apresenta a mesma 

característica que em DCM, todavia, possui uma envoltória senoidal retificada. Com 

isso, a corrente média instantânea de L1 e L2 é expressa por (4.31).  

 

𝐼𝐿1(𝜔𝑡) = 𝐼𝐿2(𝜔𝑡) =
(𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥

(𝜔𝑡) +𝐼𝑜(𝜔𝑡)) ∙ (𝐷(𝜔𝑡) +
𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
− 𝐼𝑜(𝜔𝑡) 

(4.31) 

 

A corrente média nos indutores de entrada é calculada em todo o período da 

rede, conforme (4.32). 
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𝐼𝐿1(𝜔𝑡) =
1

𝜋
∙ ∫ [

(𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) + 𝐼𝑜(𝜔𝑡)) ∙ (𝐷(𝜔𝑡) +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
− 𝐼𝑜(𝜔𝑡)] 𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.32) 

 

A corrente nos indutores de entrada apresenta ondulação. Portanto, as 

correntes máxima e mínima nos indutores de entrada são apresentadas por (4.33) e 

(4.34), respectivamente. 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) =

𝑉𝑖 ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑇𝑠

𝐿1
− 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) (4.33) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
(𝜔𝑡) = 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) = 𝐼𝑜(𝜔𝑡) −
∆𝐼𝑜

2
 (4.34) 

 

De forma análoga, a corrente média instantânea no indutor de saída Lo é 

calculada por (4.35).  

 

𝐼𝐿𝑜(𝜔𝑡) =
(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥

(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
(𝜔𝑡)) ∙ (𝐷(𝜔𝑡) +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) 
(4.35) 

 

A corrente média em Lo é calculada pela integral no período da forma de onda 

senoidal retificada, conforme (4.36). 

 

𝐼𝐿𝑜(𝜔𝑡) =
1

𝜋
∙ ∫ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)) ∙ (𝐷(𝜔𝑡) +
𝑡𝑑
𝑇𝑠

)

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)] 𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

0

 (4.36) 

 

Devido à ondulação apresentada na corrente do indutor Lo, as correntes 

máximas e mínimas de Lo são calculadas por (4.37) e (4.38), respectivamente. 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) = 𝐼𝑜(𝜔𝑡) +

∆𝐼𝑜

2
 (4.37) 
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𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
(𝜔𝑡) = 𝐼𝑜(𝜔𝑡) −

∆𝐼𝑜

2
 (4.38) 

 

4.2.4 Equacionamento dos capacitores C1 e C2 

 

As tensões nos capacitores C1 e C2 no conversor CC-CA proposto possuem 

forma de onda senoidal retificada e uma ondulação em alta frequência. O parâmetro 

K máximo, expresso em (4.39), ocorre quando a saída e a razão cíclica estão nos 

seus valores máximos. 

 

𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑉𝑖

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.39) 

 

Nas equações (4.40) e (4.41), são apresentadas as tensões médias nos 

capacitores C1 e C2.  

 

𝑉𝐶1 = 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥
 (4.40) 

 

𝑉𝐶2 =
1

2
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥
 (4.41) 

 

Os valores das capacitâncias de C1 e C2 são calculados conforme análise feita 

no modo DCM do conversor CC-CC proposto, considerando a valor máximo da tensão 

sobre os capacitores, conforme expressões (4.42) e (4.43). 

 

𝐶1 =
1

∆𝑉𝐶1
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)) ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) ∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (4.42) 

 

𝐶2 =
1

∆𝑉𝐶2
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)) ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) ∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (4.43) 
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4.2.5 Equacionamento das chaves S1 e S2 

 

As formas de onda de corrente nas chaves semicondutoras S1 e S2 

apresentam chaveamento em alta frequência e uma envoltória com forma de onda 

senoidal retificada. 

Sendo a variação da corrente instantânea dos indutores L1 e L2 igual à 

corrente máxima instantânea nas chaves. A corrente média instantânea em S1 e S2 é 

calculada por (4.44). 

 

𝐼𝑆1(𝜔𝑡) = 𝐼𝑆2(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷2(𝜔𝑡) ∙ 𝑇𝑠

2 ∙ 𝐿1
 (4.44) 

 

A corrente média em S1 e S2 é calculada pelo somatório da corrente média 

instantânea em todo o período, conforme (4.45). Desenvolvendo a equação (4.45), 

encontra-se a corrente média em S1 e S2, apresentada em (4.49). 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
1

𝜋
∙ ∫

𝑉𝑖 ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷(𝜔𝑡)

2 ∙ 𝐿1
𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.45) 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠

2 ∙ 𝐿1
∫ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 ∙ sen2(𝜔𝑡)𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

0

 (4.46) 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝐿1
∙ (

𝜔𝑡

2
−

sen(2𝜔𝑡)

4
)|

0

𝜋

 (4.47) 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
1

𝜋
∙

𝜋

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑇𝑠

2 ∙ 𝐿1
 (4.48) 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝑇𝑠

4 ∙ 𝐿1
 (4.49) 

 

Nota-se que, as correntes médias nas chaves S1 e S2 equivalem à metade da 

corrente média da entrada.  
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A tensão máxima sobre as chaves S1 e S2 é igual à soma a tensão de entrada 

e da metade do valor da tensão de pico de saída, similarmente ao modo DCM do 

conversor CC-CC proposto, conforme equação (4.50). 

 

𝑉𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑆2𝑚𝑎𝑥

= 𝑉𝑖 +
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

2
 (4.50) 

 

4.2.6 Equacionamento do diodo D1 

 

Analogamente ao equacionamento realizado nas chaves S1 e S2, a corrente 

média instantânea no diodo D1 é apresentada na equação (4.51). 

 

𝐼𝐷1(𝜔𝑡) =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝐿1
 (4.51) 

 

Desenvolvendo a integral expressa na equação (4.52), encontra-se a corrente 

média no diodo D1, expressa em (4.55). 

 

𝐼𝐷1 =
1

𝜋
∙ ∫

𝑉𝑖 ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝐿1
𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.52) 

 

𝐼𝐷1 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝐿1
∫ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ sen(𝜔𝑡)𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.53) 

 

𝐼𝐷1 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝑡𝑑

2 ∙ 𝐿1
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥 (−cos(𝜔𝑡))
|

0

𝜋

 (4.54) 

 

𝐼𝐷1 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑡𝑑

𝐿1
 (4.55) 

 

Uma expressão para td é conhecida e exposta na equação (4.9). Substituindo 

a equação (4.9) em (4.55), chega-se à expressão da corrente média no diodo D1, 

conforme desenvolvida nas expressões (4.56) a (4.57). 
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𝐼𝐷1 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐿1
∙

2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.56) 

 

𝐼𝐷1 =
2

𝜋
∙

𝑉𝑖
2 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝑇𝑠

𝐿1 ∙ 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
 (4.57) 

 

Observa-se que a equação (4.57) é similar à equação (4.26), mostrando que 

a corrente média no diodo é igual à corrente média de saída.  

A tensão máxima no diodo D1 é similar à tensão máxima equacionada no 

conversor CC-CC proposto, todavia, considera-se a tensão de pico de saída, 

conforme exposto em (4.58). 

 

𝑉𝐷1𝑚𝑎𝑥
= 2 ∙ 𝑉𝑖 + 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 (4.58) 

 

4.2.7 Equacionamento das chaves S3, S4, S5 e S6 

 

As chaves S3, S4, S5 e S6 operam em sincronia com a rede elétrica, sendo 

comandadas simultaneamente as chaves S3 e S6, no semiciclo positivo e S4 e S5, no 

semiciclo negativo da rede. Portanto, a corrente média instantânea das chaves S3 e 

S6, e S4 e S5 são expressas por, respectivamente, (4.59) e (4.60).  

 

𝐼𝑆3−𝑆6(𝜔𝑡) = {
𝐼𝑜(𝜔𝑡), 0 ≤ 𝜔𝑡 ≤ 𝜋

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜
 (4.59) 

 

𝐼𝑆4−𝑆5(𝜔𝑡) = {
𝐼𝑜(𝜔𝑡), 𝜋 ≤ 𝜔𝑡 ≤ 2𝜋

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜
 (4.60) 

 

As expressões de corrente média e eficaz sobre as chaves são idênticas. Nas 

equações a seguir, é analisada apenas a chave S3, todavia, assume-se que os 

parâmetros analisados são idênticos às demais chaves.  

A corrente média nas chaves S3 a S6 é o somatório da corrente média 

instantânea em meio período da rede elétrica, desenvolvida das expressões (4.61) a 

(4.64). 
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𝐼𝑆3 =
1

2 ∙ 𝜋
∙ ∫ 𝐼𝑆3−𝑆6(𝜔𝑡)𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.61) 

 

𝐼𝑆3 =
𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2 ∙ 𝜋
∙ ∫ sen(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.62) 

 

𝐼𝑆3 =
𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2 ∙ 𝜋
∙

(−cos(𝜔𝑡))
|

0

𝜋

 (4.63) 

 

𝐼𝑆3 =
𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

𝜋
 (4.64) 

 

O cálculo da corrente eficaz nas chaves S3 a S6 é realizada das expressões 

(4.65) a (4.69). 

 

𝐼𝑆3𝑒𝑓
= √

1

2 ∙ 𝜋
∙ ∫ [𝐼𝑆3−𝑆6(𝜔𝑡)]2𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.65) 

 

𝐼𝑆3𝑒𝑓
= √

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2

2 ∙ 𝜋
∙ ∫ sen2(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (4.66) 

 

𝐼𝑆3𝑒𝑓
= √

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2

2 ∙ 𝜋
∙ (

𝜔𝑡

2
−

sen(2𝜔𝑡)

4
)|

0

𝜋

 (4.67) 

 

𝐼𝑆3𝑒𝑓
= √

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2

2 ∙ 𝜋
∙

𝜋

2
 (4.68) 

 

𝐼𝑆3𝑒𝑓
=

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2
 (4.69) 

 

A tensão máxima sobre as chaves S3 a S6 é igual à tensão de pico da rede 

elétrica, expressa em (4.70). 
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𝑉𝑆3𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 (4.70) 

 

4.3 MPPT 

 

Em sistemas fotovoltaicos, é comum existir no inversor um algoritmo que 

realize o rastreamento do ponto de máxima potência do modulo fotovoltaico - MPPT. 

O algoritmo MPPT tem o objetivo de determinar o melhor ponto de operação do 

conversor, de forma a extrair a máxima potência gerada pelo módulo fotovoltaico, de 

acordo com variações instantâneas de radiação solar e temperatura.  

Um método simples para realizar o algoritmo MPPT é baseado na técnica 

Perturbação e Observação (P&O). Esse método procede da seguinte forma: a partir 

da perturbação da tensão operante do módulo fotovoltaico, observa-se o 

comportamento da potência gerada. Se houver um aumento da potência, deve-se 

manter a perturbação no mesmo sentido, caso contrário, inverte-se a perturbação 

(MOÇAMBIQUE, 2012). 

Para determinar a potência instantânea gerada pelo módulo fotovoltaico, é 

comum realizar as medições de tensão e corrente do módulo fotovoltaico, a partir de 

sensores de tensão e corrente, respectivamente.  

A partir da equação (4.17), observa-se que, é possível estimar a corrente 

instantânea de entrada, conhecendo a razão cíclica máxima. Como a tensão do 

módulo é medida e a razão cíclica é conhecida, calcula-se a potência de entrada. Ao 

realizar a perturbação da tensão, observa-se se a potência aumenta ou diminui. 

Conhecendo o sentido da variação da potência, realize um incremento ou decremento 

da razão cíclica máxima. Com isso, busca-se o ponto de máxima potência do módulo 

fotovoltaico, não sendo necessário medir a corrente do módulo fotovoltaico.  

Na Figura 37, é apresentada o fluxograma do algoritmo MPPT sem necessitar 

de sensor de corrente. 
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Mede Vi(k)

Início

P(k) > P(k-1)

Vi(k) > Vi(k-1) Vi(k) > Vi(k-1)

Dmax  = Dmax + d Dmax  = Dmax - d Dmax  = Dmax - d Dmax  = Dmax + d

Vi(k-1) = Vi(k)

P(k-1) = P(k)

não sim

simnãosimnão

Dmax

Vi
2
·Ts·Dmax 

2·Li

P(k) =

Calcula

 
Figura 37 – Fluxograma do MPPT sem sensor de corrente 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo, foram apresentadas as principais formas de ondas do 

conversor CC-CA proposto, de forma a extrair equações importantes e analisar o 

funcionamento do conversor.  

