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RESUMO 

 

GÖBEL, Leonardo F. Retificador Monofásico Três Níveis com Elevado Fator de 
Potência Modificado para Aplicações em UPS com Ponto Neutro Comum Entre 
a Carga e as Fontes CA/CC. 2019. 197 f. Dissertação – Programa de Pós-graduação 
em Sistemas de Energia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 
2019. 

 
A dependência de equipamentos eletrônicos é algo cotidiano, e dentro desse contexto 
existem sistemas cuja operação é considerada crítica, ou seja, não podem falhar 
devido à falta de energia da fonte de alimentação. A utilização de sistemas com fonte 
ininterrupta de energia se mostra como uma solução para evitar as perdas monetárias, 
ou à saúde humana, derivadas destes problemas. Considerando esse cenário é 
proposto o desenvolvimento e implementação de um retificador/conversor boost, 
monofásico, meia onda, três níveis com fator de potência unitário. Além disso, a busca 
por equipamentos com uma compatibilidade eletromagnética elevada fez com que o 
desenvolvimento desse projeto tivesse como requisito a implementação de um 
conversor com um ponto neutro comum entre o banco de baterias, rede elétrica e a 
carga. A análise teórica das etapas de operação, bem como as equações que definem 
o comportamento do conversor proposto são apresentadas em conjunto com 
simulações. Os resultados práticos visaram atenderam os principais parâmetros do 
projeto: tensão de entrada eficaz de 127 V, tensão do banco de baterias de 180 V, 
potência de saída de até 2,5 kW; que proporcionaram um rendimento superior a 95% 
para a potência nominal. A utilização de um controlador digital de sinais, modelo 
MC56F84763 da Freescale Semiconductor®, foi utilizado para garantir a 
implementação da estratégia de correção do fator de potência, além de possibilitar 
transitórios de carga e de troca de fontes com estabilização em um curto intervalo de 
tempo (<16,66 ms). A partir dos resultados obtidos é possível afirmar que o 
desenvolvimento desse conversor serve como precedente para pesquisas que visam 
associar um retificador/conversor CA/CC-CC a módulos UPS com alta compatibilidade 
eletromagnética, fator de potência unitário e alto rendimento, características essas, 
que garantem uma energia de alta qualidade e ininterrupta. 

 
Palavras-chave: Conversor boost. Retificador boost. UPS. Meia onda. Três níveis. 
Unidirecional. Ponto neutro comum. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

GÖBEL, Leonardo F. Modified Single-phase Three-Level Rectifier with High 
Power Factor for UPS Applications with Common Neutral Point between Load 
and AC/DC Sources. 2019. 197 pp. Thesis – Graduate Program in Energy Systems, 
Federal University of Technology – Paraná, Curitiba, 2019. 

 
The dependence of electronic equipment is something regular, and within this context 
there are systems whose operation is considered critical, that is, they cannot fail due 
to the power supply's lack of energy. The use of systems with uninterrupted power 
supply is shown as a solution to avoid monetary losses, or damages to human health, 
derived from these problems. Considering this scenario, it is proposed the 
development and implementation of a boost rectifier/converter, single phase, 
bridgeless, three levels with unit power factor. In addition, the search for equipment 
with a high electromagnetic compatibility made the development of this project as a 
requirement to implement a converter with a common neutral point between the bank 
of batteries, mains and the load. The theoretical analysis of the conduction stages, as 
well as the equations that define the behavior of the proposed converter are presented 
together with simulations. The practical results aimed to meeting the main parameters 
of the project: effective input voltage of 127 V, battery bank voltage of 180 V, output 
power of up to 2,5 kW; which yielded an efficiency above 95% for rated power. The 
use of a digital signal controller, model MC56F84763 from Freescale Semiconductor®, 
was used on the implementation of the power factor correction strategy, as well as to 
allow load transients and source switching with stabilization in a short period of time 
(<16,66 ms). From the results obtained it is possible to affirm that the development of 
this project serves as a precedent for researches that aim to associate an AC/DC-DC 
rectifier/converter for UPS systems with high electromagnetic compatibility, unit power 
factor and high efficiency, characteristics that guarantee a high quality and 
uninterrupted energy. 

 
Key-words: Boost converter. Boost rectifier. UPS. Bridgeless. Three-levels. 
Unidirectional. Common neutral point. 
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1 INTRODUÇÃO 

Enquanto pequenos distúrbios na rede elétrica podem ser tolerados pela 

maioria dos consumidores comerciais e industriais, existe um número considerável de 

cargas críticas cujo uso dos sistemas de fornecimento de energia ininterruptos é 

absolutamente indispensável. Exemplos clássicos destas cargas críticas são: 

instalações de servidores de dados, sistemas de controle de tráfego aéreo e de 

telecomunicação, equipamentos de segurança e médicos. Basicamente, qualquer 

sistema cuja falha cause danos materias, ou à saúde humana, ou perdas monetárias; 

nos piores casos podendo colocar em risco a segurança pública ou nacional (KNIGHT, 

1982). 

Desde a virada do século uma extensa pesquisa vem sendo desenvolvida 

para projetar novos sistemas de UPS (Uninterruptible Power Supply) que visam 

fornecer uma energia limpa, condicionada e o mais importante, ininterrupta (YEH & 

MANJREKAR, 2007). Além de regularem um sinal senoidal de tensão na saída do 

equipamento com baixa distorção harmônica, independente das variações da tensão 

de entrada e das mudanças de carga, também é desejável que o equipamento tenha 

respostas rápidas ao trocar o modo de operação da alimentação com a rede elétrica 

para o banco de baterias ou vice-versa. Fator de potência unitário, alta confiabilidade, 

alto rendimento, baixo custo, peso e tamanho reduzidos, entres outros, são 

considerações essenciais quando se trata de um sistema UPS (AAMIR & KIM, 2011). 

Atualmente, em virtude da expansão das fontes de energia renováveis, os 

sistemas UPS começaram a servir de suporte para a implementação de sistemas de 

armazenamento que servem como suporte para UPS e sistemas de geração 

distribuídos. Com a relevância emergente que o conceito de geração distribuída vem 

obtendo, espera-se que as futuras linhas do serviço público de distribuição de energia 

sejam compostas em boa parte pela associação destas pequenas redes (redes 

híbridas formadas pela associação de UPS com fontes de energia renováveis), com o 

atual serviço de distribuição. A justificativa para utilizar fontes ininterruptas de energia, 

neste caso, está relacionada com a característica natural de algumas fontes de 

energia renováveis, como por exemplo, a solar e a eólica, que não apresentam uma 

transferência de energia contínua ao longo do dia. Sendo assim, é necessária a 

utilização de equipamentos que sejam capazes de suprir esta falta de energia (em um 

cenário que o fornecimento de energia pela rede elétrica também falhe), onde 
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sistemas de armazenamento de energia distribuída podem ser usados, como por 

exemplo, baterias, células de combustível, indutores supercondutores ou dispositivos 

de ar comprimido; todas essas opções necessitam de um sistema UPS para serem 

gerenciadas em conjunto com a devida fonte de energia renovável, caso seja 

necessário proteger a carga de falhas relacionadas à alimentação (BRANCO et al., 

2013). 

Em conjunto com a implementação dos sistemas UPS, ainda é possível 

corrigir outro problema que as concessionárias de energia vêm enfrentando, o baixo 

fator de potência derivado de cargas que proporcionam uma alta parcela de potência 

reativa à rede elétrica (principalmente cargas não lineares). Sendo assim, esse 

problema, somado com o aumento da demanda de energia e com a escassez de 

recursos naturais, fez com que a busca de novas tecnologias que visam melhorar o 

aproveitamento dos recursos ainda disponíveis fosse expandida, minimizando assim 

os desperdícios (RIOS et al., 2014). 

Como principais causas do baixo fator de potência é possível apontar: 

transformadores operando a vazio ou subcarregados durante longos períodos de 

tempo; motores operando em regime de baixo carregamento; utilização de grande 

número de motores de baixa potência; capacitores ligados nas instalações das 

unidades consumidoras horossazonais no período da madrugada, etc. Um baixo fator 

de potência indica que a energia elétrica que está sendo entregue pela concessionária 

não está sendo aproveitada em sua totalidade pelo consumidor final. Nesse caso, é 

comum que as seguintes situações ocorram: aumento das perdas elétricas internas 

da instalação; queda de tensão na instalação; redução do aproveitamento da 

capacidade dos transformadores e condutores aquecidos. Todos os problemas 

listados acarretam em perdas monetárias para o fornecedor, seja de forma direta ou 

indireta (COPEL, 2014). 

Instalações elétricas com baixa qualidade de energia, devido a presença de 

equipamentos que distorcem a onda da tensão e/ou da corrente elétrica (além dos 

limites permitidos por normas), possuem um aproveitamento da potência efetiva 

reduzido, podendo apresentar elevadas distorções harmônicas de corrente que 

causam problemas de EMI (Electromagnetic Interference), seja de forma conduzida 

ou irradiada entre os equipamentos conectados na mesma rede/espaço físico. Logo, 

a implementação de sistemas de fornecimento ininterrupto de energia, aliados a 

estratégias de correção do fator de potência, solucionam de forma efetiva os 
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problemas ocasionados por falhas de alimentação e também garantem uma maior 

qualidade de energia para a rede (ADOGHE; EBERECHUKWU; SANNI, 2017). 

1.1 TEMA 

Segundo Villafafila et al. (2007), existem três tipos de sistemas UPS, que são 

diferenciados pelo método em que armazenam a energia. Os que funcionam por 

rotação são baseados no acúmulo de energia cinética através de sistemas FES 

(Flywheel Energy Storage), enquanto os estáticos são equipamentos eletrônicos que 

armazenam a energia elétrica através de reações químicas em baterias. O terceiro 

tipo é uma junção destes dois métodos, denominado como híbrido. Embora os 

rotativos e os estáticos apresentem um bom desempenho e estão amplamente 

difundidos no mercado, os sistemas de UPS estáticos são dominantes. Isto ocorre em 

razão dos UPS estáticos, principalmente os on-lines, serem capazes de corrigir a 

maioria das distorções provenientes das cargas não-lineares. Além disso, estes UPS 

requerem menos espaço e são fáceis de se integrarem aos sistemas comumente 

críticos, sistemas de gerenciamento de dados ou de comunicação. Possuem também, 

uma configuração modular e flexível sendo considerados praticamente Plug & Play. 

As configurações linha-interativa, off-line e on-line são os principais tipos de 

sistemas UPS estáticos. 

Na topologia UPS linha-interativa, apresentada na Figura 1, o inversor é 

conectado em paralelo com a entrada da rede elétrica, atuando como uma forma de 

fonte substituta em caso de falha. No modo de operação normal, o sistema é operado 

de forma direta apenas com o interruptor estático conduzindo a energia da rede para 

a saída, ao mesmo tempo, o banco de baterias é carregado, caso necessário. Nessa 

topologia, o interruptor estático pode ser substituído por um disjuntor, sem acarretar 

em alterações no comportamento do sistema (KARVE, 2000). 
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Figura 1 – Sistema UPS linha-interativa  

 

Fonte: Adaptado de Alsolami (2016). 

 

A configuração do UPS off-line, apresentado na Figura 2, é composta por um 

retificador CA/CC, um banco de baterias, um inversor CC/CA e um interruptor estático. 

O interruptor estático é acionado durante o funcionamento normal. Portanto, a energia 

consumida pela carga é fornecida diretamente pela rede elétrica sem qualquer 

condicionamento de energia, enquanto isso, o retificador CA/CC é responsável por 

carregar o conjunto de baterias (BEKIAROV & EMADI, 2002). 

 

Figura 2 – Sistema UPS off-line 

 
Fonte: Alsolami (2016). 

 

O sistema UPS on-line é apresentado na Figura 3. Durante o modo de operação 

normal, o fornecimento de energia para a carga é continuamente concedido através 

da associação do retificador com o inversor. O retificador CA/CC é responsável por 

carregar o banco de baterias e simultaneamente condicionar os níveis de tensão 

adequados para para a operação do inversor CC/CA. Quando há alguma falha no 
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fornecimento de energia da rede elétrica, as baterias mantêm de forma contínua a 

alimentação da carga. A duração deste modo depende da quantidade de energia 

disponibilizada pelas baterias, sendo esta uma especificação individual de cada 

projeto, ou até a rede retornar dentro dos parâmetros de tolerância pré-definidos. Após 

a volta da rede, um PLL (Phase Locked Loop) faz com que a tensão de saída 

sincronize em fase com a tensão de entrada, visando dessa forma o aproveitamento 

otimizado da transferência de energia da fonte de entrada (potência gerada em 

sincronia com a potência consumida), para então o sistema voltar a sua operação 

normal (ALSOLAMI, 2016). 

 

Figura 3 – Sistema UPS on-line 

 
Fonte: Alsolami (2016). 

 

Esse sistema oferece confiabilidade, desempenho e proteção mais abrangente 

do que os outros apresentados (LIANG; SHYU; CHEN, 2001). Como ele depende de 

dois estágios, um de retificação e outro de inversão, este sistema é conhecido na 

literatura como UPS de dupla conversão. As topologias mais difundidas de 

retificadores, com essa característica, são os bridgeless unidirecionais, que são 

acoplados com inversores meia-ponte (MARTINS; FLORES; BARDEN, 2011). 

Os retificadores unidirecionais são amplamente utilizados para substituir os 

retificadores convencionais a base de diodos, sendo possível então, fornecer um fator 

de potência unitário, THD (Total Harmonic Distortion) de corrente de entrada reduzida 

e tensão de saída CC regulada e constante, mesmo sob a influência de alterações 

proporcionadas pela variação da tensão de entrada ou mudanças de carga (SINGH 

et al., 2004). 
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Dentro do grupo dos retificadores unidirecionais existem as variações 

denominadas de três níveis, que normalmente utilizam dois interruptores 

semicondutores conectados a um ponto comum entre os dois capacitores que formam 

o barramento CC. Em função dessa associação os interruptores são submetidos a 

apenas metade da tensão total de saída, fazendo com o topologia em questão se 

torne mais competitiva para aplicações em que a tensão de saída seja superior a 

400 V e que a potência processada atinja a ordem de alguns quilowatts (BARBI et al., 

2002; FIGUEIREDO; TOFOLI; SILVA, 2010). 

1.1.1 Delimitação do Tema 

Após a apresentação dos tipos de sistema de UPS estáticos mais difundidos, 

optou-se por implementar um conversor/retificador boost para suprir a demanda de 

aplicações específicas conectadas a um sistema UPS on-line, com um ponto neutro 

comum entre as possíveis fontes de alimentação e a carga. O diagrama do 

equipamento em questão é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Sistema UPS on-line modificado 

 
Fonte: Adaptado de Alsolami (2016). 