A partir da análise da corrente de entrada, observou-se que a corrente de 

entrada depende apenas da modulação aplicada, pois os outros parâmetros são 

conhecidos. Portanto, mostra-se que é possível aplicar um algoritmo MPPT sem a 

necessidade de sensor de corrente na entrada, pois a corrente de entrada pode ser 

calculada.  

Adicionalmente, foi notado que, ao modular na saída uma corrente senoidal 

retificada, através da modulação SPWM, a corrente injetada à rede apresenta 

característica senoidal, sem a necessidade de sensor de corrente.  

A remoção de sensores de corrente em microinversores é vantajosa para a 

redução de custo e torna o circuito mais simples.  
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5 PROJETO DO CONVERSOR PROPOSTO 

 

Nesse capítulo, é apresentado o projeto do conversor CC-CC e CC-CA 

propostos. Os projetos são realizados em modo de condução descontínua (DCM), 

pois esse modo de condução apresenta algumas vantagens: é adequado para 

aplicações em baixas potências e torna o controle mais simples. É possível injetar 

corrente senoidal à rede e um algoritmo MPPT pode ser aplicado ao conversor sem a 

necessidade de sensores de corrente.  

O objetivo de especificar os elementos do conversor CC-CC é realizar 

simulações no software PSIM™. Pois, o conversor CC-CC apresentado nesse 

trabalho é inédito e faz-se necessário analisar seu funcionamento e validar as 

equações desenvolvidas na análise teórica. 

De forma a analisar e validar o desenvolvimento teórico do conversor CC-CA 

proposto, especifica-se seus elementos de projeto para realizar simulações no 

software PSIM™ e também para realizar a implementação de um protótipo de 180 W. 

 

5.1 PROJETO DO CONVERSOR CC-CC COM GRAMPEAMENTO NÃO 

DISSIPATIVO PROPOSTO 

 

Os parâmetros iniciais para projeto do conversor CC-CC são apresentados na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Parâmetros inicias para projeto do conversor CC-CC com grampeamento 
não dissipativo proposto 

Parâmetros do circuito Valor 

Potência de saída [Po] 180 W 

Tensão de entrada [Vi] 30 V 

Tensão de saída [Vo] 180 V 

Razão cíclica [D] 0,6 

Frequência de chaveamento [fs] 43,2 kHz 

Ondulação de corrente no indutor de 
saída [∆ILo] 

20% Io 

Ondulação de tensão nos capacitores C1 
e C2 [∆VC] 

5% VC 

Fonte: Autoria própria. 
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O conversor CC-CC proposto é calculado conforme equacionamento 

apresentado nos capítulos anteriores. 

Com a equação do ganho estático em modo CCM, encontra-se a razão cíclica 

crítica de operação, conforme equação (5.1). 

 

𝐷𝑐𝑟𝑖 =
𝑉𝑜

𝑉𝑜 + 2 ∙ 𝑉𝑖
 (5.1) 

 

Especifica-se a razão cíclica de 0,6 para a operação do conversor proposto, 

conforme Tabela 4. A razão cíclica crítica é calculada na equação (5.2). Com a razão 

cíclica especificada em 0,6, o conversor CC-CC proposto opera em DCM. 

 

𝐷𝑐𝑟𝑖 =
180

180 + 2 ∙ 30
= 0,75 (5.2) 

 

Na equação (5.3), é apresentado o cálculo da corrente de saída. 

 

𝐼𝑜 =
𝑃𝑜

𝑉𝑜
=

180

180
= 1 𝐴 (5.3) 

 

A carga de saída é resistiva, seu valor de resistência é calculado na equação 

(5.4).  

 

𝑅𝑜 =
𝑉𝑜

2

𝑃𝑜
=

1802

180
= 180 Ω (5.4) 

 

Com a especificação da ondulação de corrente no indutor de saída, a 

indutância de Lo é calculada na equação (5.5). 

 

𝐿𝑜 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

∆𝐼𝑜
=

2 ∙ 30 ∙ 0,6

0,2 ∙ 1 ∙ 43,2 ∙ 103
= 4,167 𝑚𝐻 (5.5) 

 

O valor do parâmetro K2 é calculado na equação (5.6). 
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𝐾2 =
𝐷2 ∙ 𝑉𝑖

𝑉𝑜
=

0,62 ∙ 30

180
= 0,06 (5.6) 

 

Conhecido o valor de K2, calcula-se a indutância equivalente, conforme 

equação (5.7).  

 

𝐿𝑒𝑞 =
𝐾2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠

𝐼𝑜
=

0,06 ∙ 30

1 ∙ 43,2 ∙ 103
= 41,667 𝜇𝐻 (5.7) 

 

Os indutores de entrada L1 e L2 são calculados conforme equação (5.8).  

 

𝐿1 = 𝐿2 =
𝐿𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞

(𝐿𝑜 − 2 ∙ 𝐿𝑒𝑞)
=

4,167 ∙ 10−3 ∙ 41,667 ∙ 10−6

(4,167 ∙ 10−3 − 2 ∙ 41,667 ∙ 10−6)
= 42,517 𝜇𝐻 (5.8) 

 

O intervalo de operação da segunda etapa de operação do conversor (td) é 

calculado na equação (5.9). 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝐼𝑜 ∙ 𝐿𝑒𝑞

𝑉𝑖 ∙ 𝐷
=

2 ∙ 1 ∙ 41,667 ∙ 10−6

30 ∙ 0,6
= 4,63 𝜇𝑠 (5.9) 

 

Como a frequência de chaveamento é igual a 43,2 kHz, o período de 

chaveamento é igual ao inverso da frequência de chaveamento, conforme equação 

(5.10). 

 

𝑇𝑠 =
1

𝑓𝑠
=

1

43,2 ∙ 103
= 23,148 𝜇𝑠 (5.10) 

 

Para calcular as capacitâncias dos capacitores, é necessário antes conhecer 

os valores máximos e mínimos de corrente nos indutores do circuito. Os valores 

máximos e mínimos de corrente nos indutores são apresentados nas equações (5.11) 

a (5.15). 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
=

−𝑉𝑖 ∙ 𝐷

𝐿𝑜

(𝐷 ∙ 𝑇𝑠 + 𝑡𝑑) + 𝐼𝑜 (5.11) 
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𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
=

−30 ∙ 0,6

4,167 ∙ 10−3
∙ (0,6 ∙ 23,148𝜇 + 4,63𝜇) + 1 = 0,92 𝐴 (5.12) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
=

2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑜
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

=
2 ∙ 30 ∙ 0,6 ∙ 23,148𝜇

4,167 ∙ 10−3
+ 0,92 = 1,12 𝐴 (5.13) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝐿2𝑚𝑖𝑛

= 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
= 0,92 𝐴 (5.14) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝐿2𝑚𝑎𝑥

=
𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿1
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

=
30 ∙ 0,6 ∙ 23,148𝜇

42,517 ∙ 10−6
= 8,88 𝐴 (5.15) 

 

A corrente média nos indutores de entrada e saída são calculadas nas 

equações (5.16) e (5.19). 

 

𝐼𝐿1 = 𝐼𝐿2 = (𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
+ 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

)
(𝐷 +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 
(5.16) 

 

𝐼𝐿1 = 𝐼𝐿2 = (8,88 + 0,92) ∙
(0,6 +

4,63𝜇
23,148𝜇

)

2
− 0,92 = 3 𝐴 

(5.17) 

 

𝐼𝐿𝑜 = (𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

)
(𝐷 +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

 
(5.18) 

 

𝐼𝐿𝑜 = (1,12 − 0,92) ∙
(0,6 +

4,63𝜇
23,148𝜇)

2
+ 0,92 = 1 𝐴 

(5.19) 

 

As tensões máximas nos capacitores C1 e C2 é calculada nas equações (5.20) 

e (5.21). 

 

𝑉𝐶1 = 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝐷2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾2
= 30 +

1

2
∙

0,62 ∙ 30

0,06
= 120 𝑉 (5.20) 

 

𝑉𝐶2 =
1

2
∙

𝐷2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾2
=

1

2
∙

0,62 ∙ 30

0,06
= 90 𝑉 (5.21) 
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Considerando uma ondulação de 5% da tensão nos capacitores, a 

capacitâncias de C1 e C2 são calculadas nas equações (5.22) a (5.27).  

 

𝐶1 =
1

∆𝑉𝐶1
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

) ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (5.22) 

 

𝐶1 =
1

6
∙ [

(1,12 − 0,92) ∙ 0,6 ∙ 23,148𝜇

2
+ 0,92 ∙ (23,148𝜇 − 4,63𝜇)] (5.23) 

 

𝐶1 = 3,071 𝜇𝐹 (5.24) 

 

𝐶2 =
1

∆𝑉𝐶2
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
− 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

) ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (5.25) 

 

𝐶2 =
1

4,5
∙ [

(1,12 − 0,92) ∙ 0,6 ∙ 23,148𝜇

2
+ 0,92 ∙ (23,148𝜇 − 4,63𝜇)] (5.26) 

 

𝐶2 = 4,095𝜇𝐹 (5.27) 

 

A correntes média e eficaz nas chaves S1 e S2 são calculadas em e (5.29). 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
1

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
=

1

2
∙

0,62 ∙ 30 ∙ 23,148𝜇

41,667𝜇
= 3 𝐴 (5.28) 

 

𝐼𝑆1𝑒𝑓
= 𝐼𝑆2𝑒𝑓

=
𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
∙ √

𝐷

3
=

1

2
∙

0,6 ∙ 30 ∙ 23,148𝜇

41,667𝜇
∙ √

0,6

3
= 4,472 𝐴 (5.29) 

 

A tensão máxima nas chaves S1 e S2 é dada por (5.30). 

 

𝑉𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑆2𝑚𝑎𝑥

= 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷2

𝐾2
= 30 +

180

2
= 120 𝑉 (5.30) 

 

A corrente média e eficaz no diodo D1 é calculada em (5.31) e (5.32). 
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𝐼𝐷1 =
1

2
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑡𝑑

𝐿𝑒𝑞
=

1

2
∙

0,6 ∙ 30 ∙ 23,148𝜇

41,667𝜇
∙

4,63𝜇

23,148𝜇
= 1 𝐴 (5.31) 

 

𝐼𝐷1𝑒𝑓
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑠

𝐿𝑒𝑞
∙ √

1

3
∙

𝑡𝑑

𝑇𝑠
=

1

2
∙

0,6 ∙ 30 ∙ 23,148𝜇

41,667𝜇
∙ √

1

3
∙

4,63𝜇

23,148𝜇
= 2,582 𝐴 (5.32) 

 

A tensão máxima no diodo D1 é expressa pela equação (5.33). 

 

𝑉𝐷1𝑚𝑎𝑥
= 2 ∙ 𝑉𝑖 +

𝑉𝑖 ∙ 𝐷2

𝐾2
= 2 ∙ 30 + 180 = 240 𝑉 (5.33) 

 

Na Tabela 5, são apresentados os valores dos elementos do circuito do 

conversor CC-CC proposto. 

 

Tabela 5 – Valores dos elementos do circuito do conversor CC-CC com 
grampeamento não dissipativo proposto 

Parâmetros do circuito Valor 

Indutor de entrada 1 [L1] 42,517 µH 

Indutor de entrada 2 [L2] 42,517 µH 

Indutor de saída [Lo] 4,167 mH 

Capacitor série 1 [C1] 3,071 µF 

Capacitor série 2 [C2] 4,095 µF 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2 PROJETO DO CONVERSOR CC-CA PROPOSTO 

 

Os parâmetros iniciais para projeto do conversor CC-CA são apresentados na 

Tabela 6.  

O conversor CC-CA proposto é calculado conforme equacionamento 

apresentado no capítulo 4.  

 

Tabela 6 – Parâmetros inicias para projeto do conversor CC-CA com grampeamento 
não dissipativo proposto (continua) 

Parâmetros do circuito Valor 

Potência média de saída [Po] 180 W 

Tensão de entrada [Vi] 30 V 
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Tabela 6– Parâmetros inicias para projeto do conversor CC-CA com grampeamento 
não dissipativo proposto (conclusão) 

Tensão de pico da rede [Vpico] 180 V 

Frequência da rede [frede] 60 Hz 

Razão cíclica máxima [Dmax] 0,62 

Frequência de chaveamento [fs] 43,2 kHz 

Ondulação de corrente no indutor de 
saída [∆ILo] 

28,2% Io 

Ondulação de tensão no capacitor C1 
[∆VC1] 

13,6% VC1 

Ondulação de tensão no capacitor C2 
[∆VC2] 

18,1% VC2 

Fonte: Autoria própria. 