 

Dentro do contexto delimitado, este trabalho apresenta o desenvolvimento e 

implementação de um conversor boost monofásico para aplicações em UPS on-line. 

Possui correção do fator de potência, esforços reduzidos de tensão nos interruptores 

comandados, volume e peso reduzido dos componentes magnéticos e estratégia de 

controle simples baseada na utilização de um controlador digital de sinais. Além disso, 

é assegurada a conexão comum entre o banco de baterias, entrada e a carga, 

permitindo a utilização do bypass sem um transformador isolador. 
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1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 

A solução desenvolvida visa a redução do problema da emissão de 

interferência eletromagnética, aumentando a compatibilidade eletromagnética do 

equipamento em relação ao meio, em aplicações de UPS não isolados, onde é 

requisitada a construção de um equipamento com o neutro comum entre a carga e as 

fontes. Além de ser capaz de operar com apenas um banco de baterias, possuindo 

tanto características de um retificador, quanto conversor CC-CC boost. A estrutura 

retratada é inédita e simples, contendo poucos componentes no seu circuito de 

potência. A partir dos requisitos apresentados, são esperados esforços de tensão sob 

os interruptores comandados, semicondutores, THD de corrente de entrada, e 𝑑𝑣/𝑑𝑡 

reduzidos.  

O circuito da Figura 5, apresenta uma topologia convencional para aplicações 

em UPS que apresenta os problemas apontados. Como é possível perceber, o 

terminal da referência da entrada, do banco de baterias, e da saída não são comuns 

entre si. A Figura 6 ilustra o comportamento da tensão entre esses terminais quando 

o conversor opera em regime e em CCM (Continuos Curent Mode). 

 

Figura 5 – Topologia convencional de um conversor aplicado a soluções com UPS 

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 6 – Simulação das tensões entre os terminais 𝐴𝐶, 𝐵𝐶, 𝐴𝐷 e 𝐵𝐷 da topologia 
convencional de UPS 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

A estrutura base utilizada no estudo do projeto é apresentada na Figura 7. 

Como resultado esperado em sua utilização, é previsto um equipamento com alto 

rendimento, baixo volume e peso. O circuito em questão é conhecido como três níveis, 

devido a possibilidade da obtenção de três níveis de tensão nos terminais de saída, 

dependendo da configuração da carga empregada (ZHANG; SU; LU, 2012; GIUNTINI, 

2015; VU et al., 2017). 

 

Figura 7 – Circuito elétrico do retificador monofásico unidirecional de três níveis 

 
Fonte: Adaptado de Barbi (2015). 
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1.3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivos a análise, o estudo e a implementação 

de um conversor boost, monofásico, meia onda, unidirecional, três níveis com fator de 

potência unitário modificado para aplicações em UPS com ponto neutro comum entre 

a carga e as fontes CA/CC. Esse conversor poderá ser utilizado em um sistema UPS 

on-line devido ao fator de potência unitário garantido pela implementação do sistema 

de PFC (Power Fator Correction) e o alto rendimento (>94%) devido a topologia 

escolhida (Zhang; Su; Lu, 2012; Giuntini, 2015). Para ser possível cumprir com os 

objetivos requeridos, será implementada a topologia apresentada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Circuito elétrico do retificador monofásico unidirecional de três níveis modificado 
com capacitor chaveado 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um retificador/conversor CA/CC-CC monofásico, com reduzida 

derivada de tensão entre os terminais de entrada e saída para aplicações em UPS 

utilizando um banco de baterias. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Revisar o estado da arte das topologias de retificadores bridgeless com 

ponto comum entre os terminais de entrada e saída; 

b) Estudar as topologias que operam com capacitores chaveados, servindo 

ou não como dobradores de tensão; 

c) Desenvolver uma topologia boost capaz de operar tanto com uma fonte de 

entrada CA quanto CC, mantendo o ponto neutro comum entre a fonte e a 

carga para ambos os casos; 

d) Verificar o modelo matemático do conversor, bem como definir o 

comportamento das tensões e correntes nas etapas de operação; 

e) Analisar os esforços sobre os componentes selecionados; 

f) Simular o conversor com a inserção de uma malha fechada de controle 

considerando as perdas de energia do sistema; 

g) Implementar a solução proposta no protótipo fornecido pela empresa 

parceira para ser operado com até 2,5 kW; 

h) Realizar os testes experimentais necessários para validar o funcionamento 

adequado do conversor a partir das análises feitas; 

i) Relatar o desenvolvimento do projeto, bem como os resultados obtidos e 

as análises realizadas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O interesse no estudo acerca de diferentes topologias de sistemas UPS 

capazes de operar com um único banco de baterias vêm crescendo nos últimos anos. 

Pesquisas já foram realizadas sobre essa temática por Martins, Flores e Barden 

(2011), porém, a solução apresentada por eles não possui o ponto comum entre a 

bateria, a rede elétrica e a carga (como pode ser visto na Figura 9). A ausência dessa 

característica torna a solução incompleta, no que diz respeito a garantia da obtenção 

de um potencial de tensão comum entre os elementos da entrada e da saída do 

conversor. 
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Figura 9 – Circuito elétrico do retificador monofásico unidirecional de três níveis com banco de 
baterias único 

 
Fonte: Adaptado de Martins, Flores e Barden (2011). 

 

No presente trabalho são utilizados conhecimentos diversos dentro do grupo 

de eletrônica de potência, com o objetivo de implementar um conversor para 

aplicações UPS mais robusto contra ruídos eletromagnéticos externos e que ao 

mesmo tempo, emita uma quantidade menor de ruídos desta natureza para o 

ambiente em que o sistema está instalado, sem a obrigatoriedade da instalação de 

filtros EMI. 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho proposto consiste de 4 etapas fundamentais, são elas: 

a) Embasamento da pesquisa por meio de levantamentos bibliográficos de 

artigos pertencentes ao banco de dados do IEEE, dissertações e teses 

relacionadas ao tema do projeto. Onde é investigada a utilização de 

conversores CA-CC bridgeless em sistemas de UPS e também averiguada 

as vantagens de se operar um conversor com ponto neutro comum entre a 

carga e as fontes CA/CC. 
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b) Estudo das etapas de funcionamento do conversor pressupondo a 

operação em regime estável. Considerando assim, que a tensão e as 

correntes médias, dentro de um período de chaveamento, são nulas para 

o indutor boost e os capacitores do circuito, respectivamente.  

c) Desenvolvimento do controle em malha fechada do conversor através do 

modelo por valores médios. 

d) Avaliação das perdas teóricas no circuito através das informações 

disponibilizadas pelos fabricantes dos componentes nos datasheets. Assim 

como, a aplicação dos modelos matemáticos que definem a perda de 

condução e de comutação em cada componente. 

e) Implementação prática do conversor operando na potência nominal de 

2,5 kW, de forma que é possível comparar os resultados teóricos e 

simulados em relação aos práticos. Para ser possível controlar o protótipo 

na prática é utilizado o DSC (Digital Signal Controller) modelo MC56F84763 

da Freescale Semiconductor®. Além disso, para comprovar o bom 

funcionamento do conversor são realizados testes de degraus de carga, 

positivos e negativos, variação das fontes de tensão de entrada para 

verificar a resposta do sistema, análise da distorção harmônica total da 

forma de onda de corrente de entrada para verificar o fator de potência, e 

por fim testes para mensurar o rendimento quando operado com uma fonte 

CA e com uma CC. A utilização de equipamentos como multímetros, 

osciloscópio e wattímetro são indispensáveis para essa etapa. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho é dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

introdução ao tema abordado, assim como a justificativa, objetivos e metodologia que 

é empregada no projeto. No capítulo 2, é abordado uma revisão bibliográfica referente 

ao estudo de conversores aplicados para soluções em UPS baseado nas topologias 

bridgeless unidirecionais, bem como a utilização de capacitores chaveados para o 

auxílio desta solução. Em seguida, no capítulo 3, é apresentado a análise matemática 

detalhada dos esforços de tensão e corrente teóricos de cada etapa de operação do 

conversor. Já no capítulo 4, é calculado a função de transferência do conversor, a fim 

de auxiliar a implementação pratica da malha de controle fechada. No capítulo 5, são 
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apresentados os cálculos referentes as perdas de energia teóricas do sistema bem 

como as simulações que são comparadas aos resultados teóricos obtidos. Enquanto 

que no capítulo 6, os resultados experimentais do conversor são exibidos, com o 

mesmo operado no modo bateria, rede elétrica e até com um inversor meia-ponte 

conectado a saída. E por fim, no capítulo 7, são expostas as discussões e conclusões 

do trabalho referente aos objetivos específicos, além de sugestões para trabalhos 

futuros. 

1.7 PUBLICAÇÕES 

A partir dos estudos realizados as seguintes publicações relacionadas a 

aplicação do conversor proposto foram feitas, sendo as duas últimas publicadas 

durante o período do desenvolvimento da dissertação: 

 

GÖBEL, Leonardo Fernandes; ROMANELI, Eduardo Félix Ribeiro; GULES, 

Roger. A half-bridge doubler boost operating as AC-DC and DC-DC converter. In: 

2016 12th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON). 

IEEE, 2016. p. 1-8. 

– DOI: 10.1109/INDUSCON.2016.7874514 

 

GÖBEL, Leonardo Fernandes et al. A UPS System Suitable for Noise-

Sensitive Loads. In: 2018 13th IEEE International Conference on Industry 

Applications (INDUSCON). IEEE, 2018. p. 1214-1219.  

– DOI: 10.1109/INDUSCON.2018.8627208 

 

FEY, Alice Nogueira et al. A Switched-Capacitor Double Boost Converter for 

a Photovoltaic Application. In: 2018 13th IEEE International Conference on Industry 

Applications (INDUSCON). IEEE, 2018. p. 126-130.  

– DOI: 10.1109/INDUSCON.2018.8627214 

 

Os artigos publicados têm seus direitos autorais pertencentes ao IEEE, e, 

portanto, não puderam ser disponibilizados no anexo deste trabalho.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As fontes de alimentação comutadas (baseadas nos conversores estáticos) são 

utilizadas massivamente em aplicações industriais, residenciais e militares. Esta 

classe de fontes de alimentação possui tanto alto rendimento como confiabilidade. No 

entanto, elas também são conhecidas por produzir altos níveis de interferências 

eletromagnéticas, devido à comutação em alta frequência dos interruptores que 

provoca elevada derivada de tensão (𝑑𝑣/𝑑𝑡). Assim, filtros EMI são necessárias para 

suprimir o ruído gerado por fontes de alimentação comutadas (BISHNOI et al., 2012). 

A interferência eletromagnética gerada por comutação dos conversores 

estáticos é um problema importante em produtos de eletrônica de potência. A alta 

potência processada e a alta frequência de comutação em uma fonte de alimentação 

causam EMI, o que pode interferir com o funcionamento normal dos sistemas elétricos 

e eletrônicos e no próprio conversor. Além da compatibilidade eletromagnética 

(EMC – Electromagnetic Combability) esses dispositivos são regulamentados por 

normas, tais como Federal Communications Commission (FCC) e do International 

Special Committee on Radio Interference (CISPR, 1997), que limitam a emissão de 

EMI (YAZDANI; FARZANEHFARD; FAIZ, 2011). 

Já Nami, Zare e Ghosh (2009) afirmam que a EMC é uma questão crítica para 

a concepção e desenvolvimento de dispositivos eletrônicos de potência. Alcançar a 

eficiência elevada em conversores é uma questão importante que exige comutações 

rápidas para minimizar as perdas durante a transição. No entanto, aumentar a 

frequência de comutação com elevada 𝑑𝑣/𝑑𝑡 e 𝑑𝑖/𝑑𝑡 tem efeitos negativos sobre o 

desempenho EMC nos conversores. A EMI de modo comum e de modo diferencial 

conduzidas durante os tempos de transição das chaves são críticas devido aos 

elevados slew-rate. Na Figura 10 estão representadas as comutações da chave e que 

são causas de EMI. 
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Figura 10 – Elevadas taxas de transição de tensão e corrente em semicondutores que geram 
ruídos de EMI 

 
Fonte: Nami, Zare e Ghosh (2009). 

 

Filtros de EMI tanto de modo comum como modo diferencial são algumas das 

soluções para o problema de EMC. No caso de conversores de energia, os modelos 

de EMI, em geral, são demasiadamente complexos e produzem problemas de 

convergência nos simuladores. Assim, o projeto e otimização do filtro EMI está 

baseado na tentativa e erro. O estado da arte atual referente a modelagem de EMI em 

fontes de alimentação dificilmente prevê as emissões conduzidas além 10 MHz. Além 

disso, os filtros elevam os custos dos conversores e o volume, comprometendo a 

viabilidade da utilização dos mesmos (BISHNOI et al., 2012). 

Muitos estudos buscam reduzir a necessidade de filtros de EMI propondo 

topologias de conversores e estratégias de conversão que minimizam as causas de 

EMI. Alguns desses métodos são baseados em reduzir o espectro da fonte de ruído 

com técnica de modulação, utilização de circuitos snubber e técnica de comutação 

suave, por exemplo. (XIE et al., 2015). Os autores Van Der Berg e Ferreira (1998), 

Yazdani, Farzanehfard e Faiz (2011) e XIE et al. (2015) são exemplos de estudos que 

minimizam EMI reduzindo a necessidade de filtros. 
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Os sistemas de energia ininterrupta (UPS), que são baseados nos conversores 

estáticos, e apresentam os mesmos problemas de EMI já mencionados. Esses 

sistemas operam em conjunto com a rede elétrica para garantir um fornecimento 

contínuo de energia para cargas críticas. Enquanto a rede elétrica está presente, a 

energia é fornecida por esta e no caso de uma falta de energia da rede elétrica, a UPS 

passa a fornecer energia para as cargas, tipicamente através de baterias. Para cargas 

críticas esta transferência deve ocorrer sem que haja qualquer tipo de interrupção na 

energia fornecida para as cargas. Redundância em sistemas UPS pode ser usada 

como ação de contingência em caso de falha de uma unidade UPS. Um arranjo típico 

de UPS é apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Diagrama de blocos de uma estratégia de UPS 

   
Fonte: Adaptado de Carle (1995). 

 

Por serem constituídas por diferentes etapas de conversão as UPS são 

suscetíveis a emissão EMI. Isso pode afetar a confiabilidade do sistema. Dessa forma, 

a proposta apresentada neste trabalho se torna ainda mais pertinente. 