 

O valor da razão cíclica crítica máxima é similar ao especificado no conversor 

CC-CC proposto, conforme equação (5.34). Como, foi especificado o valor de 0,62 

para a razão cíclica máxima, o conversor opera em modo DCM, na etapa de alto 

ganho CC-CC, exposta em (5.35). Ao aplicar uma modulação SPWM, é possível 

injetar à rede uma corrente senoidal, sem a necessidade de controlar a corrente de 

saída. 

 

𝐷𝑐𝑟𝑖 =
180

180 + 2 ∙ 30
= 0,75 (5.34) 

 

𝐷(𝜔𝑡) = 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ sen(𝜔𝑡) = 0,62 ∙ sen(𝜔𝑡) (5.35) 

 

A partir da Tabela 6, alguns parâmetros são calculados, para facilitar o 

entendimento dos cálculos.  

A rede elétrica possui é uma função senoidal, descrita na equação (5.36).  

 

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑒(𝜔𝑡) = 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ sen(𝜔𝑡) = 180 ∙ sen(𝜔𝑡) (5.36) 

 

O período de chaveamento e da rede são calculados nas equações (5.37) e 

(5.38), respectivamente. 

 

𝑇𝑠 =
1

𝑓𝑠
=

1

43,2 ∙ 103
= 23,148 𝜇𝑠 (5.37) 
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𝑇𝑟𝑒𝑑𝑒 =
1

𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒
=

1

60
= 16,667 𝑚𝑠 (5.38) 

 

O intervalo de tempo td é calculado por (5.39). 

 

𝑡𝑑 =
2 ∙ 𝑉𝑖 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
=

2 ∙ 30 ∙ 23,148 𝜇 ∙ 0,62

180
= 4,784 𝜇𝑠 (5.39) 

 

A corrente eficaz e de pico de saída são calculadas conforme equações (5.40) 

e (5.41), respectivamente.  

 

𝐼𝑜𝑒𝑓
=

𝑃𝑜

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

√2

=
180

180

√2

= √2 = 1,414 𝐴 
(5.40) 

 

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜
= 𝐼𝑜𝑒𝑓

∙ √2 = 1,414 ∙ √2 = 2 𝐴 (5.41) 

 

Considerando e especificação da ondulação de saída, a indutância do indutor 

de saída é calculada por (5.42). 

 

𝐿𝑜 =
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑡𝑑

∆𝐼𝑜
=

180 ∙ 4,784 𝜇

28,2% ∙ 1,414
= 2,159 𝑚𝐻 (5.42) 

 

A corrente no indutor de saída apresenta ondulação, portanto as correntes 

máximas e mínimas em Lo são expostas em (5.43) e (5.44), respectivamente. 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝑜(𝜔𝑡) +

∆𝐼𝑜

2
= 𝐼𝑜 (

𝜋

4
) +

28,2% ∙ 1,414

2
= 2,199 𝐴 (5.43) 

 

𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝑜(𝜔𝑡) −

∆𝐼𝑜

2
= 𝐼𝑜 (

𝜋

4
) −

28,2% ∙ 1,414

2
= 1,801 𝐴 (5.44) 

 

A corrente média em Lo é calculada em (5.45) e (5.46). 
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𝐼𝐿𝑜(𝜔𝑡) =
1

𝜋
∙ ∫ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)) ∙ (𝐷(𝜔𝑡) +
4,784 𝜇

23,148 𝜇)

2
+

𝜋

0

 
(5.45) 

+𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
(𝜔𝑡)]𝑑(𝜔𝑡) 

 

𝐼𝐿𝑜 = 1,194 𝐴 (5.46) 

 

As indutâncias dos indutores de entrada L1 e L2 são calculados pela equação 

(5.47). 

 

𝐿1 = 𝐿2 =
𝑉𝑖

2 ∙ 𝑇𝑠 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

=
302 ∙ 23,148 𝜇 ∙ 0,622

180 ∙ 2
= 22,245 𝜇𝐻 (5.47) 

 

A corrente máxima e mínima nos indutores L1 e L2 são calculadas, das 

equações (5.48) a (5.50). 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷(𝜔𝑡) ∙ 𝑇𝑠

𝐿1
− 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) (5.48) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
=

30 ∙ 𝐷(
𝜋
4) ∙ 23,148 𝜇

22,245 𝜇
− 𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛

(
𝜋

4
) = 17,554 𝐴 (5.49) 

 

𝐼𝐿1𝑚𝑖𝑛
= 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(
𝜋

4
) = 1,801 𝐴 (5.50) 

 

A corrente média em L1 e L2 é calculada por (5.51), com seu valor apresentado 

em (5.52). 

 

𝐼𝐿1(𝜔𝑡) =
1

𝜋
∙ ∫ [

(𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) + 𝐼𝑜(𝜔𝑡)) ∙ (𝐷(𝜔𝑡) +

𝑡𝑑

𝑇𝑠
)

2
− 𝐼𝑜(𝜔𝑡)] 𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

0

 (5.51) 

 

𝐼𝐿1 = 3,06 𝐴 (5.52) 
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Para encontrar a tensão dos capacitores, calcula-se o valor do parâmetro K 

máximo, conforme (5.53). 

 

𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑉𝑖

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜
= 30 +

1

2
∙

0,622 ∙ 30

180
= 0,064 (5.53) 

 

A tensão sobre os capacitores C1 e C2 são expressas em, respectivamente, 

(5.54) e (5.55). 

 

𝑉𝐶1 = 𝑉𝑖 +
1

2
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥
= 30 +

1

2
∙

0,622 ∙ 30

0,064
= 120 𝑉 (5.54) 

 

𝑉𝐶2 =
1

2
∙

𝐷𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑉𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥
=

1

2
∙

0,622 ∙ 30

0,064
= 90 𝑉 (5.55) 

 

Considerando a especificação das ondulações de tensão nos capacitores, e 

sabendo que a tensão máxima nos capacitores ocorre no instante de tempo π/4 da 

rede, encontra-se os valores das capacitâncias dos capacitores C1 e C2, conforme 

equações desenvolvidas de (5.56) a (5.61). 

 

𝐶1 =
1

∆𝑉𝐶1
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)) ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) ∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (5.56) 

 

𝐶1 =
1

13,6% ∙ 120
∙

[
(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥

(
𝜋
4) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(
𝜋
4)) ∙ 0,62 ∙ 23,148 𝜇

2
+

+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
(
𝜋

4
) ∙ (23,148 𝜇 − 4,784 𝜇)]

 (5.57) 

 

𝐶1 = 2,201 𝜇𝐹 (5.58) 

 

𝐶2 =
1

∆𝑉𝐶2
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(𝜔𝑡) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡)) ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑠

2
+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(𝜔𝑡) ∙ (𝑇𝑠 − 𝑡𝑑)] (5.59) 
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𝐶2 =
1

18,1% ∙ 90
∙ [

(𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
(

𝜋
4) − 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛

(
𝜋
4)) ∙ 0,62 ∙ 23,148 𝜇

2
+ 

(5.60) 

+ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑖𝑛
(
𝜋

4
) ∙ (23,148 𝜇 − 4,784 𝜇)] 

 

𝐶2 = 2,206 𝜇𝐹 (5.61) 

 

Os cálculos da corrente média, máxima e da tensão máxima nas chaves S1 e 

S2 são desenvolvidos das equações (5.62) a (5.64). 

 

𝐼𝑆1 = 𝐼𝑆2 =
𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝑇𝑠

4 ∙ 𝐿1
=

30 ∙ 0,622 ∙ 23,148 𝜇

4 ∙ 22,245 𝜇
= 3 𝐴 (5.62) 

 

𝐼𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝐼𝑆2𝑚𝑎𝑥

=
𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇𝑠

𝐿1
=

30 ∙ 0,62 ∙ 23,148 𝜇

22,245 𝜇
= 19,355 𝐴 (5.63) 

 

𝑉𝑆1𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑆2𝑚𝑎𝑥

= 𝑉𝑖 +
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

2
= 30 +

180

2
= 120 𝑉 (5.64) 

 

Analogamente, é apresentado os cálculos da corrente média, máxima e 

tensão máxima do diodo D1, nas expressões de (5.65) a (5.67). 

 

𝐼𝐷1 =
1

𝜋
∙

𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑡𝑑

𝐿1
=

1

𝜋
∙

30 ∙ 0,62 ∙ 4,784 𝜇

22,245 𝜇
= 1,273 𝐴 (5.65) 

 

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑡𝑑

𝐿1
=

30 ∙ 0,62 ∙ 23,148 𝜇

22,245 𝜇
= 19,355 𝐴 (5.66) 

 

𝐼𝐷1𝑚𝑎𝑥
= 2 ∙ 𝑉𝑖 + 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 2 ∙ 30 + 180 = 240 𝑉 (5.67) 

 

Por fim, a corrente média e eficaz e a tensão máxima nas chaves S3 a S6 são 

apresentadas nas equações de (5.68) a (5.70). 
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𝐼𝑆3 =
𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

𝜋
=

2

𝜋
= 0,637 𝐴 (5.68) 

 

𝐼𝑆3𝑒𝑓
=

𝐼𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

2
=

2

2
= 1 𝐴 (5.69) 

 

𝑉𝑆3𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 180 𝑉 (5.70) 

 

Na Tabela 7, são apresentados os valores dos elementos do circuito do 

conversor CC-CA proposto, a partir da análise matemática desenvolvida.  

 

Tabela 7 – Valores dos elementos do circuito do conversor CC-CA com 
grampeamento não dissipativo proposto 

Parâmetros do circuito Valor 

Indutor de entrada 1 [L1] 22,245 µH 

Indutor de entrada 2 [L2] 22,245 µH 

Indutor de saída [Lo] 2,159 mH 

Capacitor série 1 [C1] 2,201 µF 

Capacitor série 2 [C2] 2,206 µF 

Fonte: Autoria própria. 

 

O dimensionamento dos elementos magnéticos do circuito é realizado no 

APÊNDICE 1. O núcleo e os cabos escolhidos para dos enrolamentos dos indutores 

de entrada e saída são apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Especificações dos elementos magnéticos do conversor CC-CA proposto 

 L1 L2 Lo 

Núcleo E-30/14 E-30/14 E-42/15 

Espiras 33 33 133 

AWG 15 15 20 

Condutores 1 1 1 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os componentes semicondutores são especificados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Especificações dos semicondutores do conversor CC-CA proposto 

 S1 e S2 S3 S4 S5 e S6 D1 Dc1 e Dc2 

Modelo IRFP90N20D IRFP450 MUR860 UF5408 

RDSon max 0,023 Ω 0,40 Ω - - 

VDSS 200 V 500 V - - 

ID Tc=25°C 94 A 14 A   

IF Ta=55°C - - 8 A 3 A 

VF   1,5 V 1,7 V 

VPICOrev - - 600 V 1000 V 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.3 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo, foram realizados os dimensionamentos de projeto dos 

conversores CC-CC e CC-CA propostos.  

Por se tratar de um conversor CC-CC inédito, a realização do projeto do 

conversor CC-CC é importante para, posteriormente, realizar simulações no software 

PSIM™ para validar a análise teórica feita anteriormente. 

Adicionalmente, foi apresentado o dimensionamento do conversor CC-CA 

proposto para realizar simulações e para especificar componentes reais para a 

implementação de um protótipo de 180 W, com o objetivo de injetar corrente elétrica 

à rede. 
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6 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

 

Nesse capítulo, são apresentados os resultados de simulação do conversor 

CC-CC com alto ganho estático proposto em modo DCM e do conversor CC-CA 

proposto. As simulações são feitas para uma potência de 180 W na saída. 

Com o objetivo de validar as análises matemáticas vistas anteriormente e 

analisar a operação do conversor, o conversor estudado nesse trabalho foi simulado 

pelo software PSIM™ versão 9.0. No ambiente de simulação, os componentes são 

considerados ideais, ou seja, despreza-se, por exemplo, a resistência dos 

enrolamentos dos indutores e das chaves semicondutoras. 

Os resultados visam mostrar as principais formas de onda para compará-los 

com as análises teóricas apresentadas nos capítulos anteriores, comprovando, 

efetivamente a operação do conversor. 

 

6.1 SIMULAÇÃO DO CONVERSOR CC-CC PROPOSTO EM MODO DCM 

 

Primeiramente, foi realizada a simulação para verificar a operação do 

conversor CC-CC Ćuk com alto ganho estático, sem os diodos Dc1 e Dc2, e com os 

valores de indutância dos indutores de entrada iguais, conforme apresentado na 

Figura 38. As chaves S1 e S2 são comandadas por modulação PWM. As simulações 

do conversor CC-CC foram realizadas em malha aberta.  

 

 
Figura 38 – Ambiente de simulação do conversor CC-CC com indutores de entrada iguais  
Fonte: Autoria própria. 
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A principal forma de onda a ser analisada é a tensão nas chaves S1 e S2. 

Considerando condições ideais de simulação, na segunda etapa de operação, os 

indutores de entrada podem ser vistos como fontes de corrente em série, com valores 

instantâneos de corrente iguais. Pois, os indutores L1 e L2 são idênticos. Com isso, o 

funcionamento da estrutura de indutores chaveados funciona adequadamente. As 

formas de onda de tensão nas chaves semicondutoras S1 e S2 são apresentadas na 

Figura 39. Nota-se que a tensão máxima nas chaves atingiu o valor de 120 V, 

conforme previsto na análise teórica. 

 

 
Figura 39 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão nas chaves S1 e S2, com 

indutores L1 e L2 iguais 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para analisar a estrutura de indutores chaveados com indutâncias diferentes, 

a indutância do indutor L1 foi alterada para 44,52 µH, conforme exposto na Figura 40. 
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Figura 40 – Ambiente de simulação do conversor CC-CC com indutores de entrada diferentes  
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 41, são apresentadas as formas de onda de tensão nas chaves 

semicondutoras S1 e S2. Observa-se que os indutores L1 e L2 possuem indutância de 

44,52 e 42,52 µH, respectivamente. Essa diferença simula pequenas variações 

construtivas do condutor do enrolamento do indutor.  

Com a diferença de 2 µH entre os indutores L1 e L2, a sobretensão na chave 

S1 atingiu o valor máximo de, aproximadamente, 230 V, por um curto intervalo de 

tempo. Conforme a análise matemática, era esperando que a máxima tensão nas 

chaves fosse de 120 V. Nota-se que, a sobretensão na chave S1 ocorre devido à 

diferença dos valores de indutância dos indutores de entrada L1 e L2, pois, na 

operação do conversor, os indutores L1 e L2 estão com valores instantâneos de 

corrente diferentes. 
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Figura 41 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão nas chaves S1 e S2, com 

indutores L1 e L2 diferentes 
Fonte: Autoria própria. 

 

Uma forma de solucionar esse problema é com a inserção de dois diodos, Dc1 

e Dc2, e de dois capacitores, C1 e C2. O circuito com os diodos Dc1 e Dc2 foi denominado 

conversor CC-CC proposto com grampeamento não dissipativo. A estrutura de indutor 

chaveado pode ser vista como uma estrutura dos conversores boost e buck-boost sem 

a presença dos respectivos diodos, conforme explicado nos capítulos anteriores. 

O circuito do conversor CC-CC com grampeamento não dissipativo proposto 

com pequenas diferenças de indutância entre os indutores L1 e L2, e o circuito de 

comando das chaves S1 e S2 são apresentados na Figura 42.  

Os parâmetros dos elementos do conversor CC-CC com grampeamento não 

dissipativo proposto, para simulação, são apresentados na Tabela 10. Os cálculos 

para encontrar esses parâmetros estão expostos no APÊNDICE 1. Todavia, foi 

colocada, propositalmente, uma diferença de 0,3 µH entre os indutores de entrada. 

 

Tabela 10 – Parâmetros do conversor CC-CC proposto com greampeamento não 
dissipativo para simulação (continua) 

Parâmetros do circuito Valor 

Potência de saída [Po] 180 W 

Tensão de entrada [Vi] 30 V 

Tensão de saída [Vo] 180 V 

Indutor de entrada 1 [L1] 42,817 µH 

Indutor de entrada 2 [L2] 42,517 µH 

Indutor de saída [Lo] 4,167 mH 

Capacitor série 1 [C1] 3,071 µF 

Capacitor série 2 [C2] 4,095 µF 
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Tabela 10– Parâmetros do conversor CC-CC proposto com greampeamento não 
dissipativo para simulação (conclusão) 

Capacitor de filtro [Co] 220 uF 

Razão cíclica [D] 0,6 

Frequência de chaveamento [fs] 43,2 kHz 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 42 – Ambiente de simulação de (a) circuito de potência e (b) comando das chaves S1 e S2, 
por modulação por largura de pulso (PWM) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 43, são apresentadas as formas de onda de tensão nas chaves S1 

e S2 com os diodos Dc1 e Dc2. A tensão máxima nas chaves atingiu o valor de 122 V. 

Não há ocorrência de sobretensão nas chaves S1 e S2, validando a operação dos 

diodos Dc1 e Dc2. A corrente média e eficaz nas chaves S1 e S2 atingiu valor de, 

respectivamente, 2,99 e 4,47 A.  
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Figura 43 – Resultado de simulação de formas de onda de tensão e corrente nas chaves S1 e 

S2, com os diodos DC1 e DC2 
Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão e corrente do diodo D1 são expostas na Figura 

44. As formas de onda de corrente foram multiplicadas por 20, para uma melhor 

visualização. A tensão máxima no diodo D1 atingiu o valor de, aproximadamente, 241 

V. A corrente média e eficaz no diodo D1 foi de, respectivamente, 0,99 e 2,58 A. 

 

 
Figura 44 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão e corrente no diodo D1 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os diodos Dc1 e Dc2 conduzem apenas a diferença entre os valores 

instantâneos de corrente de L1 e L2. Na Figura 45, são apresentadas as formas de 

onda de tensão e corrente em Dc1 e Dc2. Se a diferença instantânea de corrente entre 

L1 e L2 fosse nula, nenhuma corrente seria conduzida por Dc1 e Dc2. As tensões 

máximas nos diodos Dc1 e Dc2 são iguais a, aproximadamente, 120 V. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 45 – Resultado de simulação das formas de onda de (a) tensão e (b) corrente nos diodos 
DC1 e DC2 

Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão nos capacitores C1 e C2 são expostas na Figura 

46. Os valores de ondulação de tensão nos capacitores C1 e C2 foram de, 

respectivamente, 6,05 e 4,53 V. Enquanto que a tensão média foi de 118 e 90,8 V, 

respectivamente, para C1 e C2. 
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Figura 46 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão nos capacitores C1 e C2 
Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão e corrente nos indutores de entrada L1 e L2 são 

apresentadas na Figura 47. O valor das correntes médias nos indutores L1 e L2 foi de, 

respectivamente, 2,98 e 3 A. Essa diferença ocorre devido à pequena diferença de 

indutância entre os indutores.  

 

 
Figura 47 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão e corrente nos indutores L1 

e L2 
Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão e corrente no indutor de saída Lo são ilustradas 

na Figura 48. A forma de onda de corrente foi multiplicada por 100, para melhor 

visualização. Nota-se que, a corrente média no indutor de saída é de 1 A, com 

correntes máximas e mínimas de, respectivamente, 1,12 e 0,92 A. 
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Figura 48 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão e corrente no indutor Lo  
Fonte: Autoria própria. 

 

Para mostrar que os diodos Dc1 e Dc2 não afetam a operação do conversor, é 

exposta a forma de onda da tensão de saída, na Figura 49. Observa-se que, conforme 

as especificações apresentadas na Tabela 10, a tensão de saída atingiu o valor de 

180 V, respeitando as equações teóricas do conversor. O conversor demonstrou 

operar adequadamente com alto ganho estático. A potência de saída do conversor 

simulado atingiu valor de 179,1 W. 

 

 
Figura 49 – Resultado de simulação das formas de onda de tensão e corrente de saída  
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 11, são comparados os resultados desenvolvidos na análise 

matemática com os resultados obtidos pela simulação. Observa-se que os resultados 

da simulação são muito próximos ou similares aos resultados da análise teórica, 

validando as equações apresentadas. 
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Tabela 11 – Comparativo entre os resultados teóricos e obtidos por simulação do 
conversor CC- CC proposto com greampeamento não dissipativo 

  Análise teórica Simulação 

S1 e S2 

Tensão máxima [V] 120 V 122 V 

Corrente média [A] 3 A 2,99 A 

Corrente eficaz [A] 4,47 A 4,47 A 

D1 

Tensão máxima [V] 240 V 241 V 

Corrente média [A] 1 A 0,99 A 

Corrente eficaz [A] 2,58 A 2,58 A 

C1 

Tensão média [V] 120 V 118 V 

Ondulação de tensão 
[V] 

6 V 6,05 V 

C2 

Tensão média [V] 90 V 90,8 V 

Ondulação de tensão 
[V] 

4,5 V 4,53 V 

L1 e L2 

Corrente média [A] 3 A 3,00 A 

Corrente máxima [A] 8,88 A 8,87 A 

Corrente mínima [A] 0,92 A 0,92 A 

Lo 

Corrente média [A] 1 A 0,99 A 

Corrente máxima [A] 1,12 A 1,12 A 

Corrente mínima [A] 0,92 A 0,92 A 

Ii 
Corrente média de 

entrada [A] 
6 A 5,98 A 

Vo Tensão de saída [V] 180 V 179,6 V 

Po Potência de saída [W] 180 W 179,1 W 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.2 SIMULAÇÃO DO CONVERSOR CC-CA PROPOSTO 

 

O conversor CC-CA foi projetado para operar com a etapa CC em DCM. Os 

parâmetros do circuito são calculados conforme análise teórica, no capítulo 4, e estão 

apresentados na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Parâmetros do conversor CC-CA para simulação 

Parâmetros do circuito Valor 

Potência média de saída [Po] 180 W 

Tensão de entrada [Vi] 30 V 

Tensão de pico da rede [Vpico] 180 V 

Indutor de entrada 1 [L1] 22,545 µH 

Indutor de entrada 2 [L2] 22,245 µH 

Indutor de saída [Lo] 2,159 mH 

Capacitor série 1 [C1] 2,201 µF 

Capacitor série 2 [C2] 2,206 µF 

Razão cíclica máxima [Dmax] 0,62 

Frequência de chaveamento [fs] 43,2 kHz 

Frequência da rede [frede] 60 Hz 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 50, é apresentado o circuito CC-CA em ambiente de simulação, 

com os circuitos de comando para as chaves S1 e S2, através da modulação SPWM 

e para as chaves S3 a S6, através da comparação com o semiciclo da rede elétrica.  

Ao realizar a modulação SPWM, é modulada uma corrente senoidal retificada 

na entrada do circuito inversor. Como as chaves do circuito inversor são comandadas 

na frequência da rede, sendo comandadas as chaves S3 e S6 no semiciclo positivo e 

S4 e S5 no semiciclo negativo da rede, injeta-se à rede uma corrente senoidal. 

Observa-se que, não há necessidade de controlar a corrente injetada, ou seja, 

o conversor CC-CA proposto injeta corrente senoidal à rede em malha aberta. 