Uma situação que agrava o problema de compatibilidade eletromagnética em 

UPS é quando se utiliza um banco de baterias externo a mesma. Isto normalmente é 

feito quando se deseja aumentar a autonomia da UPS. Porém, as topologias que 

apresentam elevadas derivadas de tensão entre os terminais do banco de baterias e 

os conversores da UPS, irradiam interferência eletromagnética através dos cabos do 

banco de baterias. Isto aumenta o problema de compatibilidade eletromagnética em 

cargas sensíveis. A instalação de filtros convencionais não é eficaz nesta situação. 

Porém, a utilização de topologias que garantem a conexão ininterrupta dos terminais 

negativos da bateria e da saída que alimenta a carga conectada a UPS permitem a 

solução deste problema. 
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2.1 ESTUDOS DOS CONVERSORES A CAPACITOR CHAVEADO E HÍBRIDOS  

Os conversores a capacitor chaveado são considerados uma das principais 

contribuições da eletrônica de potência desde o início do século XXI. Contudo, ainda 

que os conversores a capacitor chaveado começaram a se popularizar no início dos 

anos 90, já existiam estudos relacionados com a comutação de capacitores há pelo 

menos 100 anos. A Figura 12 apresenta uma linha do tempo que destaca trabalhos 

importantes na área de capacitores chaveados (SOUZA SANTOS, 2017). 

A necessidade de se obter tensões elevadas motivou a invenção dos primeiros 

multiplicadores de tensão. O primeiro é atribuído ao físico sueco Heinrich Greinacher, 

que apresentou em 1914 uma topologia de dobrador de tensão que, na época, era 

uma melhoria ao elevador de tensão proposto por Villard em 1901. O objetivo do 

dobrador de Greinacher era gerar uma tensão contínua de 200-300 V a partir da uma 

tensão CA de 110 V, para alimentar um ionômero. Com motivação semelhante, porém 

para gerar uma tensão contínua de 800 kV, John Cockcroft e Ernest Walton 

desenvolveram uma nova topologia de multiplicador de tensão, que ficou muito 

conhecida e herdou o nome de seus inventores (SOUZA SANTOS, 2017). 

 

Figura 12 – Evolução da aplicação dos capacitores comutados entre o século XIX e XX 

 
Fonte: Souza Santos (2017). 
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A partir do conceito dos multiplicadores de tensão de Heinrich Greinacher 

surgiram os chamados conversores SC (Switched-capacitor), comutados em alta 

frequência, através de semicondutores comandados. Estes conversores têm sido, nos 

últimos anos, amplamente empregados em diversas aplicações, tais como filtros de 

sinais, circuitos integrados e, recentemente, em conversores da ordem de kW. Os 

circuitos SC são compostos somente de interruptores e capacitores, o que lhes 

confere redução do volume se comparado com estruturas convencionais empregando 

indutores (CORTEZ, 2015). 

Conceitualmente, a configuração de capacitores chaveados mais simples é a 

apresentada na Figura 13, onde a tensão de entrada 𝑉𝑖𝑛 pode ser interpretada como 

uma tensão retificada e filtrada a partir da rede CA. Nessa topologia, dois capacitores 

são simultaneamente carregados em paralelo pela mesma tensão, e então, a 

alimentação é desconectada e os capacitores são conectados em série. A tensão de 

saída é obtida através dos dois capacitores em série, resultando no dobro da tensão 

de alimentação (AHMED, 2010). 

 

Figura 13 – Célula dobradora de tensão a partir de capacitores chaveados 

 
Fonte: Ahmed (2010). 

 

Embora tenha um elevado ganho de tensão, essa topologia, devido somente à 

presença de capacitores, tem na sua corrente de entrada uma elevada ondulação e, 

portanto, não é desejável em aplicações que exijam baixa distorção harmônica total. 

Não obstante, a tensão de saída não pode ser regulada pela variação da razão cíclica, 

pois a característica intrínseca da topologia é ser um detector de pico (peak detector), 

fazendo com que a tensão nos capacitores seja igual ao pico da tensão de entrada 

(AHMED, 2010). 
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Em razão da necessidade de reduzir a distorção harmônica total da corrente de 

entrada, junto com o aumento da tensão de saída, começaram a ser propostos novos 

conversores que unem as características de entrada dos conversores clássicos 

(baseados no acumulo de energia em indutores) com as singularidades de saída dos 

capacitores chaveados, surgindo assim os chamados conversores híbridos a 

capacitor chaveado (HSC - Hybrid Switched Capacitor) (AXELROD, BERKOVICH E 

IOINOVICI, 2008). 

Usualmente, esta integração tem como objetivo adicionar às topologias 

convencionais algumas características de conversores SC, como por exemplo a 

elevação da taxa de conversão, além de manter as características das topologias 

originais como o controle do fluxo de potência do conversor. Visto que a 

controlabilidade da tensão de saída para conversores SC é limitada, uma vez que a 

variação resistência equivalente é o único meio para controlar a tensão de saída 

(AXELROD, BERKOVICH E IOINOVICI, 2008). 

Sendo assim, a utilização de conversores híbridos a capacitor chaveado se 

tornou mais competitiva. O multiplicador de tensão combinado com o conversor CC-

CC boost unidirecional, apareceu inicialmente em (PRUDENTE, et. al., 2008), sendo 

estudada posteriormente em (ROSAS-CARO, 2010), pesquisa que serviu de base 

para a geração de novos conversores CC-CC (ROSAS-CARO, 2011). 

Mesmo assim, o trabalho que mais se destaca é apresentado por (PRUDENTE, 

et. al., 2008), que combina o conceito do retificador clássico a diodo com a célula 

multiplicadora, este trabalho propõe o conversor ilustrado na Figura 14. Este 

conversor já emprega o uso de semicondutores comandados para o seu 

funcionamento, porém prevê a possibilidade de acoplar 𝑛 células para multiplicar o 

ganho de tensão de saída. Além disso, é apresentado na Figura 15 o ganho teórico 

da topologia, a partir da variação da razão cíclica e da quantidade de células 

multiplicadoras. 
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Figura 14 – Conversor boost hibrido com células dobradoras de tensão  

 
Fonte: Prudente, et. al. (2008). 

 

Figura 15 – Ganho teórico da topologia com n células dobradoras de tensão  

 
Fonte: Prudente, et. al. (2008). 

 

Em suma, a combinação de um conversor boost com uma célula multiplicadora 

de tensão permite a extensão do ganho estático, reduzindo a razão cíclica a um valor 

menor, quando comparado a um conversor boost clássico. Devido à característica de 

fonte de corrente na entrada, estes conversores apresentam excelentes atributos para 

operação com elevado fator de potência, sanando assim, os problemas de distorção 

de corrente das topologias a capacitor chaveado puro. Esta forma de processamento 

de energia elétrica se mostra vantajosa para aplicações com alto ganho de tensão, 

tendo em vista que as soluções convencionais ou são volumosas (transformadores) 

ou onerosas (conversores multiníveis). 

Mesmo a aplicação do capacitor chaveado em série com um indutor na célula 

dobradora de tensão apresentando tantas vantagens, é apresentado em (CORTEZ, 

2015) uma metodologia para aplicação de capacitores chaveados puros. Na Figura 
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16, é apresentado o comportamento da corrente através do interruptor quando o 

mesmo processa a energia derivada de um capacitor comutado. Como é possível 

perceber, o autor construiu diversas curvas considerando resistências parasitas em 

série diferentes para cada caso, como consequências constantes de tempo diferentes. 

 

Figura 16 – Ganho teórico da topologia com n células dobradoras de tensão  

 
Fonte: Cortez (2015). 

 

A partir da análise dessas correntes, é definido que existem três modos de 

operação, de acordo com a constante de tempo. Para constantes de tempo muito 

inferiores ao período de comutação, dá-se o nome de complete-charge; para 

constantes de tempo próximas ao período de chaveamento, partial-charge; e para 

constante de tempo muito superiores, no-charge. A Figura 17 exibe os modos 

discutidos.  

 

Figura 17 – Definição dos modos de operação das correntes nos capacitores: (a) complete-
charge (CC*); (b) partial-charge (PC); no-charge (NC) 

   

Fonte: Cortez (2015).  
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2.2 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos acerca da 

problemática das altas derivadas de tensão entre os terminais do UPS. Além disso, 

foram estudados os princípios de funcionamento dos conversores a capacitor 

chaveado e híbridos, onde pela análise destes, foram determinados os possíveis 

modos de operação. A partir das informações levantadas nesse capitulo, será possível 

iniciar as análises dos capítulos posteriores. 
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3 CONVERSOR PWM UNIDIRECIONAL TRÊS-NÍVEIS HÍBRIDO A CAPACITOR 

CHAVEADO MONOFÁSICO 

Este capítulo tem por finalidade a apresentação do estudo analítico do 

conversor híbrido proposto. Através dos princípios de funcionamento e das equações 

encontradas é possível determinar as características de operação do mesmo.  

O foco deste capítulo é a análise do conversor com um banco de baterias 

(característica CC) servindo como fonte de energia, devido a essa ser a maior 

contribuição deste trabalho, pois nessa condição o capacitor chaveado se mostra 

indispensável para o funcionamento desejado do conversor.  

As etapas de operação com a rede (característica CA) servindo como fonte de 

energia são apresentadas, com a finalidade de demonstrar que a inserção do 

capacitor chaveado não interfere no funcionamento durante essa condição. 

3.1 CONVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO PROPOSTO 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma nova topologia de conversores 

CA-CC para aplicações em UPS com o foco na redução de interferência 

eletromagnética através da redução de 𝑑𝑣/𝑑𝑡 entre o ponto neutro da rede elétrica, 

terminal negativo do banco de baterias e o da carga. A proposta abordada prevê a 

utilização de um conversor com ponto comum entre a entrada (rede), bateria e a saída, 

conforme esquema da Figura 18. Nessa solução, é prevista a utilização de um único 

banco de baterias, o que é um diferencial em relação às topologias convencionais que 

permitem a conexão comum entre as fontes.  Estas topologias necessitam da 

utilização de dois bancos de baterias para formar uma fonte simétrica com ponto 

central (HIRACHI et al., 1994). 

O objetivo principal dessa estrutura é permitir que haja, em condições ideais, o 

perfeito balanceamento das tensões sobre os capacitores de saída 𝐶1 e 𝐶2 enquanto 

o conversor operar no modo bateria. Essa característica só é possível devido a 

inserção do capacitor 𝐶3 e os diodos 𝐷5 e 𝐷6, que funciona como um capacitor 

chaveado quando inserido nessa configuração. 

O conversor apresenta apenas dois interruptores comandados para a 

conversão de energia, necessitando assim, de um baixo número de circuitos de 

comando. A estrutura base é derivada de um retificador monofásico unidirecional de 
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três níveis clássico, retirada de (BARBI, 2015), devido a necessidade de operação 

com o ponto de neutro comum entre a entrada e saída. O conversor base sem a 

inserção do capacitor chaveado e os diodos extras são estudados de forma 

aprofundada em (CHEHAB NETO, 2002). 

Utilizando como base os estudos realizados sobre capacitores chaveados, foi 

possível encontrar uma solução para o problema do conversor que fosse capaz de 

operar tanto conectado à rede quanto a um banco de baterias sem perder a referência 

comum do neutro entre a entrada e a saída. 

 

Figura 18 – Conversor proposto 

 

Fonte: Contribuição do autor.  

3.2 FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO DO CONVERSOR NO MODO CC-CC 

A Figura 19 apresenta, de forma qualitativa, as etapas de operação do 

conversor proposto quando o mesmo está sendo operado no modo bateria. Essas 

etapas são válidas para a operação do conversor em CCM (Continuos Curent Mode). 

O conversor apresenta uma etapa de armazenamento e uma de transferência de 

energia. Na Figura 19, a bateria e o indutor de entrada são representados por uma 

fonte de corrente, o que é aceitável durante um período de comutação. É possível 

notar que, durante a etapa de armazenamento, o capacitor 𝐶3 é colocado, através do 

comando do interruptor 𝑆1, em paralelo com o capacitor 𝐶2. Com isso, a energia de 𝐶3 

é transferida para 𝐶2 devido a entrada de condução do diodo 𝐷6. Simultaneamente, o 

capacitor 𝐶1 transfere energia para a carga 𝑅1 enquanto a energia de 𝐶2 é transferida 
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para a carga 𝑅2. O nível de tensão entre o terminal denominado como 1 (meio da 

ponte dos diodos) e a referência (GND) vai a zero.  

 

Figura 19 – Etapas de operação para o conversor proposto de forma qualitativa 
(armazenamento e transferência de energia) 

   
 

 

Fonte: Contribuição do autor.  

 

Já a etapa de transferência de energia se dá pelo bloqueio do interruptor 𝑆1. A 

partir disso, a energia acumulada no indutor é transferida para os capacitores 𝐶1 

(devido a entrada de condução de 𝐷3),  𝐶3 (devido a entrada de condução de 𝐷5) e 

para a carga  𝑅1. Enquanto isso, o capacitor 𝐶2 continua transferindo para 𝑅2.  
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A corrente do diodo 𝐷1 é exatamente a corrente de entrada em ambas as 

etapas. Dentre todos os semicondutores que foram submetidos a passagem de 

corrente, apenas o diodo 𝐷1 não está sujeito a metade da tensão de saída quando os 

mesmos estavam em condição de bloqueio. 

A fim de obter-se uma forma de avaliar as questões qualitativas do conversor 

proposto, criou-se a Tabela 1, onde são apresentadas algumas características obtidas 

a partir da análise anterior. Como a quantidade de semicondutores em condução 

durante cada etapa e tensões que os mesmos ficam submetidos durante o bloqueio. 

 

Tabela 1 – Análise qualitativa do conversor proposto 
(válido para a operação com o banco de baterias) 

 

 Conversor 

proposto 

N° de semicondutores em condução durante o armazenamento de energia 3 

N° de semicondutores em condução durante a transferência de energia 3 

 

Semicondutores submetidos a metade da tensão de saída (em bloqueio) 

 

 

Todos, exceto 𝐷1 

que é 0 V 

 

Número de interruptores comandados que processam energia 1 

Número de interruptores comandados sobressalentes 1 

Número de diodos ultrarrápidos que processam energia 3 

Número de diodos ultrarrápidos sobressalentes 1 

Número de diodos retificadores que processam energia 1 

Número de diodos retificadores sobressalentes 1 

Número de capacitores necessários 3 

Número total de semicondutores 8 

Fonte: Contribuição do autor. 

3.3 ETAPAS DE OPERAÇÃO 

Na Figura 20, é apresentada a topologia a ser estudada operando no modo 

bateria. O conversor em questão possui duas etapas de operação. Porém, antes de 

apresenta-las, é necessário realizar algumas considerações, tais como: O conversor 

opera em regime permanente; Todos os componentes são considerados ideais; O 

conversor operar no modo de condução contínua e as expressões são válidas para o 

modo no-charge; Os capacitores se encontram carregados com a sua tensão nominal; 
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A frequência de comutação é suficientemente elevada para desprezar a ondulação de 

corrente no indutor e a ondulação de tensão nos capacitores; As cargas 𝑅1 e 𝑅2 são 

puramente resistivas e também é assumido que tanto a corrente quanto a tensão de 

entrada são constantes dentro de um período 𝑇𝑠. 

 

Figura 20 – Conversor proposto operando no modo bateria 

   

Fonte: Contribuição do autor.  

 

Sabendo que o conversor é derivado do retificador monofásico unidirecional de 

três níveis é possível pressupor que as equações apresentadas em (3.1) são 

verdadeiras (BARBI, 2015). 

 

[
 
 
 
 
𝐼𝐿1
𝑉𝐶1
𝑉𝐶2
𝑉𝐶3]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ∙ 𝐸

(𝑅1 + 𝑅2) ∙ (1 − 𝐷)
2
=

2 ∙ 𝑃𝑜
𝑉𝑜 ∙ (1 − 𝐷)

=
2 ∙ 𝐼𝑜
(1 − 𝐷)

𝐸

(1 − 𝐷)
𝐸

(1 − 𝐷)
𝐸

(1 − 𝐷) ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.1) 

 

Onde, 𝑉𝑜, 𝑃𝑜 e 𝐼𝑜 são respectivamente: a tensão, potência e corrente total de 

saída. Ou seja, são a soma das condições as quais os resistores 𝑅1 e 𝑅2 estão 
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submetidos. A equação que determina 𝐼𝐿1 foi apresentada de três forma diferentes e 

equivalentes para auxiliar a determinação de futuras equações. 

 

O ganho estático dessa configuração é dado por 

 

𝐺 =
𝑉𝑜
𝐸
=
𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2

𝐸
=

2

(1 − 𝐷)
 (3.2) 

 

Através da equação (3.2), é possível concluir que o ganho estático do conversor 

CC-CC híbrido proposto é o dobro do conversor boost clássico. 

Por meio da equação (3.1) e (3.2) têm-se que as seguintes relações são 

verdadeiras, supondo que a potência do sistema é constante entre todos os casos: 

 

𝐸 =
(𝑅1 + 𝑅2) ∙ (1 − 𝐷)

2

4
 (3.3) 

 

𝐼𝑜 =
𝐼𝐿1 ∙ (1 − 𝐷)

2
 (3.4) 

 

𝑉𝑜 =
2 ∙ 𝐸

(1 − 𝐷)
 (3.5) 

 

Essas equações serão de fundamental importância para determinar os esforços 

de tensão e corrente em cada etapa de operação. 

3.3.1 Primeira Etapa  

A primeira etapa ocorre quando o interruptor 𝑆1 é comandado a conduzir. 

Durante esse momento ocorre o armazenamento de energia no indutor 𝐿1 através da 

bateria (𝐸). Enquanto isso, o capacitor 𝐶3 é conectado ao capacitor 𝐶2 através do diodo 

𝐷6, fazendo assim com que a tensão em ambos os capacitores se equilibre. A carga 

𝑅1 é alimentada pelo capacitor 𝐶1 enquanto a energia que flui para 𝑅2 é decorrente da 

energia transferida de 𝐶2. Assume-se que essa etapa vai de 𝑡 = 0 até 𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 e é 

representada como na Figura 21. 
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A partir desse momento, a corrente e a tensão do indutor de entrada do 

conversor 𝐿1 será denominada como 𝑖𝐿 e 𝑉𝐿, respectivamente, por motivos de 

simplificação. Nestas condições, é possível afirmar que a corrente da fonte de entrada 

𝐸 é a mesma corrente que flui pelo indutor de entrada pelo fato deles estarem em 

série. Ou seja: 

 

𝑖𝐸 = 𝑖𝐿 (3.6) 

 

Figura 21 – Operação com entrada CC quando o interruptor 𝑆1 está conduzindo  

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Manipulando as equações apresentadas entre (3.1) e (3.5) e considerando que 

as variáveis sejam constantes dentro de um período de comutação, é possível 

determinar as tensões e correntes através dos capacitores, semicondutores e indutor 

durante a primeira etapa de operação. Como é descrito em: 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝐿
′ = 𝐸

𝑉𝑆1
′ = 0

𝑉𝑆2
′ =

𝑉𝐶2
′

3
=

𝐸

3 ∙ (1 − 𝐷)

𝑉𝐷1
′ = 0

𝑉𝐷2
′ =

𝑉𝐶2
′

3
=

𝐸

3 ∙ (1 − 𝐷)

𝑉𝐷3
′ = 𝑉𝐶1

′ =
𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐷4
′ =

2 ∙ 𝑉𝐶2
′

3
=

2 ∙ 𝐸

3 ∙ (1 − 𝐷)

𝑉𝐷5
′ = 𝑉𝐶2

′ =
𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐷6
′ = 0

𝑉𝐶1
′ =

𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐶2
′ =

𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐶3
′ =

𝐸

(1 − 𝐷)

 (3.6) 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑖𝐿
′ = 𝑖𝐸 = 𝑖𝐿

𝑖𝑆1
′ = 𝑖𝐿 + (

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
) =

𝑖𝐿 ∙ (𝐷 + 1)

2 ∙ 𝐷

𝑖𝑆2
′ = 0

𝑖𝐷1
′ = 𝑖𝐿

′ = 𝑖𝐸 = 𝑖𝐿
𝑖𝐷2
′ = 0

𝑖𝐷3
′ = 0

𝑖𝐷4
′ = 0

𝑖𝐷5
′ = 0

𝑖𝐷6
′ =

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷

𝑖𝐶1
′ = −(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
)

𝑖𝐶2
′ = (

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
) − (

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
) =

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)
2

2 ∙ 𝐷

𝑖𝐶3
′ = −(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
)

 (3.7) 
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A partir da análise da Figura 21 e das equações de (3.6) e (3.7), é possível 

afirmar que os semicondutores 𝑆1, 𝐷1 e 𝐷6 estão conduzindo enquanto os demais 

estão bloqueados. Além disso, a soma das tensões 𝑉𝑆2
′  que está em paralelo com 𝑉𝐷2

′  

e em série com 𝑉𝐷4
′  é igual a 𝑉𝐶2

′ , já que os mesmos formam um divisor de tensão  a 

partir de 𝑉𝑜 2⁄ . 

E em relação a (3.7) e considerando que 𝐷 assume valores entre 0 e 0,5 (por 

questões de segurança para evitar ganhos de tensões muito elevados), é possível 

afirmar que  

 

|𝑖𝑆1
′ | > |𝑖𝐶3

′ | = |𝑖𝐷6
′ | > |𝑖𝐶2

′ | ≥ |𝑖𝐶1
′ | (3.8) 

 

Pois a corrente 𝑖𝑆1
′  é a soma de 𝑖𝐶3

′  com 𝑖𝐿, 𝑖𝐶2
′  é a subtração de 𝑖𝐶3

′  com 𝐼𝑜 2⁄  e 

𝑖𝐶1
′  é apenas − 𝐼𝑜 2⁄ . Sendo assim, será necessário dar atenção em especial para o 

interruptor 𝑆1 em relação aos níveis de corrente em que ele será submetido. 

3.3.2 Segunda Etapa  

A segunda etapa de operação é determinada quando ocorre o bloqueio do 

interruptor 𝑆1, conforme apresentado na Figura 22. Nessa etapa, a energia 

armazenada em 𝐿1 é parte transferida para o capacitor 𝐶1, assim como para 𝐶3 e para 

a carga 𝑅1. É importante perceber que os capacitores 𝐶1 e 𝐶3 se encontram em 

paralelo, logo suas tensões são equivalentes. Essa etapa de operação inicia no 

instante 𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇𝑠 e termina em 𝑡 = 𝑇𝑠. 
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Figura 22 – Operação com entrada CC quando o interruptor 𝑆1 está bloqueado e 𝐿1 está 
carregado  

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

As correntes nos capacitores, semicondutores e indutor durante essa etapa de 

operação correspondem à: 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑉𝐿

′′ = 𝐸 − 𝑉𝐶1
′′ = 𝐸 − (

𝐸

(1 − 𝐷)
) = −(

𝐸 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
)

𝑉𝑆1
′′ = 𝑉𝐶1

′′ =
𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝑆2
′′ = 0

𝑉𝐷1
′′ = 0

𝑉𝐷2
′′ = 𝑉𝐶1

′′ =
𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐷3
′′ = 0

𝑉𝐷4
′′ = 𝑉𝐶2

′′ =
𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐷5
′′ = 0

𝑉𝐷6
′′ = 𝑉𝐶1

′′ =
𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐶1
′′ =

𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐶2
′′ =

𝐸

(1 − 𝐷)

𝑉𝐶3
′′ =

𝐸

(1 − 𝐷)

 (3.9) 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑖𝐿
′′ = 𝑖𝐸 = 𝑖𝐿
𝑖𝑆1
′′ = 0

𝑖𝑆2
′′ = 0

𝑖𝐷1
′′ = 𝑖𝐿

′′ = 𝑖𝐸 = 𝑖𝐿
𝑖𝐷2
′′ = 0

𝑖𝐷3
′′ =

𝑖𝐿
2

𝑖𝐷4
′′ = 0

𝑖𝐷5
′′ =

𝑖𝐿
2

𝑖𝐷6
′′ = 0

𝑖𝐶1
′′ =

𝑖𝐿 ∙ 𝐷

2

𝑖𝐶2
′′ = −(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
)

𝑖𝐶3
′′ =

𝑖𝐿
2

 (3.10) 

 

Analisando a Figura 22 e se baseando nas equações de (3.9) e (3.10), é 

possível afirmar que os semicondutores 𝐷1, 𝐷3 e 𝐷5 estão conduzindo enquanto os 

demais estão bloqueados.  

E em relação a (3.10) e considerando que 𝐷 assume valores entre 0 e 0,5 (por 

questões de segurança para evitar ganhos de tensões muito elevados), é possível 

afirmar que  

 

|𝑖𝐶3
′′ | = |𝑖𝐷5

′′ | > |𝑖𝐶2
′′ | ≥ |𝑖𝐶1

′′ | (3.11) 

 

Nota-se que em ambas etapas de operação o interruptor 𝑆2 não está sendo 

comandado, portanto caso alguma corrente fosse fluir por ele, seria através do diodo 

intrínseco. 

Mesmo que os semicondutores 𝑆2, 𝐷2 e 𝐷4 sejam submetidos a esforços de 

tensão, os mesmos não conduzem corrente em nenhuma das etapas apresentadas. 

Portanto, caso fosse necessário redesenhar o circuito para a operação 

exclusivamente do modo bateria o circuito da Figura 23 seria o suficiente.  

 



 
 

59 

Figura 23 – Simplificação dos componentes utilizados no modo bateria  

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

O diferencial da estrutura apresentada durante o estudo das etapas de 

operação está na transferência de energia do capacitor 𝐶3 para o 𝐶2. Pois, este é o 

único mecanismo disponível para o carregamento de 𝐶2 e consequentemente o 

responsável por manter o retificador unidirecional de três níveis com a sua 

característica de ganho estático original. 

3.4 APRESENTAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA DO CONVERSOR 

De maneira sucinta, são apresentadas as formas de onda teóricas do conversor 

proposto quando o mesmo opera no modo bateria, sendo avaliado dentro de um 

período de chaveamento (𝑇𝑠). A Figura 24 apresenta as tensões em cada componente 

presente, enquanto a Figura 25 apresenta as correntes. Uma pequena oscilação de 

corrente foi considerada, com o intuito de melhor ilustrar o comportamento do inversor, 

sem que o mesmo saísse do modo de operação contínua. 
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Figura 24 – Formas de onda de tensão do conversor proposto  

 

Fonte: Contribuição do autor.  
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Figura 25 – Formas de onda de corrente do conversor proposto  

 

Fonte: Contribuição do autor.  
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3.5 ANÁLISE DE ESFORÇOS DE CORRENTE 

Para a análise dos esforços de corrente, será considerado que os componentes 

do conversor são ideais. Porém, o funcionamento adequado do capacitor chaveado 

requer que haja uma resistência parasita com valor mínimo para que o mesmo se 

encontre no modo partial-charge. Assumindo que o capacitor 𝐶3 possui um valor de 

capacitância demasiadamente elevado, e uma resistência parasita mínima, é possível 

garantir que o mesmo se encontra praticamente no modo no-charge. 

3.5.1 Expressão da Corrente Média nos Capacitores 𝐶1, 𝐶2 e 𝐶3 

Sabe-se que o conversor opera em regime permanente, e portanto, a corrente 

média dos capacitores tem que ser nula. Essa seção tem o intuito de reconfirmar os 

equacionamentos feitos anteriormente. 