As formas de onda de tensão e corrente nas chaves S1 e S2 são apresentadas 

na Figura 51. Elas apresentam um chaveamento na frequência de 43,2 kHz e uma 

envoltória senoidal retificada. Para melhor visualização das formas de onda em alta 

frequência, as formas de onda de corrente foram multiplicadas por 5. A tensões média 

e máxima nas chaves S1 e S2 foram de, respectivamente, 30 e 127 V. As correntes 

máximas e médias equivalem a, respectivamente, 19,46 e 19,71 A, e 3,03 e 3,07 A, 

para S1 e S2. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 50 – Ambiente de simulação de (a) circuito de potência CC-CA, (b) comando das chaves 
S1 e S2, por modulação por largura de pulso senoidal (SPWM) e (c) comando das 
chaves inversoras S3, S4, S5 e S6 

Fonte: Autoria própria. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 51 – Resultado de simulação das formas de onda em baixa frequência em S1 e S2 de (a) 
tensão e (b) corrente e em alta frequência de (c) tensão e corrente 

Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão e corrente, em baixa e alta frequência, no diodo 

D1 são apresentadas na Figura 52. A tensão média e máxima no diodo D1 foi de, 

respectivamente, 115 e 248 V. Para melhor visualização das formas de onda em alta 
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frequência, as formas de onda de corrente foram multiplicadas por 10. A corrente 

máxima e média em D1 atingiu o valor de 19,45 e 1,29 A, respectivamente. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 52 – Resultado de simulação das formas de onda em baixa frequência em D1 de (a) tensão 
e (b) corrente e em alta frequência de (c) tensão e corrente 

Fonte: Autoria própria. 
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As formas de onda de tensão nos capacitores C1 e C2 são apresentadas na 

Figura 53. A tensão máxima nos capacitores C1 e C2 atingiu o valor de, 

respectivamente, 127 e 99 V. As ondulações de tensão nos capacitores foram de 

17,02 e 17,04 V, respectivamente, para C1 e C2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 53 – Resultado de simulação das formas de onda em baixa frequência em C1 e C2 de (a) 
tensão e (b) tensão em alta frequência 

Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão e corrente nos indutores de entrada L1 e L2, em 

baixa e alta frequência, são apresentadas na Figura 54. A tensão máxima em ambos 

os indutores de entrada L1 e L2 foi de 98 V. As formas de onda de corrente, em alta 

frequência, foram multiplicadas por 5. As correntes médias e máximas foram de 3,02 

e 3,06 A e, 17,22 e 17,48 A, respectivamente, para L1 e L2. A diferença entre os valores 

da corrente de L1 e L2 é devido à pequena diferença de indutância entre os indutores. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 54 – Resultado de simulação das formas de onda em baixa frequência em L1 e L2 de (a) 
tensão e (b) corrente e em alta frequência de (c) tensão e corrente 

Fonte: Autoria própria. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 55 – Resultado de simulação das formas de corrente em Vi em (a) baixa e (b) alta 
frequência 

Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de corrente da fonte de entrada, em baixa e alta 

frequência, são apresentadas na Figura 55. A corrente média e eficaz da fonte de 

entrada atingiu o valor de, respectivamente, 6,09 e 11,15 A. 

Para que seja injetada na rede elétrica uma forma de onda senoidal, deve-se 

modelar uma forma de onda de corrente senoidal retificada na entrada do inversor. As 

formas de onda de tensão e corrente no indutor de saída Lo, em baixa e alta 

frequência, são apresentadas na Figura 56. Nota-se que, a forma de onda de corrente 

apresenta característica senoidal retificada. A corrente máxima e eficaz no indutor Lo 

foi de 2,35 e 1,43 A. A ondulação de corrente em Lo foi 0,39 A. A forma de onda de 

corrente em alta frequência foi multiplicada por 50. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 56 – Resultado de simulação das formas de onda em baixa frequência em Lo de (a) tensão 
e (b) corrente e em alta frequência de (c) tensão e corrente 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 57, são expostas as formas de onda de corrente nas chaves da 

ponte inversora S3 e S6. As chaves S3 e S6 são comandadas no semiciclo positivo da 

rede, e as chaves S4 e S5, são comandadas no semiciciclo negativo da rede. As 
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correntes média, eficaz e máxima atingiram o valor de, respectivamente, 0,639, 1,01 

e 2,23 A, para as chaves S3, S4, S5 a S6. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 57 – Resultado de simulação das formas de corrente nas chaves (a) S3 e S6 e (b) S4 e S5 
em baixa frequência 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao comandar as chaves inversoras a cada semiciclo da rede, a corrente 

injetada na rede possui forma de onda senoidal pura, com frequência 60 Hz. Na Figura 

58, é exposta a forma de tensão da rede e a corrente injetada na rede. Para melhor 

visualização, a forma de onda de corrente foi multiplicada por 50. 
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Figura 58 – Resultado de simulação da forma de onda tensão e corrente injetada na rede elétrica  
Fonte: Autoria própria. 

 

A corrente eficaz e máxima injetada na rede equivale a 1,43 e 2 A. As formas 

de onda de tensão e corrente estão em fase. A potência de saída do conversor é igual 

a média do produto de tensão da rede e corrente vista pela rede. Na Figura 59, é 

exposta a forma de onda da potência de saída e apresentada seu valor médio.  

 

 
Figura 59 – Resultado de simulação da forma de onda potência de saída  
Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se que, o conversor CC-CA opera com, aproximadamente, 181 W de 

saída. Esse resultado valida as equações teóricas, desenvolvidas nos capítulos 

anteriores. O fator de potência calculado pelo simulador equivale a 0,997  

Ao realizar uma modulação SPWM nas chaves S1 e S2, a corrente no indutor 

de saída Lo apresenta forma de onda senoidal retificada. Como o conversor CC-CC 

proposto apresenta indutor de saída, é conectado um inversor ponte completa de 

forma a operar com a rede elétrica. As chaves do circuito inversor, S3 a S6, são 
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chaveadas na frequência da rede, 60 Hz. Com isso, tem-se uma estrutura de inversor 

unfolding, operando adequadamente em sincronia com a rede elétrica.  

Uma vantagem apresentada pela estrutura é que, com uma simples 

modulação SPWM nas chaves S1 e S2, a forma de onda de corrente injetada na rede 

elétrica é senoidal pura, não sendo necessário a inserção de sensores de corrente ou 

controlar a corrente de saída do conversor CC-CC. 

Se a fonte de tensão de entrada Vi for um modulo fotovoltaico, é possível 

buscar o ponto de máxima potência com apenas um sensor de tensão nos terminais 

do módulo fotovoltaico.  

A partir da modulação SPWM, corrente injetada na rede possui forma de onda 

senoidal. Logo, o conversor CC-CA proposto é adequado para aplicações em 

sistemas fotovoltaicos de baixo custo, como, por exemplo, para sistemas fotovoltaicos 

com microinversores. 

Na Tabela 13, são comparados os resultados desenvolvidos na análise 

matemática com os resultados obtidos por simulações. Observa-se que os resultados 

da simulação são muito próximos ou similares aos resultados da análise teórica, 

validando as equações apresentadas. 

 

Tabela 13 – Comparativo entre os resultados teóricos e obtidos por simulação do 
conversor CC- CA proposto (continua) 

  Análise teórica Simulação 

S1 e S2 

Tensão máxima [V] 120 V 127 V 

Corrente média [A] 3 A 3,03 A 

Corrente máxima [A] 19,36 A 19,46 A 

D1 

Tensão máxima [V] 240 V 248 V 

Corrente média [A] 1,27 A 1,28 A 

Corrente máxima [A] 19,36 A 19,46 A 

C1 

Tensão média [V] 120 V 127 V 

Ondulação de tensão 
[V] 

16,32 V 17,04 V 

C2 

Tensão média [V] 90 V 99 V 

Ondulação de tensão 
[V] 

16,29 V 17,02 V 

L1 e L2 

Corrente média [A] 3 A 3 A 

Corrente máxima [A] 17,56 A 17,48 A 

Corrente mínima [A] 1,80 A 1,87 A 
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Tabela 13 – Comparativo entre os resultados teóricos e obtidos por simulação do 
conversor CC- CA proposto (conclusão) 

Lo 

Corrente média [A] 1,27 A 1,27 A 

Corrente máxima [A] 2,19 A 2,23 A 

Corrente mínima [A] 1,80 A 1,87 A 

Ii 
Corrente média de 

entrada [A] 
6 A 6,09 A 

Irede 
Corrente máxima [A] 2 A 2,23 A 

Corrente eficaz [A] 1,414 A 1,43 A 

S3, S4,  

S5 e S6 

Corrente média [A] 0,637 A 0,639 A 

Corrente máxima [A] 2 A 2,23 A 

Corrente eficaz [A] 1 A 1,01 A 

Po Potência de saída [W] 180 W 181 W 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para analisar o funcionamento do conversor CC-CA, injetando a máxima 

potência à rede, a fonte de entrada foi substituída por um módulo fotovoltaico de 180 

Wp, e foi realizado um algoritmo MPPT no ambiente de simulação, conforme Figura 

60. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 60 – Ambiente de simulação de (a) circuito de potência CC-CA com módulo fotovoltaico 
180 Wp e (b) Bloco MPPT e modulação SPWM. 

Fonte: Autoria própria. 
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Observa-se que, para realizar o algoritmo MPPT, não foi inserido sensor de 

corrente para obter o valor instantâneo da corrente do módulo fotovoltaico. Para 

calcular a potência do módulo fotovoltaico, é necessário apenas sensor de tensão, 

pois a corrente do módulo fotovoltaico pode ser calculada A variável Ik representa a 

corrente de entrada calculada. Como a corrente de entrada apresenta ondulação de 

120 Hz, foi necessário inserir um capacitor de 20 mF em paralelo aos terminais do 

módulo fotovoltaico. 

Na Figura 61, são apresentados alguns resultados do funcionamento do 

conversor CC-CA com o algoritmo MPPT, sendo o eixo x (Vmod) o valor da tensão 

instantânea do módulo fotovoltaico. Nota-se que, o algoritmo foi capaz de buscar a 

potência máxima do módulo fotovoltaico de 180 W. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 61 – Resultado de simulação do conversor CC-CA com algoritmo MPPT (a) potência 
máxima (azul), potência instantânea (magenta) e potência calculada (vermelho) e (b) 
corrente instantânea (magenta) e corrente calculada (vermelho) do módulo 
fotovoltaico 

Fonte: Autoria própria. 
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A potência máxima do módulo fotovoltaico é de 180 W, conforme 

especificado. Observa-se que a potência calculada foi incrementada até encontrar o 

ponto de máxima potência, a partir do aumento da tensão do módulo fotovoltaico. A 

corrente calculada Ik foi equivalente à corrente do módulo fotovoltaico. Sendo assim, 

foi possível, alcançar o ponto de máxima potência, sem a necessidade de medir a 

corrente do módulo fotovoltaico. 

 

6.3  CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo, foram expostas as simulações no software PSIM™ dos 

conversores CC-CC e CC-CA propostos, com o objetivo de analisar o funcionamento 

dos conversores. 

Notou-se que a estrutura de indutores chaveados apresenta um problema de 

operação, quando os indutores possuem diferenças de indutâncias. Por menos que 

seja essa diferença, há ocorrência de sobretensões nas chaves semicondutoras S1 e 

S2.  

Com a adição dos capacitores C1 e C2 e dos diodos Dc1 e Dc2, esse problema 

de sobretensão foi eliminado, sem prejudicar as análises teóricas realizadas 

anteriormente. Esse circuito de grampeamento não dissipativo apresenta ser uma 

solução simples e adequada para o problema intrínseco à estrutura de indutores 

chaveados. 

Comparativos das análises teóricas e dos resultados de simulação foram 

apresentados na Tabela 11 e na Tabela 13 para os conversores CC-CC e CC-CA 

propostos, respectivamente.  

O conversor CC-CA proposto operou adequadamente injetando 180 W à rede 

elétrica injetando corrente senoidal. Adicionalmente, foram obtidos resultados de 

simulação, mostrando que é possível buscar o ponto de máxima potência de um 

módulo fotovoltaico, realizando um algoritmo MPPT sem necessitar medir a corrente 

do módulo fotovoltaico. 
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7 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Nesse capítulo, são expostos os principais resultados práticos obtidos do 

conversor CC-CA grampeamento não dissipativo proposto. 

Na Figura 62, o protótipo do conversor CC-CA proposto de 180 W é ilustrado. 

Suas especificações são apresentadas na Tabela 14. 

 

 
Figura 62 – Protótipo de 180 W do conversor CC-CA proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 14 – Parâmetros do conversor CC-CA com grampeamento não dissipativo 
proposto para implementação 

Parâmetros do circuito Valor 

Potência média de saída [Po] 180 W 

Tensão de entrada [Vi] 30 V 

Tensão de pico da rede [Vpico] 180 V 

Indutor de entrada 1 [L1] 22,53 µH 

Indutor de entrada 2 [L2] 22,23 µH 

Indutor de saída [Lo1] 1,07 mH 

Indutor de saída [Lo2] 1,08 mH 

Capacitor série 1 [C1] 2,2 µF 

Capacitor série 2 [C2] 2,2 µF 

Razão cíclica máxima [Dmax] 0,62 

Frequência de chaveamento [fs] 43,2 kHz 

Frequência da rede [frede] 60 Hz 

Fonte: Autoria própria. 
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Para a implementação do conversor CC-CA, foi utilizado o microcontrolador 

dsPIC30F3010. A sincronia do conversor com a rede foi implementada digitalmente 

um algoritmo PLL. Na tensão da rede é aplicado um sensor através de um 

transformador. Amplificadores operacionais foram utilizados para amplificação de 

ganho e/ou inversão de grandezas. A modulação das chaves S1 e S2 foi realizada 

através da modulação SPWM em malha aberta. Na Figura 63, é apresentada a 

estratégia de controle utilizada para a implementação do conversor CC-CA proposto.  