A expressão da corrente média quase instantânea sobre os capacitores em 

questão é definida da seguinte maneira: 

 

〈𝐼𝐶𝑘,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫ 𝑖𝐶𝑘

′
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ 𝑖𝐶𝑘
′′

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)   , 𝑘 = 1,2,3 (3.12) 

 

• Corrente média no capacitor 𝑪𝟏: 

 

Portanto, para o capacitor 𝐶1 tem-se que 

 

〈𝐼𝐶1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫ −(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
)

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫
𝑖𝐿 ∙ 𝐷

2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)  (3.13) 

 

Resolvendo cada parte da integral 

 

〈𝐼𝐶1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
𝑖𝐿 ∙ 𝐷 ∙ (1 − 𝐷)

2
−
𝑖𝐿 ∙ 𝐷 ∙ (1 − 𝐷)

2
  (3.14) 

 

Logo, a corrente média no capacitor 𝐶1 é nula, conforme esperado. 
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〈𝐼𝐶1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 = 0  (3.15) 

 

• Corrente média no capacitor 𝑪𝟐: 

 

O mesmo pode ser feito para o capacitor 𝐶2 

 

〈𝐼𝐶2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)
2

2 ∙ 𝐷

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ −(
𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
)

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)  (3.16) 

 

Resolvendo e simplificando cada integral 

 

〈𝐼𝐶2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2

2
−
𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2

2
  

(3.17) 

 

Portanto, é possível afirmar que a corrente média no capacitor 𝐶2 é igual a zero 

 

〈𝐼𝐶2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 = 0  (3.18) 

 

• Corrente média no capacitor 𝑪𝟑: 

 

Por fim, o procedimento é repetido para o capacitor 𝐶3 

 

〈𝐼𝐶3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫ −(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
)

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫
𝑖𝐿
2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)  (3.19) 

 

Novamente, resolve-se cada integral antes de simplificar completamente a 

expressão 

 

〈𝐼𝐶3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
−
𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
  (3.20) 

 

Novamente, é comprovado que a corrente média é nula 

 

〈𝐼𝐶3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 = 0  (3.21) 
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3.5.2 Expressão da Corrente Eficaz nos Capacitores 𝐶1, 𝐶2 e 𝐶3 

A expressão que define a corrente eficaz quase instantânea sobre os 

capacitores em questão é representada por: 

 

〈𝐼𝐶𝑘,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (𝑖𝐶𝑘

′ )2
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ (𝑖𝐶𝑘
′′ )2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)   , 𝑘 = 1,2,3 (3.22) 

 

• Corrente eficaz no capacitor 𝑪𝟏: 

 

Começando a análise com o capacitor 𝐶1, tem-se que: 

 

〈𝐼𝐶1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (−(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
))

2
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 +∫ (
𝑖𝐿 ∙ 𝐷

2
)
2𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡) (3.23) 

 

Simplificando, 

 

〈𝐼𝐶1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√
𝐷 ∙ 𝑖𝐿

2 ∙ (𝐷 − 1)2

4
−
𝐷2 ∙ 𝑖𝐿

2 ∙ (𝐷 − 1)

4
 (3.24) 

 

Resolvendo a expressão (3.24) obtém-se a equação que define a corrente 

eficaz através do capacitor 𝐶1 

 

〈𝐼𝐶1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√−

𝐷 ∙ 𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)

2
=
𝑖𝐿
2
∙ √𝐷 ∙ (1 − 𝐷) (3.25) 

 

A fim de obter-se um gráfico que apresente a variação da corrente eficaz pela 

variação da razão cíclica, é necessário normalizar a curva a partir da corrente de 

entrada, denominada como 𝑖𝐿. Dessa forma, a fórmula que define essa normalização 

é: 
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〈𝐼�̅�,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
〈𝐼𝑥,𝑒𝑓〉𝑇𝑠
𝑖𝐿

 (3.26) 

 

A Figura 26 apresenta o gráfico da variação da corrente eficaz do capacitor 𝐶1 

em relação a variação da razão cíclica 𝐷. A normalização apresentada na equação 

(3.26) foi aplicada. 

 

Figura 26 – Corrente eficaz normalizada através do capacitor 𝐶1 em função da variação da 

razão cíclica 𝐷 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Analisando a Figura 26 é possível perceber que a corrente eficaz no capacitor 

aumenta com o aumento da razão cíclica. 

 

• Corrente eficaz no capacitor 𝑪𝟐: 

 

Para determinar a corrente eficaz através do capacitor 𝐶2 será necessário 

utilizar a equação (3.22). Logo, 

 

〈𝐼𝐶2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)2

2 ∙ 𝐷
)

2𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ (−(
𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2
))

2
𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡) (3.27) 

 

Resolvendo as integrais da equação (3.27): 
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〈𝐼𝐶2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)4

4 ∙ 𝐷
−
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)3

4
 (3.28) 

 

Simplificando, tem-se que 

 

〈𝐼𝐶2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =

√−
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)3

𝐷
2

=
𝑖𝐿
2
∙ √
(1 − 𝐷)3

𝐷
 

(3.29) 

 

A partir da normalização descrita em (3.26), é possível determinar o gráfico da 

variação da corrente eficaz através do capacitor 𝐶2 em relação a razão cíclica 𝐷. Como 

é apresentado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Corrente eficaz normalizada através do capacitor 𝐶2 em função da variação da 
razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

A partir da Figura 27, é possível perceber que a corrente eficaz no capacitor 𝐶2 

tem um comportamento contrário ao do capacitor 𝐶1. 

 

• Corrente eficaz no capacitor 𝑪𝟑: 

 

Para determinar a corrente eficaz no capacitor 𝐶3 repete-se os passos 

anteriores: 
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〈𝐼𝐶3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (−(

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
))

2
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ (
𝑖𝐿
2
)
2𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡) (3.30) 

 

Resolvendo apenas as integrais: 

 

〈𝐼𝐶3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)2

4 ∙ 𝐷
−
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)

4
 (3.31) 

 

Simplificando, 

 

〈𝐼𝐶3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√−

𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)

𝐷
2

=
𝑖𝐿
2
∙ √
1

𝐷
− 1 (3.32) 

 

A partir da normalização descrita em (3.32) é possível determinar o gráfico da 

variação da corrente eficaz através do capacitor 𝐶3 em relação a razão cíclica 𝐷. Como 

é apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Corrente eficaz normalizada através do capacitor 𝐶3 em função da variação da 

razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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3.5.3 Expressão da Corrente Média nos Interruptores 𝑆1 e 𝑆2 

A partir da utilização das equações (3.7) e (3.10) encontradas no estudo das 

etapas de operação, será possível determinar o valor médio e eficaz das correntes 

nos interruptores comandados 𝑆1 e 𝑆2. 

De todos os elementos presentes na topologia em questão, o interruptor 

estático 𝑆1 é o que mais sofre com esforços de corrente. Isto é devido ao mesmo ser 

submetido a soma das correntes de entrada 𝑖𝐿 com a transferida do capacitor  𝐶3 para 

o 𝐶2. Essa questão faz com que a corrente quase instantânea sobre 𝑆1 seja um dos 

principais responsáveis pelas perdas de comutação da topologia, enquanto que a 

média e a eficaz são responsáveis pelas de condução.  Portanto, o dimensionamento 

físico desse elemento deverá receber atenção redobrada. 

O interruptor estático 𝑆1 só é comandado durante a etapa de acumulo de 

energia. Sendo a sua corrente expressa em (3.7) e reescrita aqui novamente. 

 

𝑖𝑆1
′ = 𝑖𝐿 + (

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
) =

𝑖𝐿 ∙ (𝐷 + 1)

2 ∙ 𝐷
 (3.33) 

 

Variando a razão cíclica 𝐷 contida na equação (3.33) e normalizando-a em 

relação a corrente média de entrada 𝑖𝐿, é possível encontrar a envoltória da corrente 

instantânea (desprezando as oscilações) sobre o interruptor estático 𝑆1. A Figura 29 

ilustra este comportamento. 

 

Figura 29 – Corrente instantânea normalizada através do interruptor 𝑆1 em função da variação 
da razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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Derivando (3.33) em relação a 𝐷 e encontrado as raízes da equação resultante, 

é possível afirmar que o ponto onde a corrente instantânea é mínima no interruptor 𝑆1 

é: 

 

𝑖𝑆1 𝑚𝑖𝑛
′ → 𝐷 = √2 − 1 = 0,414214 (3.34) 

 

Visto que a outra raiz encontrada está fora do intervalo possível de 0 ≤ 𝐷 ≤ 1. 

Além disso, não existem pontos de máximos globais, visto que a equação (3.33) 

apresenta duas assíntotas, uma quando 𝐷 é igual a zero e a outra quando é igual a 

um. 

A expressão da corrente média quase instantânea a qual os interruptores 

estáticos são submetidos é expressa como: 

 

〈𝐼𝑆𝑘,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫ 𝑖𝑆𝑘

′
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 +∫ 𝑖𝑆𝑘
′′

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)   , 𝑘 = 1,2 (3.35) 

 

• Corrente média no interruptor 𝑺𝟏: 

 

Substituindo as correntes instantâneas de 𝑆1 em (3.35), tem-se que: 

 

〈𝐼𝑆1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
∫

𝑖𝐿 ∙ (𝐷 + 1)

2 ∙ 𝐷

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 (3.36) 

 

Resolvendo a integral de (3.36) e simplificando o resultado: 

 

〈𝐼𝑆1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
𝑖𝐿
2
∙ (𝐷 + 1) (3.37) 

 

A fim de obter-se um gráfico que apresente a variação da corrente média pela 

variação da razão cíclica 𝐷, optou-se por normalizar a curva a partir da corrente de 

entrada, denominada como 𝑖𝐿 (que neste caso é igual a 𝐼𝐿 médio, visto a análise não 

prevê as ondulações de corrente de entrada). Dessa forma, a fórmula que defini essa 

normalização é: 
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〈𝐼�̅�,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
〈𝐼𝑥,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠

𝑖𝐿
 (3.38) 

A Figura 30 apresenta a normalização da corrente média do interruptor estático 

𝑆1 em relação a corrente de entrada 𝑖𝐿. 

 

Figura 30 – Corrente média normalizada através do interruptor 𝑆1 em função da variação da 

razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

• Corrente média no interruptor 𝑺𝟐: 

 

A corrente média no interruptor 𝑆2 é nula, visto que em ambas etapas de 

operação não há passagem de corrente através do interruptor estático 𝑆2. 

 

〈𝐼𝑆2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 = 0 (3.39) 

3.5.4 Expressão da Corrente Eficaz nos Interruptores 𝑆1 e 𝑆2 

A equação que define as correntes eficazes para os interruptores em questão 

é apresentada como sendo: 

 

〈𝐼𝑆𝑘,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (𝑖𝑆𝑘

′ )2
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ (𝑖𝑆𝑘
′′ )2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)   , 𝑘 = 1,2 (3.40) 
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• Corrente eficaz no interruptor 𝑺𝟏: 

 

Aplicando a equação (3.40) com os valores conhecidos de 𝑆1, obtém-se: 

 

〈𝐼𝑆1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
∫ (

𝑖𝐿 ∙ (𝐷 + 1)

2 ∙ 𝐷
)

2𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 (3.41) 

 

Resolvendo e simplificando (3.41): 

 

〈𝐼𝑆1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 + 1)2

4 ∙ 𝐷
=
𝑖𝐿
2
∙ √
(𝐷 + 1)2

𝐷
 (3.42) 

 

A Figura 31 apresenta a parametrização da corrente eficaz do interruptor 

estático 𝑆1 em relação a corrente de entrada 𝑖𝐿, como descrito na equação (3.26). 

 

Figura 31 – Corrente eficaz normalizada através do interruptor 𝑆1 em função da variação da 

razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

• Corrente eficaz no interruptor 𝑺𝟐: 

 

A corrente eficaz no interruptor 𝑆2 é nula, visto que em ambas etapas de 

operação não há passagem de corrente através do interruptor estático 𝑆2. 
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〈𝐼𝑆2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = 0 (3.43) 

 

3.5.5 Expressão da Corrente Média nos Diodos Retificadores 𝐷1 e 𝐷2 

Os diodos 𝐷1 e 𝐷2 podem ser diodos retificadores devido ao fato deles estarem 

conectados ao braço retificador da topologia, isso quando a mesma está sendo 

analisada com a rede elétrica conectada a entrada. A utilização de diodos retificadores 

no modo de operação a baterias também é válida, visto que o diodo 𝐷1 conduz em 

ambas as etapas, enquanto o diodo 𝐷2 não é submetido a passagem de corrente. 

Logo a expressão que define a corrente média através dos diodos do circuito 

pode ser definida como: 

 

〈𝐼𝐷𝑘,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫ 𝑖𝐷𝑘

′
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ 𝑖𝐷𝑘
′′

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)   , 𝑘 = 1,2,3,4,5,6 (3.44) 

 

• Corrente média no diodo retificador 𝑫𝟏: 

 

Aplicando a expressão (3.44) para o diodo 𝐷1, tem-se: 

 

〈𝐼𝐷𝑘,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
(∫ 𝑖𝐿

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ 𝑖𝐿

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡) =  𝑖𝐿 (3.45) 

 

• Corrente média no diodo retificador 𝑫𝟐: 

 

A corrente média no diodo retificador 𝐷2 é nula, visto que em ambas etapas de 

operação não há passagem de corrente através mesmo. 

 

〈𝐼𝐷2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 = 0 (3.46) 
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3.5.6 Expressão da Corrente Eficaz nos Diodos Retificadores 𝐷1 e 𝐷2 

A expressão da corrente eficaz baseado nas correntes instantâneas nos diodos 

do circuito é: 

 

〈𝐼𝐷𝑘,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (𝑖𝐷𝑘

′ )2
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ (𝑖𝐷𝑘
′′ )2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)   , 𝑘 = 1,2,3,4,5,6 (3.47) 

 

• Corrente eficaz no diodo retificador 𝑫𝟏: 

 

Substituindo os valores conhecidos das expressões de corrente do diodo 𝐷1 em 

(3.47), obtém-se: 

 

〈𝐼𝐷1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ 𝑖𝐿

2
𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ 𝑖𝐿
2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡) = 𝑖𝐿 (3.48) 

 

A partir de (3.45) e (3.48) é possível perceber que a corrente que passa pela 

entrada do conversor, e consequentemente o indutor de entrada 𝐿1, é a mesma que 

o diodo 𝐷1 é submetido. Como foi constatado anteriormente, a análise do conversor 

foi feita no modo de operação contínuo e com uma fonte de tensão constante na 

entrada (bateria – 𝐸). Dessa forma, a corrente média de entrada é igual à eficaz. 

 

• Corrente eficaz no diodo retificador 𝑫𝟐: 

 

Novamente, é constatado que a corrente eficaz através do diodo retificador 𝐷2 

é nula, visto que em ambas etapas de operação não há passagem de corrente. 

 

〈𝐼𝐷2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = 0 (3.49) 
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3.5.7 Expressão da Corrente Média nos Diodos Ultrarrápidos 𝐷3, 𝐷4, 𝐷5 e 𝐷6 

A expressão que define a corrente média através dos diodos já foi definida em 

(3.44). A mesma será reutilizada para definir as correntes nos diodos ultrarrápidos 𝐷3, 

𝐷4, 𝐷5 e 𝐷6. 

 

• Corrente média no diodo ultrarrápido 𝑫𝟑: 

 

Só há passagem de corrente através do diodo 𝐷3 durante a etapa de 

transferência de energia do indutor 𝐿1 para o capacitor 𝐶1. Portanto, 

 

〈𝐼𝐷3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
∫

𝑖𝐿
2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡 (3.50) 

 

Resolvendo (3.50), tem-se: 

 

〈𝐼𝐷3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
𝑖𝐿
2
∙ (1 − 𝐷) (3.51) 

 

• Corrente média no diodo ultrarrápido 𝑫𝟒: 

 

Como não há passagem de corrente através do diodo 𝐷4, sabe-se que: 

 

〈𝐼𝐷4,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 = 0 (3.52) 

 

• Corrente média no diodo ultrarrápido 𝑫𝟓: 

 

De forma análoga ao diodo ultrarrápido 𝐷3, o diodo 𝐷5 só é submetido a 

passagem de corrente durante a etapa de transferência de energia do indutor 𝐿1 para 

o capacitor 𝐶3. Dessa forma, a corrente total 𝑖𝐿 é dividida de forma igual entre ambos 

os diodos. Sendo assim, a corrente média quase instantânea do diodo 𝐷5 é expressa 

como: 
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〈𝐼𝐷5,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
∫

𝑖𝐿
2

𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡 =
𝑖𝐿
2
∙ (1 − 𝐷) (3.53) 

 

• Corrente média no diodo ultrarrápido 𝑫𝟔: 

 

A condução do diodo rápido 𝐷6 só se dá na etapa de acúmulo de energia do 

indutor 𝐿1. E a corrente que passa pelo mesmo é igual a corrente que flui do capacitor 

𝐶3 para o capacitor 𝐶2. Dessa forma, a expressão da corrente média sobre ele é: 

 

〈𝐼𝐷6,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
1

𝑇𝑠
∫

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 (3.54) 

 

Solucionando (3.54): 

 

〈𝐼𝐷6,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 =
𝑖𝐿
2
∙ (1 − 𝐷) (3.55) 

 

A Figura 32 exibe a forma de onda da corrente média através dos diodos 

rápidos 𝐷3, 𝐷5 e 𝐷6 normalizados em relação a corrente de entrada, assim como 

mostrado em (3.38). 

 

Figura 32 – Corrente média normalizada através do diodo 𝐷3, 𝐷5 e 𝐷6 em função da variação 

da razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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3.5.8 Expressão da Corrente Eficaz nos Diodos Ultrarrápidos 𝐷3, 𝐷4, 𝐷5 e 𝐷6 

A expressão que define a corrente eficaz através dos diodos do circuito já foi 

definida em (3.47). 

 

• Corrente eficaz no diodo ultrarrápido 𝑫𝟑: 

 

Em relação a corrente eficaz no diodo 𝐷3, tem-se que: 

 

〈𝐼𝐷3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
∫

𝑖𝐿
2

2𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡  (3.56) 

 

Solucionando a expressão (3.56) para o diodo 𝐷3, obtém-se: 

 

〈𝐼𝐷3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√−

𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)

4
=
𝑖𝐿
2
∙ √(1 − 𝐷) (3.57) 

 

• Corrente eficaz no diodo ultrarrápido 𝑫𝟒: 

 

Como não há passagem de corrente através do diodo 𝐷4, sabe-se que: 

 

〈𝐼𝐷4,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = 0 (3.58) 

 

• Corrente eficaz no diodo ultrarrápido 𝑫𝟓: 

 

De forma análoga a corrente eficaz do diodo 𝐷3, tem-se para o diodo 𝐷5: 

 

〈𝐼𝐷5,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
∫

𝑖𝐿
2

2𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡  (3.59) 

 

Resolvendo (3.59): 
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〈𝐼𝐷5,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√−

𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)

4
=
𝑖𝐿
2
∙ √(1 − 𝐷) (3.60) 

 

A Figura 33 exibe a forma de onda da corrente eficaz através dos diodos 

ultrarrápidos 𝐷3 e 𝐷5 normalizados em relação a corrente de entrada, assim como 

mostrado em (3.38). 

 

Figura 33 – Corrente eficaz normalizada através do diodo 𝐷3 e 𝐷5 em função da variação da 

razão cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

• Corrente eficaz no diodo ultrarrápido 𝑫𝟔: 

 

Por fim, repete-se o processor para o diodo 𝐷6: 

 

〈𝐼𝐷6,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
)

2𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡)  (3.61) 

 

Solucionando e simplificando (3.61): 

 

〈𝐼𝐷6,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 =
√
𝑖𝐿
2 ∙ (𝐷 − 1)2

4 ∙ 𝐷
=
𝑖𝐿
2
∙ √
(𝐷 − 1)2

𝐷
 (3.62) 
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A Figura 34 exibe a forma de onda da corrente média através dos diodos 

ultrarrápidos 𝐷6 normalizados em relação a corrente de entrada, assim como mostrado 

em (3.38). 

 

Figura 34 – Corrente eficaz normalizada através do diodo 𝐷6 em função da variação da razão 
cíclica 𝐷 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Nesta seção foram calculados os esforços de correntes em todos os elementos 

da topologia analisada. A análise é válida somente quando as resistências parasitas 

são desprezíveis e garantidos, ao menos, o modo de descarga parcial dos 

capacitores. Também, durante o estudo, foram ignoradas as ondulações de correntes 

de alta frequência, tanto do indutor de entrada, 𝐿1, quanto devido às comutações dos 

capacitores. Outro ponto é que as expressões são validas somente quando se 

emprega uma fonte de corrente contínua na entrada do conversor. Caso fosse 

empregada uma fonte CA, a análise matemática teria que ser abordada de maneira 

distinta. 

A Figura 35 apresenta um comparativo dos esforços de corrente eficaz nos 

capacitores da topologia. Nela, é possível perceber que a corrente eficaz é mínima 

quando 𝐷 = 0,5. Essa constatação é válida somente quando é considerada a soma 

das correntes de todos os capacitores. A fim de evitar correntes muito elevadas sob 

os capacitores, o conversor não deve operar com índices 𝐷 muito próximos de zero, 

ou um. 
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Figura 35 – Comparativo das correntes eficazes através dos capacitores 𝐶1, 𝐶2 e 𝐶3 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

A Figura 36 apresenta o comparativo das correntes médias através dos 

semicondutores do conversor. É possível perceber que as correntes médias dos 

diodos possuem um comportamento constante quando parametrizados em relação a 

corrente 𝐼𝐿. Além disso, a corrente média em 𝑆1 decai significativamente quando o 

conversor opera com razões cíclicas próximas a zero. 

 

Figura 36 – Comparativo das correntes médias através dos semicondutores  𝑆1, 𝐷1, 𝐷3, 𝐷5 e 

𝐷6 

 
FONTE: Contribuição do autor. 
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A Figura 37 apresenta o comparativo entre as correntes eficazes através dos 

semicondutores da topologia. Levando em conta apenas o interruptor 𝑆1, a corrente 

eficaz mínima ocorre quando 𝐷 = √5 − 2 = 0,236067, esse valor pode ser encontrado 

a partir da derivada da equação (3.42). Já os diodos, tem a sua corrente eficaz total 

mínima quando 𝐷 = 0,5. O interruptor 𝑆1 apresenta correntes significativamente 

elevadas, quando o conversor operar com razões cíclicas próximas a um. 

 

Figura 37 – Comparativo das correntes eficazes através dos semicondutores  𝑆1, 𝐷1, 𝐷3, 𝐷5 e 

𝐷6 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

As correntes médias e eficazes dos componentes 𝑆2, 𝐷2 e 𝐷4 não foram 

analisadas nessa seção por serem nulas. 

Os componentes físicos serão especificados a partir da metodologia 

apresentada no modo de operação CC-CC, visto que se espera maiores esforços 

sobre os componentes neste modo, devido a presença do capacitor chaveado. Caso 

seja necessário considerar os esforços no modo CA-CC a literatura já apresenta 

diversas metodologias que podem ser seguidas. 
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3.6 TAXA DE CONVERSÃO 

A partir do estudo relacionado as etapas de operação do conversor, é possível 

determinar o ganho estático 𝐺. Sendo assim, definido como: 

 

𝐺 =
𝑉𝑜
𝑉𝐸

 (3.63) 

 

Relacionando o ganho estático 𝐺 com a razão cíclica 𝐷, obtém-se: 

 

𝐺 =
𝑉𝑜
𝑉𝐸
=

2

(1 − 𝐷)
 (3.64) 

 

A partir de (3.64) é definida a relação entrada-saída do conversor. 

A título de comparação, na Figura 38 é apresentado o ganho estático da 

topologia proposta e do conversor boost CC-CC clássico, ambos em função da razão 

cíclica 𝐷. Nesta imagem pode-se verificar claramente que a solução proposta fornece 

um ganho duas vezes superior à topologia convencional. 

 

Figura 38 – Comparativo dos ganhos estáticos do conversor proposto com o conversor boost 
clássico 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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3.7 ONDULAÇÃO DE CORRENTE NO INDUTOR DE ENTRADA 

Para determinar a ondulação de corrente, é necessário conhecer os níveis de 

tensão aos quais o indutor 𝐿1 é submetido. Observando as equações (3.6) e (3.9), 

chega-se à conclusão que durante a primeira etapa de operação o indutor é submetido 

a tensão de entrada 𝐸, enquanto que durante a segunda etapa é submetido a 

diferença 𝐸 − 𝑉𝐶1. Com isso, pode-se determinar que: 

 

𝑣𝐿1 = 𝐿1 ∙
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= 𝐿1 ∙
∆𝑖𝐿1
∆𝑡

 (3.65) 

 

Como a ondulação ∆𝑖𝐿1 é igual em ambas as etapas de operação, é possível 

resolver (3.65) considerando apenas a primeira etapa. Onde nela ∆𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇𝑆 e       

𝑣𝐿1 = 𝐸. Isolando ∆𝑖𝐿1, chega-se em: 

 

∆𝑖𝐿1 =
𝐸 ∙ 𝐷

𝐿1 ∙ 𝑓𝑆
 (3.66) 

 

Isolando 𝐿1 da equação (3.66), é possível encontrar a expressão que quantifica 

o valor da indutância. Rearranjando a equação (3.66), tem-se: 

 

𝐿1 =
𝐸 ∙ 𝐷

∆𝑖𝐿1 ∙ 𝑓𝑆
 (3.67) 

 

A título de comparação, a equação (3.65) pode ser refeita considerando a 

segunda etapa de operação do conversor. Onde nela, ∆𝑡 = (1 − 𝐷) ∙ 𝑇𝑆 e 𝑣𝐿1 = 𝐸 −
𝑉𝑜

2
. 

 

∆𝑖𝐿1 = |
(𝐸 −

𝑉𝑜
2) ∙

(1 − 𝐷)

𝐿1 ∙ 𝑓𝑆
| (3.68) 

 

Isolando 𝐿1: 
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𝐿1 = |
(𝐸 −

𝑉𝑜
2) ∙

(1 − 𝐷)

∆𝑖𝐿1 ∙ 𝑓𝑆
| (3.69) 

 

Conhecendo o ganho estático do conversor, fornecido em (3.5) é possível 

afirmar que as equações (3.66) até (3.69) são equivalentes. 

Visando manter o modo de operação contínuo do conversor é necessário 

escolher um valor de indutância 𝐿1 de tal maneira que, ∆𝑖𝐿1 seja pelo menos menor do 

que 200% da corrente 𝐼𝐿1. Visto que esta condição é necessária para que os 

equacionamentos feitos ao longo deste capítulo sejam validos. Durante a etapa de 

projeto do indutor, um valor de ondulação menor será escolhido por ser mais 

adequado. 

3.8 ONDULAÇÃO DE TENSÃO NOS CAPACITORES DE SAÍDA 

Para determinar ondulação de tensão total a qual a carga está submetida, 

optou-se por avaliar primeiramente a ondulação de tensão sobre o capacitor 𝐶1, e 

então a ondulação em 𝐶2. 

Para analisar o capacitor 𝐶1, é necessário observar o nó de saída do conversor, 

como por exemplo na Figura 22. Conectado a este nó há três elementos, o diodo 𝐷3 

o capacitor 𝐶1 e a carga 𝑅1. A partir desse nó, é possível chegar a seguinte relação 

entre as correntes: 

 

𝑖𝐷3 = 𝑖𝐶1 +
𝐼𝑜
2

 (3.70) 

 

Ou seja, a corrente no diodo 𝐷3 se divide em duas parcelas, uma que vai para 

o capacitor 𝐶1 e outra que vai para a carga 𝑅1. A corrente do diodo 𝐷3 é igual a zero 

na primeira etapa de operação e igual a metade da corrente do indutor na segunda 

etapa. Essa corrente resultante é composta por uma componente média, denominada 

como 𝐼�̅�3, adicionada a uma componente alternada 𝑖𝐷3 𝑐𝑎(𝑡), como expresso em (3.71). 

Sabendo que não pode existir nível médio de corrente através do capacitor, conclui-

se que, que a componente média da corrente que há no diodo 𝐷3 flui para a carga 𝑅1. 
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𝑖𝐷3 = 𝐼�̅�3 + 𝑖𝐷3 𝑐𝑎(𝑡) (3.71) 

 

Assumindo que a capacitância 𝐶1 é bastante elevada, e que as componentes 

alternadas presentes na corrente do diodo 𝐷3 são de altas frequência, então pode-se 

afirmar que o capacitor 𝐶1 apresentará um caminho de baixa impedância para as 

componentes alternadas da corrente do diodo 𝐷3. Dessa forma, pode-se concluir que 

a corrente no capacitor 𝐶1 será aproximadamente igual a parcela alternada da corrente 

do diodo 𝐷3. 

Com base nisso, a corrente no capacitor 𝐶1 terá o mesmo comportamento que 

foi expresso na Figura 25. De forma simplificada: 

 

𝑖𝐶1 = 𝑖𝐷3 −
𝐼𝑜
2

 (3.72) 

 

Nota-se a partir da Figura 25, que há momentos em que o capacitor carrega e 

outros em que se descarrega. Esse balanço de energia deve ser nulo dentro de um 

período de comutação. A variação de corrente no capacitor irá acarretar na variação 

de tensão sobre este, já que a tensão do capacitor é dada como sendo: 

 

𝑣𝐶𝑥 =
1

𝐶𝑥
∫𝑖𝐶𝑥 𝑑𝑡 + 𝑣𝐶𝑥(0) (3.73) 

 

A partir de (3.73) considera-se que há uma tensão inicial 𝑣𝐶1(0) sobre o 

capacitor 𝐶1. Na primeira etapa de operação tem-se uma corrente constante negativa 

fluindo no capacitor. Já que a integral de uma constante negativa é uma reta com 

inclinação de mesmo sinal. Sendo assim, a tensão no capacitor terá um 

comportamento linear e decrescente. Já na segunda etapa de operação do capacitor, 

há uma corrente linear e decrescente fluindo pelo mesmo. A integral dessa reta irá 

produzir uma parábola com sinal negativo. Assim a tensão sobre o capacitor 𝐶1 terá 

um comportamento de segunda ordem. 

Como o conversor opera em regime permanente, a tensão final do capacitor é 

igual a tensão inicial, dentro de um período de chaveamento. Portanto, a máxima 

excursão da tensão ocorre quando a corrente no capacitor 𝐶1 é positiva ou quando 

essa corrente é negativa. Sabendo que a corrente no capacitor é dada como: 
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𝑖𝐶𝑥 = 𝐶𝑥 ∙
𝑑𝑣𝐶𝑥
𝑑𝑡

 (3.74) 

 

Dessa forma, opta-se por trabalhar com a expressão (3.74) em relação ao 

capacitor 𝐶1 considerando a primeira etapa de operação, já que a tensão nesse 

período é linear. Dessa forma: 

 

𝑖𝐶1 = 𝐶1 ∙
∆𝑣𝐶1
∆𝑡

 (3.75) 

 

Onde ∆𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇𝑆 e a corrente nesse intervalo é igual a −𝐼𝑜 2⁄ . Já ∆𝑣𝐶1 é 

negativo devido a inclinação da tensão. Assim, isolando o 𝐶1 da equação (3.75), 

obtém-se uma expressão que quantifica o valor do capacitor. 