Na entrada do conversor foi conectada uma fonte de tensão contínua 30 V. 

Os drivers de corrente são alimentados com fonte externa de 12 V. Os amplificadores 

para processar o sinal do sensor de tensão são alimentados com fonte externa de ± 

12 V.  

 

 
Figura 63 – Estratégia de controle do conversor CC-CA proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

7.1 IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO PLL 

 

O conversor CC-CA proposto opera em sincronia com a rede elétrica, através 

de um algoritmo PLL, implementado digitalmente. A tensão senoidal da rede é 

amostrada e conectada à entrada ADC (Analog-to-Digital Converter) do 

microcontrolador, através de circuito com transformador e amplificadores 

operacionais. Uma tabela de 180 pontos com valores em Q15, compondo meio 
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período de um sinal senoidal, é escrita no microcontrolador. O código completo 

implementado está exposto no ANEXO 1. 

Primeiramente, busca-se encontrar o semiciclo positivo da rede. Acumula-se, 

na variável SomatorioRede, os primeiros 90 pontos da rede. Se esse somatório for 

positivo, encontra-se o semiciclo positivo da rede e o flagPLL, que inicia o algoritmo 

do PLL, é acionado, caso contrário, faz-se um novo acumulo. É importante encontrar 

o semiciclo positivo da rede para comandar as chaves corretamente, pois o inversor 

poderia sincronizar com 180° de fase com a rede. 

Após encontrado o semiciclo positivo da rede, faz-se acúmulo do produto 

interno entre a tabela (vetor u) e a rede (vetor v), ponto a ponto. Esse acúmulo é 

colocado na variável Somatorio. Após realizado o produto interno dos 360 pontos, 

calcula-se a média do produto interno, na variável MediaSomatorio. Sabe-se que o 

inversor está sincronizado com a rede, quando a média do produto interno entre os 

vetores u e v for nula. Um controlador PI, implementado digitalmente, busca tornar 

nula a variável MediaSomatorio. O sinal de saída do PI é somado à frequência 

fundamental da rede, 60 Hz, isso torna a convergência do algoritmo mais rápida.  

É estabelecido um intervalo de atuação do PLL; se a frequência da rede for 

menor que 58 Hz ou maior que 62 Hz, todo o algoritmo é reiniciado. O algoritmo 

implementado busca a sincronia com a rede a todo momento. Após 150 ciclos da rede, 

o inversor está sincronizado com a rede. No semiciclo positivo da rede, são 

comandadas as chaves S3 e S6 e, no semiciclo negativo da rede, as chaves S4 e S5.  

Para que não ocorra um curto circuito na rede, no momento de transição entre 

os comandos das chaves de cada semiciclo, é colocado um tempo morto de, 

aproximadamente, 500 ns. Na Figura 64, são apresentados os comandos das chaves 

S3 e S6, no semiciclo positivo da rede, S4 e S5, no semiciclo negativo da rede e, o 

tempo morto entre os comandos, quando há mudança do semiciclo da rede. 
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(a)  (b) 

Figura 64 – Resultado de simulação dos (a) comandos das chaves S3-S6 (verde), no semiciclo 
positivo, e S4-S5 (azul), no semiciclo negativo da rede e (b) tempo morto entre S3-S6 
e S4-S5 

Fonte: Autoria própria. 

 

7.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DO CONVERSOR CC-CA COM 

GRAMPEAMENTO NÃO DISSIPATIVO 

 

A partir da implementação do conversor CC-CA proposto, foram obtidos 

resultados experimentais nos elementos do circuito, com o objetivo analisar as formas 

de onda e validar a operação do conversor CC-CA. 

As formas de onda de tensão e corrente nas chaves semicondutoras S1 e S2 

estão expostas na Figura 65. As formas de onda de tensão, em S1 e S2, apresentam 

um valor máximo de 198 e 230 V, respectivamente. Esse pico de tensão é causado 

pelas indutâncias das trilhas do circuito de potência. A tensão máxima esperada nas 

chaves S1 e S2 é de 120 V, conforme pode ser observado nas formas de onda em 

baixa frequência.  
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(a) 

 

 

 
(b) 

Figura 65 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão (amarela) e corrente (azul), 
em baixa e alta frequência, em (a) S1 e (b) S2 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 66, são expostas as formas de onda de tensão (amarela) e corrente 

(azul), no diodo D1. A tensão máxima no diodo atingiu o valor de 254 V, um pouco 

acima do cálculo teórico de 240 V. A corrente média no diodo D1 apresentou o valor 

de 1,16 A. As formas de onda de tensão em Dc1 e Dc2 são ilustradas na Figura 67. O 

valor máximo de tensão em Dc1 e Dc2 foi de, respectivamente, 124 e 168 V.  
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Figura 66 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão (amarela) e corrente (azul), 

em baixa e alta frequência, em D1 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 
Figura 67 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão, em (a) baixa e (b) alta 

frequência, em DC1 (verde) e DC2 (amarela) 
Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão nos capacitores série, C1 e C2, são ilustradas 

na Figura 68. As tensões máximas foram de 132 e 100 V, respectivamente, para C1 e 

C2.  
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Figura 68 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão, em (a) baixa e (b) alta 

frequência, em C1 (amarela) e C2 (verde) 
Fonte: Autoria própria. 

 

As formas de onda de tensão (amarela) e corrente (azul), nos indutores de 

entrada L1 e L2, são apresentadas na Figura 69. As formas de onda nos indutores são 

similares, mostrando que a estrutura de indutores chaveados opera adequadamente. 

Os indutores L1 e L2 se carregam em paralelo e se descarregam em série. A tensão 

máxima nos indutores L1 e L2 foi de, aproximadamente, 120 V. A corrente máxima, em 

L1 e L2, atingiu o valor de, aproximadamente, 17 A.  
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(a) 

 

 

 
(b) 

Figura 69 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão (amarela) e corrente (azul), 
em baixa e alta frequência, em (a) L1 e (b) L2 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na implementação da topologia do conversor CC-CA proposto, o indutor de 

saída foi dividido em dois, sendo denominados de Lo1 e Lo2. As indutâncias dos 

indutores de saída Lo1 e Lo2 são 1,07 e 1,08 mH, respectivamente. Como eles estão 

conectados em série, na operação do conversor, a forma de onda de corrente é a 

mesma.  

Na Figura 70, são apresentadas as formas de onda de tensão (amarela) e 

corrente (azul), dos indutores de saída. Nota-se que, a forma de onda de corrente no 

indutor de saída possui formato senoidal retificado, cujo valor de pico é de 2 A. O 

objetivo da modulação SPWM era modular uma corrente na saída com forma de onda 

senoidal retificada.  
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(a) 

 

 

 
(b) 

Figura 70 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão (amarela) e corrente (azul), 
em baixa e alta frequência, em (a) Lo1 e (b) Lo2 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para a tensão de entrada, Vi, foi utilizada no circuito uma fonte CC. Como a 

corrente de saída é pulsada em 120 Hz, é necessário inserir capacitores eletrolíticos 

para tornar o barramento de entrada o mais contínuo possível. Por isso, foram 

inseridos capacitores (Ci) em paralelo à tensão de entrada Vi, somando 14,5 mF. Se 

a tensão de entrada não é contínua, a ondulação de 120 Hz afeta o barramento CC 

de entrada, prejudicando a operação do conversor.  

Na Figura 71, é ilustrada as formas de onda de tensão (amarela) e corrente 

(azul) da fonte de entrada Vi. Nota-se que, a corrente fornecida pela fonte de entrada 

Vi possui ondulação de 120 Hz. 
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Figura 71 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão (amarela) e corrente (azul) 

em Vi 
Fonte: Autoria própria. 

 

A partir do comando das chaves S3 e S6, no semiciclo positivo da rede e, S4 e 

S5, no semiciclo negativo, é injetada na rede uma corrente senoidal. As formas de 

onda de tensão (amarela) e corrente (azul) injetada na rede são ilustradas na Figura 

72. Esse é um importante resultado para validar a operação do conversor CC-CA 

proposto. Pois, observa-se que, a corrente injetada à rede elétrica possui forma de 

onda senoidal, sem a necessidade de inserção de sensores de corrente ou alguma 

estratégia de controle. 

 

 
Figura 72 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão da rede (amarela) e 

corrente de saída (azul) 
Fonte: Autoria própria. 

 

A potência injetada na rede é de 184 W com fator de potência de 0,996, 

conforme Figura 73.  
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Figura 73 – Resultados do experimento das formas de onda de tensão da rede (amarela), 

corrente (azul), e potência (vermelha) de saída 
Fonte: Autoria própria. 

 

O espectro harmônico de corrente de saída é apresentado na Figura 74. 

Observa-se que, a taxa de distorção harmônica (TDH) total de corrente ficou com valor 

de 4,73%, sendo adequado às normas internacionais apresentadas na Tabela 1, que 

limitam a taxa de distorção harmônica total de corrente a 5%. 

 

 
Figura 74 – Resultados do experimento do espectro harmônico de corrente injetada na rede 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 75, é apresentado no rendimento do conversor CC-CA proposto 

para diversas potências de saída. Em seu ponto de operação de potência nominal, o 

rendimento atingiu 86,20%.  
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Figura 75 – Rendimento do conversor CC-CA proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

7.3 CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo, o protótipo do conversor CC-CA proposto de 180 W foi 

implementado. O inversor proposto se baseia na topologia do conversor CC-CC Ćuk 

com a estrutura de indutores chaveados e no inversor ponte completa. As principais 

formas de onda, para mostrar a operação do conversor CC-CA proposto, foram 

expostas. 

O protótipo é implementado com uso do microcontrolador dsPIC30F3010, do 

fabricante Microchip Technology Inc. As chaves do circuito de potência são 

comandadas por modulação por largura de pulso senoidal (SPWM). O inversor 

proposto opera adequadamente com a rede elétrica, sem o uso de sensores de 

corrente, tornando o conversor CC-CA proposto mais simples. 

Adicionalmente, foi apresentado, nesse capítulo, a lógica de implementação 

digital do algoritmo PLL para sincronia do inversor com a rede elétrica. 

Com os resultados apresentados, foi notado que o conversor opera 

adequadamente com potência nominal de saída de 184 W, injetando corrente elétrica 

com distorção harmônica total de 4,73% e em sincronia com a rede elétrica. 
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8 CONCLUSÃO GERAL 

 

Um novo conversor CC-CA foi estudado e implementado nessa dissertação.  

O inversor proposto se baseia no conversor CC-CC Ćuk com uma estrutura 

de indutores chaveados na entrada e no inversor ponte completa na saída.  

A estrutura de indutores chaveados é necessária para um maior ganho de 

tensão do conversor CC-CC. Para a operação adequada do conversor CC-CA 

proposto, foi mostrado que, o ganho estático do conversor CC-CC com indutores 

chaveados deve manter a característica tanto elevadora quanto abaixadora. Portanto, 

o estudo do conversor CC-CC Ćuk com indutores chaveados foi importante para 

determinar a estrutura topológica do conversor CC-CA proposto. 

Foi notado que a estrutura de indutores chaveados apresenta problemas de 

operação. Por isso, foi desenvolvido um grampeador não dissipativo composto por 

diodos e capacitores. 

Foi observado que a estrutura de indutores chaveados funciona como os 

conversores clássicos boost e buck-boost, com as entradas conectadas em paralelo 

e as saídas em série. Com isso, a sobretensão das chaves semicondutoras da etapa 

CC é eliminada, tornando adequada a operação da estrutura de indutores chaveados. 

A etapa CC do inversor opera em modo DCM. Com isso, o conversor CC-CA 

desenvolvido apresenta a vantagem de implementação de um algoritmo MPPT sem a 

necessidade de utilizar sensor de corrente. Pois, a potência de entrada depende 

apenas da modulação aplicada. Adicionalmente, o modo DCM é adequado para 

aplicações em conversores de baixa potência. 

Com uma simples modulação SPWM, a corrente injetada à rede apresenta 

característica senoidal, sem a necessidade de sensor de corrente. Essa característica 

é uma importante vantagem para aplicação em microinversores de baixo custo. 