 

𝐶1 =
𝐼𝑜 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑆
2 ∙ ∆𝑣𝐶1

 (3.76) 

 

Isolando ∆𝑣𝐶1 da equação (3.76), é possível encontrar uma forma de determinar 

a variação de tensão em relação ao valor escolhido de capacitância 𝐶1. 

 

∆𝑣𝐶1 =
𝐼𝑜 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑆
2 ∙ 𝐶1

 (3.77) 

 

Para determinar a variação de tensão sobre o capacitor 𝐶2 o mesmo processo 

pode ser repetido, com o diferencial que a expressão (3.72) deve ser substituída por: 

 

𝑖𝐶2 = 𝑖𝐷6 −
𝐼𝑜
2

 (3.78) 

 

Outro aspecto que sofreu variação foi em relação as etapas de operação já que 

o diodo 𝐷6 só conduz durante a primeira etapa. Dessa forma, a etapa que faz com que 

o comportamento da tensão sobre o capacitor 𝐶2 seja linear, é a segunda. Substituindo 

essas informações em (3.74), tem-se: 
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𝑖𝐶2 = 𝐶2 ∙
∆𝑣𝐶2
∆𝑡

 (3.79) 

 

Onde ∆𝑡 = (1 − 𝐷) ∙ 𝑇𝑆 e a corrente nesse intervalo é igual a −𝐼𝑜 2⁄ . Já ∆𝑣𝐶2 é 

negativo devido a inclinação da tensão. Assim, isolando o 𝐶2 da equação (3.79), 

obtém-se uma expressão que quantifica o valor do capacitor 𝐶2. 

 

𝐶2 =
𝐼𝑜 ∙ (1 − 𝐷) ∙ 𝑇𝑆

2 ∙ ∆𝑣𝐶2
 (3.80) 

 

Isolando ∆𝑣𝐶2 da equação (3.80) é possível encontrar uma forma de determinar 

a variação de tensão em relação ao valor escolhido de capacitância 𝐶2. 

 

∆𝑣𝐶2 =
𝐼𝑜 ∙ (1 − 𝐷) ∙ 𝑇𝑆

2 ∙ 𝐶2
 (3.81) 

 

Para determinar a variação de tensão total sobre as cargas, deve-se subtrair 

as expressões (3.77) de (3.81), visto que o comportamento da ondulação da tensão 

do capacitor 𝐶1 é oposto a 𝐶2. 

 

∆𝑣𝐶0 = |
𝐼𝑜 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑆
2 ∙ 𝐶1

−
𝐼𝑜 ∙ (1 − 𝐷) ∙ 𝑇𝑆

2 ∙ 𝐶2
| (3.82) 

 

A inserção do módulo se fez necessária, já que uma variação de tensão 

negativa não tem um significado físico. 

Assumindo que 𝐶2 possui o mesmo valor do que 𝐶1 é possível simplificar a 

equação (3.82) da seguinte maneira: 

 

∆𝑣𝐶0 = |
𝐼𝑜 ∙ ((2 ∙ 𝐷) − 1)

2 ∙ 𝐶1,2 ∙ 𝑓𝑠
| (3.83) 

 

Isolando 𝐶1, quando o mesmo é equivalente a 𝐶2: 
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𝐶1 = 𝐶2 = |
𝐼𝑜 ∙ ((2 ∙ 𝐷) − 1)

2 ∙ ∆𝑣𝐶0 ∙ 𝑓𝑠
| (3.84) 

 

A análise feita nessa seção é de suma importância, visto que ela comprova que 

a variação da tensão total na saída do conversor não depende do valor da 

capacitância 𝐶3, quando o mesmo se encontra o mais próximo o possível da operação 

no-charge. 

 

3.9 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO CAPACITOR CHAVEADO 

Durante toda análise matemática, desenvolvida até o presente momento, 

somente o modo no-charge de operação foi considerado. Isso se deve ao fato de 

simplificar bastante as expressões matemáticas. Caso os outros modos fossem 

considerados como, por exemplo, o complete-charge, levaria ao massivo 

manipulamento matemático, devido a presença de expressões exponenciais, o que 

poderia não apresentar ganhos substanciais frente às expressões que foram 

desenvolvidas. Em contrapartida, o método desenvolvido pode ser empregado para 

estimar as correntes em todos os elementos do conversor proposto também para o 

modo partial-charge. 

Para o conversor operar no modo no-charge seriam necessários elevados 

valores de capacitância e frequência de comutação, o que inviabilizaria o projeto físico 

do conversor, devido ao elevado custo e volume de componentes. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que, a priori, o modo 

complete-charge não traz benefícios para eficiência do conversor. Embora esse modo 

minimize os requisitos de valores de capacitância e frequência de comutação, ele 

acarreta em elevadas perdas, principalmente de comutação, devido aos elevados 

picos de corrente durante a comutação dos capacitores. 

Portanto, o modo parcial-charge apresenta melhor compromisso entre perdas, 

volume do capacitor e frequência de comutação. Devido a esses fatores, a escolha do 

capacitor de comutação 𝐶3, deve ser feita de tal forma que a comutação ocorra nesse 

modo. Para isso, é necessário avaliar três variáveis: resistências parasitas, valor de 

capacitância e frequência de comutação. Esta última deve ser escolhida em função 

das perdas nos semicondutores e também no indutor de entrada. Portanto, 
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estabelecida a frequência de comutação, deve-se escolher um valor de capacitância 

que, combinado às resistências parasitas ao longo do circuito, propicie ao menos o 

modo parcial-charge. A resistência parasita pode ser estimada pelos dados de 

catálogo dos interruptores comandados e diodos. Garantindo a constante de tempo 

τ = (R𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ∙ 𝐶3) do circuito, deve-se observar se os capacitores suportam as 

correntes eficazes do que circulam pelo mesmo. Atendendo a mais esse requisito o 

capacitor está apto a ser utilizado no projeto. A Figura 17 ilustra o comportamento das 

correntes do capacitor em cada modo de operação (CORTEZ, 2015). 

Deve ficar claro que há inúmeras combinações de resistências parasitas e 

capacitâncias que levam ao bom funcionamento da estrutura. Obter um valor ótimo 

de capacitância é uma tarefa difícil, haja vista que se devem avaliar vários outros 

requisitos como perdas, custo e volume. Este trabalho não visa a exploração de um 

método analítico para escolha dos capacitores de comutação. 

3.10 ETAPAS DE OPERAÇÃO NO MODO CA-CC 

Como comentado na apresentação desse capítulo, o estudo das etapas de 

operação do conversor quando operado no modo CA-CC será feito de forma 

simplificada. Tendo apenas o intuito de provar que a inserção do capacitor 𝐶3 e os 

diodos 𝐷5 e 𝐷6 não influenciam de forma significativa a topologia base.  

A única implicação que diferencia um modo de operação do outro é a tensão 

de entrada, visto que nesse caso ela é variável e expressa como: 

 

𝑉𝑔 = 𝑉𝑔𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜔 ∙ 𝑡) (3.85) 

 

De acordo com o estado dos interruptores estáticos, existem quatro possíveis 

etapas de operação para o conversor boost dobrador de tensão proposto, quando 

operado em condução contínua. Como convenção, admite-se que o valor de 

capacitância de 𝐶1 é igual a 𝐶2, sendo ambos dimensionados para 60 Hz. Também, 

assume-se que no regime permanente a tensão de saída 𝑉𝑜 (denominada como a 

tensão total de saída) seja maior que a tensão de entrada 𝑉𝑔, e que a forma da corrente 

no indutor 𝐼𝐿 se assemelhe a forma de onda da tensão 𝑉𝑔. Foi admitida a 

implementação de uma carga puramente resistiva para simplificar a análise. A Figura 
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40 apresenta a topologia quando operada com a rede elétrica conectada à sua 

entrada. 

 

Figura 39 – Conversor proposto operando no modo rede 

   

Fonte: Contribuição do autor.  

3.10.1 Rede Elétrica Semiciclo Positivo – Modo CA-CC 

Primeira Etapa: 0 ≤ 𝑡 < 𝐷 ∙ 𝑇𝑆 – Etapa de magnetização, a energia está sendo 

acumulada no indutor 𝐿1 e energia está sendo transferida do capacitor 𝐶3 para o 

capacitor 𝐶2. 

No instante inicial o interruptor 𝑆1 entra em condução, e 𝑆2 é bloqueado. O 

indutor 𝐿1 armazena energia recebida da fonte 𝑉𝑔. A corrente no indutor cresce 

linearmente até atingir seu valor de pico em 𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇𝑆, quando o interruptor 𝑆1 é 

comandado a bloquear. O comportamento dessa etapa é apresentado na Figura 40. 

As correntes instantâneas através dos capacitores são expressas como: 

 

{
𝑖𝐶1
′ = −

𝐼𝑜
2

𝑖𝐶2
′ = −

𝐼𝑜
2
+ 𝑖𝐶3

′

 (3.86) 

 

Partindo do pressuposto que o capacitor 𝐶3 está tão carregado quanto 𝐶2, 

assume-se que a corrente que flui por ambos é muito próxima a zero. Portanto, os 
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capacitores 𝐶1 e 𝐶2 estão ambos descarregando pois 𝑖𝐶1
′ e 𝑖𝐶2

′  são majoritariamente 

negativos.  

Mesmo existindo uma pequena corrente sendo transferida do capacitor 𝐶3 para 

𝐶2, quando a tensão 𝑉𝐶3 é maior do que 𝑉𝐶2, e o capacitor tenha sido carregado no 

semiciclo negativo. Esta parcela tende a ser desprezada na análise devido à alta 

frequência de chaveamento que faz com que a corrente média transferida seja 

próxima a zero, visto que no modo de operação CA-CC o semiciclo negativo é 

responsável por permitir a transferência de energia para o capacitor 𝐶2. 

 

Figura 40 – Operação como retificador durante o semiciclo positivo quando o interruptor 𝑆1 
está conduzindo  

  
Fonte: Contribuição do autor.  

 

Segunda Etapa: 𝐷 ∙ 𝑇𝑆 ≤ 𝑡 <  𝑇𝑆 – Etapa de desmagnetização, energia está 

sendo transferida para os capacitores 𝐶1 e 𝐶3. 

Ao bloquear interruptor 𝑆1, e mantendo 𝑆2 também bloqueado, em 𝑡 = 𝐷 ∙ 𝑇𝑆, 

os diodos 𝐷1, 𝐷3 e 𝐷5 entram em condução. O indutor 𝐿1 e a fonte 𝑉𝑔 fornecem energia 

para a carga, desmagnetizando o indutor 𝐿1 no processo. A corrente em 𝐿1 decresce 

linearmente, até chegar em seu valor mínimo de regime em 𝑡 = 𝑇𝑆. O comportamento 

dessa etapa é ilustrado na Figura 41. 

A energia acumulada em 𝐿1 está sendo transferida para capacitor 𝐶1 e 

brevemente para o capacitor 𝐶3, visto que foi suposto que 𝑉𝐶3 se encontra com sua 

tensão nominal (𝑉𝑜 2⁄ ), logo 𝑉𝐶1 = 𝑉𝐶3. Além disso, a corrente através do indutor 𝐿1 
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decresce em uma taxa igual a (𝑉𝑔 − 𝑉𝐶1) 𝐿1 ⁄ . A corrente dos capacitores de saída é 

expressa através de: 

 

{
𝑖𝐶1
′′ = 𝐼𝐿 −

𝐼𝑜
2

𝑖𝐶2
′′ = −

𝐼𝑜
2

 (3.87) 

 

A corrente 𝑖𝐶2
′′ é negativa, portanto, o capacitor 𝐶2 descarrega ao longo do 

tempo. O capacitor 𝐶1 pode estar tanto carregando quanto descarregando, 

dependendo da polaridade da corrente 𝑖𝐶1
′′. 

 

Figura 41 – Operação como retificador durante o semiciclo positivo quando os interruptores 𝑆1 
e 𝑆2 estão bloqueados e o indutor 𝐿1 está carregado  

  
Fonte: Contribuição do autor.  

 

3.10.2 Rede Elétrica Semiciclo Negativo – Modo CA-CC 

Terceira Etapa: 0 ≤ 𝑡 < 𝐷 ∙ 𝑇𝑆 – Etapa de magnetização, energia está sendo 

acumulada no indutor 𝐿1. 

O interruptor estático 𝑆2 está conduzindo, enquanto que 𝑆1 está bloqueado, 

como é apresentado na Figura 42. A corrente 𝐼𝐿 cresce em uma taxa de 𝑉𝑔 𝐿1⁄ . A 

corrente que flui através dos capacitores é representada em (3.88). Portanto, os 
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capacitores 𝐶1 e 𝐶2 estão alimentando as cargas e, consequentemente, 

descarregando. 

 

{
𝑖𝐶1
′ = −

𝐼𝑜
2

𝑖𝐶2
′ = −

𝐼𝑜
2

 (3.88) 

 

Figura 42 – Operação como retificador durante o semiciclo negativo quando o interruptor 𝑆2 
está conduzindo  

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 

Quarta Etapa: 𝐷 ∙ 𝑇𝑆 ≤ 𝑡 <  𝑇𝑆 – Etapa de desmagnetização, energia está 

sendo transferida para o capacitor 𝐶2. 

Os interruptores 𝑆1 e 𝑆2 estão bloqueados assim como na Figura 43. Toda a 

energia acumulada em 𝐿1 está sendo transferida para o capacitor 𝐶2. A corrente 𝐼𝐿 

decresce com uma taxa de (𝑉𝑔 − 𝑉𝐶2) 𝐿1 ⁄ . A corrente instantânea através dos 

capacitores 𝐶1 e 𝐶2 é expressa como: 

 

{
𝑖𝐶1
′′ = −

𝐼𝑜
2

𝑖𝐶2
′′ = 𝐼𝐿 −

𝐼𝑜
2

 (3.89) 
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Figura 43 – Operação como retificador durante o semiciclo negativo quando os interruptores 
𝑆1 e 𝑆2 estão bloqueados e o indutor 𝐿1 está carregado  

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 

Comparando as equações (3.86) até (3.89) é possível afirmar que o conversor 

opera de forma similar em ambos os sentidos da tensão imposta pela rede elétrica. 