Um protótipo de 180 W foi implementado, mostrando que o conversor CC-CA 

opera adequadamente em sincronia com a rede elétrica injetando corrente senoidal à 

rede elétrica com baixa taxa de distorção harmônica, satisfazendo as normas e 

recomendações internacionais. 
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APÊNDICE 1 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS MAGNÉTICOS DO 

CONVERSOR CC-CA PROPOSTO 

 

Nesse capitulo é apresentado o dimensionamento dos elementos magnéticos 

do conversor CC-CA proposto. A metodologia utilizada é baseada no livro do Barbi 

(2007). 

Os indutores de entrada possuem indutância de 22,245 µH, conforme 

calculado na análise teórica do conversor CC-CA proposto. A corrente eficaz dos 

indutores de entrada é igual a 5,80 A. 

Inicialmente, adota-se os seguintes valores para o fator de utilização (Kp), fator 

de utilização da área do enrolamento (Kw), densidade de corrente nos condutores (j) 

e permeabilidade magnética do ar µ0, apresentados pelas expressões de (AP 1.1) a 

(AP 1.4). 

 

𝐾𝑝 = 0,5 (AP 1.1) 

 

𝐾𝑤 = 0,7 (AP 1.2) 

 

𝑗 = 350 [
𝐴

𝑐𝑚2
] (AP 1.3) 

 

µ0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 [
𝐻

𝑚
] (AP 1.4) 

 

A máxima variação da densidade de fluxo magnético considerada é exposta 

em (AP 1.5). 

 

∆𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0,1 ∙ 𝑇 (AP 1.5) 

 

A profundidade de penetração devido ao efeito pelicular é calculada em (AP 

1.6) 

 

∆ = 2 ∙
7,5

√𝑓𝑠

=
7,5

√43,2 ∙ 103
= 0,072 𝑐𝑚 (AP 1.6) 
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O diâmetro máximo é calculado em (AP 1.7). 

 

𝑑𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ ∆ = 2 ∙ 0,072 = 0,144 [𝑐𝑚] (AP 1.7) 

 

É escolhido o fio de cobre esmaltado AWG 15, que possui capacidade de 

corrente de 7,427 A para uma densidade de corrente de 450 A/cm². 

A área do cobre e do isolamento do condutor AWG 15 são apresentados nas 

expressões (AP 1.8) e (AP 1.9). 

 

𝑆∆𝐴𝑊𝐺15
= 1,6504 [𝑚𝑚²] (AP 1.8) 

 

𝑆∆_𝑖𝑠𝑜𝑙𝐴𝑊𝐺15
= 1,9021 [𝑚𝑚²] (AP 1.9) 

 

O produto AeAw é calculado em (AP 1.10). 

 

𝐴𝑒 ∙ 𝐴𝑤 =
𝐿1 ∙ 𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥

∙ 𝐼𝐿1𝑒𝑓

𝑗 ∙ ∆𝐵
=

22,254𝜇 ∙ 17,554 ∙ 5,80

350 ∙ 0,1 ∙ 𝑇
= 0,647 [𝑐𝑚4] (AP 1.10) 

 

Da tabela do fabricante Thorton, é escolhido o núcleo E-30/14, que possui as 

seguintes especificações, apresentadas de (AP 1.11) a (AP 1.13). 

 

𝐴𝑒 = 1,20 [𝑐𝑚2] (AP 1.11) 

 

𝐴𝑤 = 0,85 [𝑐𝑚2] (AP 1.12) 

 

𝐴𝑒 ∙ 𝐴𝑤𝐿1−𝐿2
= 1,02 [𝑐𝑚4] (AP 1.13) 

 

O número de espiras é calculado em (AP 1.14). 

 

𝑁𝐿1−𝐿2 =
𝐿1 ∙ 𝐼𝐿1𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑒 ∙ ∆𝐵
=

22,254𝜇 ∙ 17,554

1,02 ∙ 0,1 ∙ 𝑇
≅ 33 [𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠] (AP 1.14) 

 

O entreferro é calculado em (AP 1.15). 
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𝛿𝐿1−𝐿2 =
𝑁2 ∙ 𝜇0 ∙ 𝐴𝑒

𝐿1
=

332 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ 1,20

22,254𝜇
= 7,382 [𝑚𝑚] (AP 1.15) 

 

A área do fluxo da corrente é calculada em (AP 1.16). 

 

𝑆∆1 =
𝐼𝐿1𝑒𝑓

𝑗
=

5,80

350
= 1,657 [𝑚𝑚2]  (AP 1.16) 

 

O número de cabos em paralelo do enrolamento dos indutores de entrada é 

calculado em (AP 1.17). 

 

𝑛𝐿1−𝐿2 =
𝑆∆1

𝑆∆
=

1,657

1,6504
≅ 1  (AP 1.17) 

 

Para dimensionar o indutor de saída Lo, realiza-se o mesmo procedimento 

apresentado no dimensionamento de L1 e L2. A indutância do indutor de saída é de 

2,159 mH. A máxima variação da densidade de fluxo magnético considerada é 

exposta em (AP 1.18). 

 

∆𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0,2 ∙ 𝑇 (AP 1.18) 

 

A corrente eficaz que flui nos enrolamentos de Lo é igual a 1,414 A. 

Primeiramente, calcula-se o valor de AeAw, conforme equação (AP 1.19). 

 

𝐴𝑒 ∙ 𝐴𝑤𝐿𝑜
=

𝐿𝑜 ∙ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥
∙ 𝐼𝐿𝑜𝑒𝑓

𝑗 ∙ ∆𝐵
=

2,159𝑚 ∙ 2,199 ∙ 1,414

350 ∙ 0,2 ∙ 𝑇
= 0,959 [𝑐𝑚4] (AP 1.19) 

 

É escolhido o núcleo do E-42/15, do fabricante Thorton. Especifica-se o 

condutor de cobre esmaltado AWG 20, com capacidade de corrente igual a 2,329 A. 

A área do cobre e do isolamento do condutor AWG 15 são apresentados nas 

expressões (AP 1.20) e (AP 1.21). As características do núcleo E42-15 são 

apresentadas nas equações (AP 1.22) a (AP 1.24). 

  

𝑆∆𝐴𝑊𝐺20
= 0,5176 [𝑚𝑚²] (AP 1.20) 
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𝑆∆_𝑖𝑠𝑜𝑙𝐴𝑊𝐺20
= 0,6244 [𝑚𝑚²] (AP 1.21) 

 

𝐴𝑒 = 1,81 [𝑐𝑚2] (AP 1.22) 

 

𝐴𝑤 = 1,57 [𝑐𝑚2] (AP 1.23) 

 

𝐴𝑒 ∙ 𝐴𝑤𝐿𝑜
= 2,84 [𝑐𝑚4] (AP 1.24) 

 

O número de espiras é calculado em (AP 1.25). 

 

𝑁𝐿𝑜 =
𝐿𝑜 ∙ 𝐼𝐿𝑜𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑒 ∙ ∆𝐵
=

2,159𝑚 ∙ 2,199

1,81 ∙ 0,2 ∙ 𝑇
≅ 132 [𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠] (AP 1.25) 

 

O entreferro é calculado em (AP 1.26). 

 

𝛿𝐿𝑜 =
𝑁2 ∙ 𝜇0 ∙ 𝐴𝑒

𝐿1
=

1322 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 ∙ 1,81

2,159𝑚
= 1,808 [𝑚𝑚] (AP 1.26) 

 

A área do fluxo da corrente é calculada em (AP 1.27). 

 

𝑆∆2 =
𝐼𝐿𝑜𝑒𝑓

𝑗
=

5,80

350
= 0,404 [𝑚𝑚2]  (AP 1.27) 

 

O número de cabos em paralelo do enrolamento do indutor de saída é 

calculado em (AP 1.28). 

 

𝑛𝐿𝑜 =
𝑆∆2

𝑆∆𝐴𝑊𝐺20

=
0,404

0,5176
≅ 1  (AP 1.28) 
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ANEXO 1 ALGORITMO IMPLEMENTADO 

 

Para a obtenção dos resultados experimentais foi utilizado o programa 

MPLAB IDE® (v8.56) que possui o compilador MPLAB C30 COMPILER® (v3.11). A 

gravação do código no microcontrolador dsPIC30F3010 foi realizada pelo gravador 

ICD2BR In-Circuit Debugger (v1.1) disponibilizada pela LabTools. 

 

 
//============================================================================ 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Programa em cuk CC-CC indutor chaveado – inversor unfolding 180W// 
//Acionamento das chaves da etapa CC por modulação SPWM em malha aberta// 
//Acionamento das chaves circuito inversor em sincronia com a rede elétrica – PLL//  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Bibliotecas==================================================================== 
#include <p30f3010.h> 
#include "SineTable_60Hz_360p.h"//............................Senoide meio período completo 180 pontos Q15 
 
//Definições==================================================================== 
unsigned int Trimpot;//...................................................................................................Entrada lógica AD 
signed int D,Dmin,Dmax;//.............................................................................Razão cíclica e seus limites 
signed int T;//.................................................................................................................................Período 
 
//.........................................................................................................Variáveis para corrente de saída Io 
unsigned int flagControleCorrente; 
signed int escalaCorrente;//............................................................................................Divisor da tabela  
 
//.....................................................................................................................Variáveis para controle PLL 
signed int OffsetTensaoDinamicoQ8, OffsetTensaoDinamicoQ15; 
signed int tensaoRedeQ5, tensaoRedeQ8, tensaoRedeQ10, tensaoRedeQ15; 
 
signed int pMediaSomatorio, piMediaSomatorio;//.....................Proporcional e sinal de saída do PI PLL 
signed int iMediaSomatorio, i1MediaSomatorio, i2MediaSomatorio;//..........................Integral do PI PLL 
 
signed int refMedia, MediaSomatorio, erroMediaSomatorio; 
 
signed long ProdutoInterno, Somatorio; 
signed long SomatorioRede, SomatorioRedeQ8; 
 
unsigned int flagSincronismo, flagAcionamentoInversor, flagAcionamentoSincronismo 
unsigned int flagSemiciclo, flagPLL;//.................................................................................flags para PLL 
 
unsigned int countSenoide, countPosicaoTabela, countSincronismo;//……………………..Contadores  
 
//..........................................................................................Variáveis para as portas I/O do processador 
#define CYCLE_BY_CYCLE_PROTECTION 0x0087;//........................Ação no PWM em caso de faltas 
#define FAULT_CAUSES_PWM_SHUTDOWN 0x0007;//....................Ação no PWM em caso de faltas 
#define NO_FAULT_PROTECTION 0x0000;//......................................................... PWM sem proteção 
#define LED1_TRIS TRISDbits.TRISD1//............................................................................Latch pino 14 
#define BT1_PIN PORTFbits.RF3//...............................................................Chave de seleção - pino 17 
#define BT1_TRIS TRISFbits.TRISF3 //.......................................................Latch da da chave - pino 17 
#define TAXA_FLAG PORTDbits.RD1//................................................................................LED pino 14 
//============================================================================ 
// Configuração inicial do processador ================================================ 
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16);//....................................................Oscilador cristal e PLL=16 
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_FWDT(WDT_OFF);//...............................................................................................Desliga o watch-dog 
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_45 & PWRT_64 & MCLR_EN);//................................Fontes de reset 
_FGS(CODE_PROT_OFF);//...............................................................desabilita as proteções de código 
//============================================================================ 
 
//Interrupção do AD ============================================================== 
void __attribute__((__interrupt__)) _ADCInterrupt (void) 
{ 
 IFS0bits.ADIF = 0;//.....................................................................Zera flag de interrupção do AD 
 Trimpot = ADCBUF0; //..........................................................................................Potenciômetro 
} 
//============================================================================ 
//Inicialização do AD ======================================================= 
void InitADC10(void) 
{ 
 ADCON1bits.ADSIDL=0; 
 ADCON1bits.FORM=0; 
 ADCON1bits.SSRC=7; 
 ADCON1bits.SAMP=1; 
 ADCON1bits.ASAM=1; 
 ADCON2bits.VCFG=0; 
 ADCON2bits.CSCNA=1; 
 ADCON2bits.SMPI=2; 
  ADCON2bits.BUFM=0; 
 ADCON2bits.ALTS=0; 
 ADCON3bits.SAMC=20; 
 ADCON3bits.ADRC=0; 
 ADCON3bits.ADCS=31 
 ADCHSbits.CH0NB=0; 
 ADCHSbits.CH0NA=0; 
 ADCHSbits.CH0SA=0; 
  ADCHSbits.CH0SB=0; 
 
 ADCHS = 0b0000000000000000; 
 ADPCFG = 0b1111111111111000;//............................................Pino 2, 3 e 4 entrada dos ADs 
 ADCSSL = 0b0000000000000111;//...................................Seleção de pino 2, 3 e 4 para leitura
 PTCONbits.PTEN = 1;//..........................................................................................Habillita o AD 
 IEC0bits.ADIE = 1;//...........................................................................Habillita interrupção do AD 
 ADCON1bits.ADON = 1;//.............................................................................................Liga o AD  
} 
//============================================================================ 
 
//Interrupção do PWM ============================================================ 
void __attribute__((__interrupt__)) _PWMInterrupt( void ) 
{ 
//............................................................Ocorre a cada 23us ou taxa de amostragem igual a T=43,2kHz 
 IFS2bits.PWMIF = 0;//....................... Zera flag de interrupção PWM para continuar interrupção 
 
//Início do código ================================================================ 
 if (countSenoide >= 1)//.....................................................Senoide é feita a cada 2 interrupções 
 { 
  countSenoide = 0; 
    
//Sincronismo do PLL============================================================= 
  if(flagAcionamentoSincronismo == 1) 
  { 
   if(flagSincronismo == 0) 
   {  
    if(countSincronismo > 54000)//Espera 150 ciclos da rede para até   
sincronizar 
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    { 
     countSincronismo = 0; 
     flagAcionamentoInversor = 1; 
     flagAcionamentoSincronismo = 0; 
     flagControleCorrente = 1; 
    } 
    else 
    { 
     countSincronismo++; 
    }  
   } 
  } 
 
//Corrente de entrada Io senoidal retificada Malha Aberta SPWM ============================ 
  if(flagControleCorrente == 1)  
  { 
   escalaCorrente = Trimpot >> 1;//..........................................Valor máximo 1024 
   if(escalaCorrente  <= 39)// 
   { 
    escalaCorrente  = 39; 
   } 
   if(escalaCorrente > 1000) 
   { 
    escalaCorrente  = 1000; 
   } 
 
//..............................................................................................Semiciclo Negativo Acionamento S1 e S2 
   if(countPosicaoTabela <= 110) 
   { 
 refIo = (__builtin_divsd(SineTable_60Hz_360p[countPosicaoTabela+ 69],(escalaCorrente))); 
   } 
   else if(countPosicaoTabela >= 290 && countPosicaoTabela < 360) 
   { 
 refIo = (__builtin_divsd(SineTable_60Hz_360p[countPosicaoTabela-290],(escalaCorrente))); 
   } 
//................................................................................................Semiciclo Positivo Acionamento S1 e S2 
   else 
   { 
    refIo = (__builtin_divsd(SineTable_60Hz_360p[countPosicaoTabela- 
   111],(escalaCorrente))); 
   } 
//...........................................................................................................................................Razão cíclica 
   D = refIo; 
   if(D <= Dmin) 
   { 
    D = Dmin; 
   } 
   if(D >= Dmax) 
   { 
    D = Dmax; 
   } 
 
  PDC3 = D;//........................................................................Razão cíclica para PWM3HL 
  } 
 
//Acionamento Inversor============================================================ 
  if(MediaSomatorio > -3 && MediaSomatorio < 3) 
  { 
    
   if(flagAcionamentoInversor == 1) 
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   {   
//................................................................................................Semiciclo Positivo Acionamento S3 e S6 
    if(countPosicaoTabela >= 112 && countPosicaoTabela <= 291) 
    { 
     OVDCONbits.POUT1H = 0;//................................Desabilita S4 
     OVDCONbits.POUT1L = 1;// ...................................Habilita S3 
     OVDCONbits.POUT2H = 1;// ...................................Habilita S6 
     OVDCONbits.POUT2L = 0;// ...............................Desabilita S5 
    } 
//..............................................................................................Semiciclo Negativo Acionamento S4 e S5 
    else  
    { 
     OVDCONbits.POUT1H = 1;// ...................................Habilita S4 
     OVDCONbits.POUT1L = 0;// ...............................Desabilita S3 
     OVDCONbits.POUT2H = 0;// ...............................Desabilita S6 
     OVDCONbits.POUT2L = 1;// ...................................Habilita S5 
    } 
   } 
  } 
 
  tensaoRedeQ15 = (ADCBUF1 << 5) - 16318 - OffsetTensaoDinamicoQ15; 
  tensaoRedeQ5 = tensaoRedeQ15 >> 10; 
  tensaoRedeQ10 = tensaoRedeQ15 >> 5; 
 
//.............................................................................................................................Acúmulo do Semiciclo 
  if(flagSemiciclo == 0) 
  { 
   if(countPosicaoTabela <= 112) 
   { 
    SomatorioRede += tensaoRedeQ10; 
   } 
   else 
   { 
    SomatorioRede = SomatorioRede; 
   } 
  } 
 
//...................................................................................................... Acúmulo para cálculo da Média PLL 
  if(countPosicaoTabela <= 179) 
  { 
ProdutoInterno = __builtin_mulss(SineTable_60Hz_360p[countPosicaoTabela ] >> 5 ,tensaoRedeQ5);  
   ProdutoInterno = ProdutoInterno >> 7; 
   Somatorio += ProdutoInterno; //......................................................Q5*Q5=Q10 
  } 
  else 
  { 
ProdutoInterno = __builtin_mulss(SineTable_60Hz_360p[countPosicaoTabela -180] >> 5 
,tensaoRedeQ5);  
   ProdutoInterno = ProdutoInterno >> 7; 
   Somatorio -= ProdutoInterno; //.......................................................Q5*Q5=Q10 
  } 
//............................................................................ Acúmulo para cálculo de Offset de Tensão Dinâmico 
  tensaoRedeQ8 = tensaoRedeQ15 >> 7; 
  SomatorioRedeQ8 += tensaoRedeQ8; 
 
  if(countPosicaoTabela == 359)  
  { 
//............................................................................Zera Contador para começar contagem de novo ciclo 
   countPosicaoTabela = 0; 
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//.................................................................................................................... Offset Dinâmico de Tensão 
   OffsetTensaoDinamicoQ8 = __builtin_divsd(SomatorioRedeQ8,360); 
   OffsetTensaoDinamicoQ15 = OffsetTensaoDinamicoQ8 << 7; 
    
//....................................................Zera SomatorioRede para começar cálculo de novo Offset Dinâmico 
   SomatorioRedeQ8 = 0; 
   
//Malha Fechada do PLL ========================================================== 
   if(flagPLL == 1) 
   { 
    MediaSomatorio = __builtin_divsd(Somatorio,360); 
 
//.....................................................................Zera Somatorio para começar cálculo de nova Média PLL 
    Somatorio = 0; 
 
//.......................................................................................................................................Controle PI PLL 
    erroMediaSomatorio = refMedia - MediaSomatorio; 
     
//.....................................................................................................................................Proporcional PLL 
    pMediaSomatorio = (__builtin_mulss(erroMediaSomatorio,32) >> 6);  
 
//.............................................................................................................................................Integral PLL 
    i1MediaSomatorio = (__builtin_mulss(erroMediaSomatorio,28) >> 6); 
    iMediaSomatorio = i1MediaSomatorio + i2MediaSomatorio; 
    i2MediaSomatorio = iMediaSomatorio;  
 
    piMediaSomatorio = (signed int)pMediaSomatorio + (signed 
int)iMediaSomatorio; 
 
//....................................................Range de Atuação da Frequência da Rede 58 Hz <= frede <= 62 Hz 
    if(PTPER >= 765 || PTPER <= 716) 
    { 
     D = 0; 
     flagSincronismo = 0; 
     flagAcionamentoInversor = 0; 
     OVDCONbits.POUT1H = 0;//................................Desabilita S4 
     OVDCONbits.POUT1L = 0;//................................Desabilita S3 
     OVDCONbits.POUT2H = 0;//................................Desabilita S6 
     OVDCONbits.POUT2L = 0;//................................Desabilita S5 
    } 
 
//.............................................................Atuação da saída PI no registrador PTPER para chaveamento 
    PTPER = T + piMediaSomatorio;  
   } 
 
//..........................................................................................................................Verificação do Semiciclo 
   if(flagSemiciclo == 0) 
   { 
    if(SomatorioRede > 0) 
    { 
     flagSemiciclo = 1; 
     flagPLL = 1; 
     flagAcionamentoSincronismo = 1; 
    } 
     
    SomatorioRede = 0; 
    Somatorio = 0; 
   } 
  } 
  else 
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  { 
   countPosicaoTabela++; 
  }  
 } 
 else 
 { 
  countSenoide++;  
 } 
} 
//============================================================================ 
 
//Inicialização do PWM =========================================================== 
void InitMCPWM(void)//........................................................................................Gera os PWMs 1, 2 e 3 
{ 
 TRISEbits.TRISE0=0;//........................................................................Pino 26 - saída - PWM1H 
 TRISEbits.TRISE1=0;// ........................................................................Pino 25 - saída - PWM1L 
 TRISEbits.TRISE2=0;// ........................................................................Pino 24 - saída - PWM2L 
 TRISEbits.TRISE3=0;// .......................................................................Pino 23 - saída - PWM2H 
 TRISEbits.TRISE4=0;// ........................................................................Pino 22 - saída - PWM3L 
 TRISEbits.TRISE5=0;// .......................................................................Pino 22 - saída - PWM3H 
 
 DTCON1 = 0b0000000011000011;//............................................................Tempo morto 500ns 
 
PWMCON1 = 0b0000010001110111; //Habilita PWM_123(H e L); PWM_3 Modo Independente "1"; 
PWM_12 Modo Complementar "0" High tem prioridade 
 
PWMCON2 = 0b0000000000000000;//(PWMCON2<1>) = 0 Desabilita OSYNC; (PWMCON2<8:11>) = 
0 Desabilita SEVOPS (Special Event Trigger)  
 
 OVDCONbits.POVD2H = 0;//...........................................................Configura PWM2H como IO 
 OVDCONbits.POVD2L = 0;//. ..........................................................Configura PWM2L como IO 
 OVDCONbits.POVD1H = 0;//. .........................................................Configura PWM1H como IO 
 OVDCONbits.POVD1L = 0;// ...........................................................Configura PWM1L como IO 
 
 SEVTCMP = 0b0000000000000000; 
 PTCON = 0b1000000000000000;//……………………………………………………..Free running 
 FLTACON = NO_FAULT_PROTECTION;//...................................................Desabilita proteção 
 IFS2bits.PWMIF = 0;  
 IEC2bits.PWMIE = 1;//........................................................................ Habilita interrupção PWM 
} 
//============================================================================ 
 
//Programa principal ============================================================= 
int main (void)  
{ 
  
 LED1_TRIS = 0;//....................................................................................Pino do led como saída 
 BT1_TRIS = 1;//..............................................................................Pino da chave como entrada 
 
 InitMCPWM( );//........................................................................................Inicializa PWM 1, 2 e 3 
 InitADC10( );//.....................................................................................................Inicializa os ADs 
 T = 739;//...................................................................................................................f = 43.2 kHz 
 Dmin = 0;//.............................................................................Razão cíclica mínima D = 0 Vo=0V 
 Dmax = 1080;//.............................................................................Razão cíclica máxima D=0,73 
//============================================================================ 
 countPosicaoTabela = 0;//.........................................Contador para buscar os pontos da tabela 
 countSenoide = 0;//.........................Contador para fazer a busca a cada 2 interrupções e 60Hz 
 countSincronismo = 0;//.............Contador para esperar várias interrupções para o sincronismo 
 
 refMedia = 0;//.........................................................................................Referência para PI PLL 
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 while (1)//...................................................................................................................Laço infinito 
 { 
 } 
} 
//============================================================================ 
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ANEXO 2 ESQUEMÁTICO E LAYOUT DO CONVERSOR CC-CA 

IMPLEMENTADO  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 76 – Esquemático da placa 1: (a) Ćuk com indutores chaveados e (b) drivers 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 77 – Layout da placa 1 
Fonte: Autoria própria 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 78 – Esquemático da placa 2: (a) circuito inversor e (b) microcontrolador 
Fonte: Autoria própria 
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(a) 

 
(b) 

Figura 79 – Esquemático da placa 2: (a) regulador linear e (b) drivers 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 80 – Layout da placa 2 
Fonte: Autoria própria 

 