Se a corrente 𝑖𝐶3
′  da equação (3.86) não for desprezada, é possível afirmar que a 

tensão média sob o capacitor 𝐶2 será levemente superior a tensão 𝑉𝐶1. Esse cenário 

não foi desenvolvido devido à complexidade matemática. 

3.11 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram apresentados os dois possíveis modos de operação da 

topologia monofásica proposta por este trabalho. Foram descritas as etapas de 

operação com detalhes e análise qualitativa do conversor quando operado com um 

banco de baterias em sua entrada. Posteriormente, foi realizada a análise estática do 

conversor em modo bateria, onde foram quantificados os esforços de correntes média 

e eficaz em todos os elementos. Adicionalmente, uma expressão para o cálculo do 

valor de indutância de entrada foi obtida. As equações apresentadas neste capítulo 

podem ser utilizadas como comparativo de resultados obtidos via simulações, e 

devem ser utilizadas no projeto dos elementos do conversor e, portanto, são de grande 

valia.  
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4 MODELAGEM DO CONTROLE DO CONVERSOR MONOFÁSICO PROPOSTO 

Para que o conversor proposto opere de forma satisfatória no modo de 

operação CC-CC, é imprescindível que o mesmo tenha no mínimo um controle 

atuando sobre o seu nível de tensão de saída.  

Para se obter um controle sobre o conversor, é necessário desenvolver um 

comando ordenado dos interruptores disponíveis. Neste caso, apenas o comando do 

interruptor 𝑆1 se faz necessário. A estratégia para tal, se constitui por meio de um sinal 

modulador que, quando comparado com uma portadora triangular, resulta em um 

padrão de comutação.  

Devido a fonte de energia do conversor ser uma bateria, é de suma importância 

que as distorções na corrente de entrada sejam mínimas, visando aumentar a vida útil 

da mesma. Portanto, é preciso determinar os sinais moduladores de forma a satisfazer 

esse requisito. Uma maneira de gerar o sinal modulador que controla o conversor, é 

através da comparação da corrente de entrada com uma referência pré-estabelecida. 

O resultado desta comparação, multiplicado a um ganho ou um controlador, resulta 

em um sinal modulante que o conversor tentará gerar através do interruptor 𝑆1. 

Fundamentalmente, um controle em malha fechada está sendo proposto. No 

entanto, é possível que o resultado da saída do controle gere uma instabilidade no 

sistema, sendo este, um efeito indesejado. O que irá determinar se o conversor é 

estável ou não, depende da escolha dos parâmetros, tanto do circuito de potência, 

quanto do próprio controlador. Para conhecer os limites da estabilidade do sistema 

quando o mesmo é submetido ao controlador, é essencial determinar o modelo 

matemático que define o conversor. Esse modelo pode ser extraído a partir da 

simplificação do circuito do conversor. 

Portanto, este capítulo é dedicado à apresentação dos procedimentos de 

modelagem do conversor híbrido proposto operando no modo CC-CC. Tendo como 

objetivo, controlar as grandezas indispensáveis para o funcionamento do conversor, 

tais como tensões e correntes. A análise proposta tem ênfase em obter os modelos 

matemáticos que possibilitam identificar a dinâmica do conversor, auxiliando assim, o 

projeto dos controladores. 
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4.1 ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

A Figura 44 apresenta como foram obtidas as leituras de tensão e corrente do 

conversor. A partir disso, é possível definir uma estratégia de controle condizente. O 

controle da corrente de entrada se faz necessário devido as especificações da 

execução do projeto, que visam o bom desempenho da bateria.  Para que isso ocorra, 

a corrente sensoriada é controlada a fim de seguir uma referência pré-estabelecida. 

Essa referência leva em consideração o controle do nível de tensão do barramento 

CC. Tal tensão deve possuir boa regulação em regime e rápida resposta a distúrbios 

de carga. Também, é essencial garantir que os níveis de tensão sobre os capacitores 

𝐶1 e 𝐶2 não fiquem desequilibrados, e que caso fiquem, não afetem a operação 

estática e dinâmica do conversor de forma drástica.  

A tensão de entrada é lida tanto para geração da referência de controle como 

também para realimentação da razão cíclica, o que melhora a resposta dinâmica. 

Após a medição dos quatro sinais necessários para o controle, estes são 

processados por uma lógica, que visa calcular os níveis de razão cíclica que o 

conversor será submetido. 

4.2 MODELO POR VALORES MÉDIOS DA CORRENTE DE ENTRADA 

O conversor controlado pode ser visto como uma fonte de tensão contínua 

regulado pela razão cíclica, conectado a uma indutância, como mostra a Figura 45. 

Nesta análise as perdas resistivas e o comportamento dinâmico dos capacitores, 

dentro de um período de comutação, foram desprezados. Sendo assim, assume-se 

que as tensões sobre todos os capacitores não se alteram, podendo, dessa forma, 

serem elas modeladas como uma única fonte de tensão. Completando a 

representação da Figura 45. 
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Figura 44 – Estrutura básica do conversor híbrido necessária para a implementação da 
estratégia de controle 

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 

Figura 45 – Representação do conversor monofásico pela sua componente fundamental 

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 

A partir do modelo do conversor, tem-se: 

 

𝑣𝐿1 = 𝐸 − 𝑣𝑎𝑜̅̅ ̅̅  (4.1) 

 

Onde 𝑣𝑎𝑜 é utilizado apenas para auxiliar o cálculo dos valores médios da 

corrente de entrada, não sendo medido na prática. Com base na Figura 45 é possível 

escrever a equação que define a corrente que flui através do indutor 𝐿1: 
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𝑖𝐿 =
1

𝐿
∫(𝐸 − 𝑣𝑎𝑜̅̅ ̅̅ ) 𝑑𝑡 (4.2) 

 

Aplicando a transformada de Laplace em (4.2), obtém-se: 

 

𝑖𝐿(𝑠) =
1

𝐿 ∙ 𝑠
∙ (𝐸(𝑠) − 𝑣𝑎𝑜̅̅ ̅̅ (𝑠)) (4.3) 

 

Assumindo que a bateria possui uma tensão positiva em relação a referência 

“𝑜”, a tensão sobre o terminal “𝑎” é nula quando o interruptor 𝑆1 é acionado e igual a 

𝑉𝑜 2⁄  quando o interruptor 𝑆1 está bloqueado, como apresentado na Figura 46. 

Lembrando que 𝑉𝑜 é a tensão total de saída do conversor. 

 

Figura 46 – Forma de onda da tensão 𝑣𝑎𝑜 em relação ao comando do interruptor 𝑆1 

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 

Portanto, a tensão média sobre os terminais em questão, dentro de um período 

de chaveamento 𝑇𝑆, é definida como: 

 

𝑣𝑎𝑜̅̅ ̅̅ =
(0 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇𝑆) ∙

𝑉𝑜
2 ∙ (1 − 𝐷) ∙ 𝑇𝑆

𝑇𝑆
=
𝑉𝑜
2
∙ (1 − 𝐷) (4.4) 

 

Substituindo 𝑣𝑎𝑜̅̅ ̅̅  de (4.3) em (4.4), tem-se: 
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𝑖𝐿(𝑠) =
1

𝐿 ∙ 𝑠
∙ (𝐸(𝑠) − (

𝑉𝑜
2
∙ (1 − 𝐷(𝑠)))) (4.5) 

A equação encontrada em (4.5) pode ser representada como um diagrama de 

blocos, assim como na Figura 47. 

 

Figura 47 – Diagrama de blocos do modelo da corrente de entrada  

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 

A partir da Figura 47, a função de transferência da corrente através do indutor 

𝐿1 em relação a razão cíclica 𝐷 pode ser definida como: 

 

𝐺𝑖𝐿(𝑠) =
𝑖𝐿(𝑠)

𝐷(𝑠)
=

𝑉𝑜
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠

 (4.6) 

4.3 MODELO POR VALORES MÉDIOS DA TENSÃO DE SAÍDA 

Visando construir um controle que não cause distorções em demasia na 

corrente de entrada, é proposto a implementação de um controle da tensão de saída 

que gere uma referência estável para a corrente 𝐼𝐿. Para tal, foi construído um circuito 

equivalente visando obter o modelo da planta de tensão do conversor. Na Figura 49 

os capacitores 𝐶1, 𝐶2 e 𝐶3 foram simplificados, porém, durante a análise a influência 

de cada um deles em relação a tensão de saída é levada em consideração. 

 

Figura 48 – Circuito equivalente para obtenção do modelo da planta de tensão  

 
Fonte: Contribuição do autor.  
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A função de transferência que relaciona a tensão de saída à corrente de 

entrada resulta naturalmente em uma equação não-linear. Essa expressão pode ser 

extraída e linearizada a partir do princípio de conservação, sendo assim, o balanço de 

potência nos elementos do circuito é descrito como: 

 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝐿1 + 𝑃𝐶1 + 𝑃𝐶2 + 𝑃𝐶3 + 𝑃𝑅𝑜 (4.7) 

 

Onde, 

𝑃𝑖𝑛 é a potência de entrada; 

𝑃𝐿1: potência instantânea do indutor 𝐿1; 

𝑃𝐶1: potência instantânea do capacitor 𝐶1; 

𝑃𝐶2: potência instantânea do capacitor 𝐶2; 

𝑃𝐶3: potência instantânea do capacitor 𝐶3; 

𝑃𝑅𝑜: potência instantânea da carga total 𝑅𝑜. 

 

As potências instantâneas são descritas como: 

 

𝑃𝑖𝑛 = 𝐸 ∙ 𝑖𝐿 (4.8) 

 

𝑃𝐿1 =
1

2
∙ 𝐿 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(𝑖𝐿)

2 (4.9) 

 

𝑃𝐶1 =
1

2
∙ 𝐶1 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑣𝑜
2
)
2

 (4.10) 

 

𝑃𝐶2 =
1

2
∙ 𝐶2 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑣𝑜
2
)
2

 (4.11) 

 

𝑃𝐶3 =
1

2
∙ 𝐶3 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑣𝑜
2
)
2

 (4.12) 

 

𝑃𝑅𝑜 =
𝑣𝑜
2

𝑅𝑜
 (4.13) 
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A componente 𝑣𝑜 é representada por uma parcela CC “𝑉𝑜” e uma pequena 

componente AC “�̃�𝑜”, de tal forma que: 

 

𝑣𝑜 = 𝑉𝑜 + �̃�𝑜 (4.14) 

 

Analogamente, a componente 𝑖𝐿 é representada por uma parcela CC “𝐼𝐿” e uma 

pequena componente AC “𝑖̃𝐿”, como apresentado: 

 

𝑖𝐿 = 𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿 (4.15) 

 

A partir das equações descritas entre (4.8) e (4.15) é possível reescrever (4.7): 

 

𝐸 ∙ (𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿) =
1

2
∙ 𝐿 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿)

2 +
1

2
∙ 𝐶1 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑉𝑜 + �̃�𝑜
2

)
2

 

+
1

2
∙ 𝐶2 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑉𝑜 + �̃�𝑜
2

)
2

+
1

2
∙ 𝐶3 ∙

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑉𝑜 + �̃�𝑜
2

)
2

+
(𝑉𝑜 + �̃�𝑜)

2

𝑅𝑜
 

(4.16) 

Aplicando a transforma de de Laplace em (4.16), obtém-se: 

 

𝐸 ∙ (𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿(𝑠)) =
1

2
∙ 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ (𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿(𝑠))

2
+
1

2
∙ 𝐶1 ∙ 𝑠 ∙ (

𝑉𝑜 + �̃�𝑜(𝑠)

2
)

2

 

+
1

2
∙ 𝐶2 ∙ 𝑠 ∙ (

𝑉𝑜 + �̃�𝑜(𝑠)

2
)
2

+
1

2
∙ 𝐶3 ∙ 𝑠 ∙ (

𝑉𝑜 + �̃�𝑜(𝑠)

2
)
2

+
(𝑉𝑜 + �̃�𝑜(𝑠))

2

𝑅𝑜
 

(4.17) 

 

Evidenciando os parâmetros em comum, 

 

𝐸 ∙ (𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿(𝑠)) =
1

2
∙ 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ (𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿(𝑠))

2
 

+
1

2
∙ 𝑠 ∙ (

𝑉𝑜 + �̃�𝑜(𝑠)

2
)

2

∙ (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) +
(𝑉𝑜 + �̃�𝑜(𝑠))

2

𝑅𝑜
 

(4.18) 
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Simplificando os termos quadráticos, 

 

𝐸 ∙ (𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿(𝑠)) =
1

2
∙ 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ (𝐼𝐿

2 + 2 ∙ 𝐼𝐿 ∙ 𝑖̃𝐿(𝑠) + 𝑖̃𝐿(𝑠)
2) 

+
1

2
∙ 𝑠 ∙ (

𝑉𝑜
2 + 2 ∙ 𝑉𝑜 ∙ �̃�𝑜(𝑠) + �̃�𝑜(𝑠)

2

2
) ∙ (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) 

+
(𝑉𝑜

2 + 2 ∙ 𝑉𝑜 ∙ �̃�𝑜(𝑠) + �̃�𝑜(𝑠)
2)

𝑅𝑜
 

(4.19) 

 

Extraindo os termos lineares em (4.19): 

 

𝐸 ∙ (𝑖̃𝐿(𝑠)) =
1

2
∙ 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ (2 ∙ 𝐼𝐿 ∙ 𝑖̃𝐿(𝑠)) 

+
1

2
∙ 𝑠 ∙ (

2 ∙ 𝑉𝑜 ∙ �̃�𝑜(𝑠)

2
) ∙ (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) +

(2 ∙ 𝑉𝑜 ∙ �̃�𝑜(𝑠))

𝑅𝑜
 

(4.20) 

 

𝑖̃𝐿(𝑠) ∙ (𝐸 − 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ 𝐼𝐿) = �̃�𝑜(𝑠) ∙
2 ∙ 𝑉𝑜
𝑅𝑜

∙ (
1

8
∙ 𝑠 ∙ (𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) + 1) (4.21) 

 

Logo, a função de transferência de pequenos sinais que relaciona a variação 

da tensão de saída em relação a corrente através do indutor 𝐿1, pode ser definida 

como: 

 

𝐺𝑣𝑜(𝑠) =
�̃�𝑜(𝑠)

𝑖̃𝐿(𝑠)
 =

(𝐸 − 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ 𝐼𝐿)

2 ∙ 𝑉𝑜
𝑅𝑜

∙ (
1
8 ∙ 𝑠 ∙

(𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3) + 1)
 

(4.22) 

  

Figura 49 – Diagrama de blocos do modelo de controle do conversor proposto 

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 



 
 

102 

A Figura 50 apresenta a comparação entre a resposta em frequência simulada 

e teórica, descrita em (4.22). Para tal, foi utilizada a ferramenta AC-Sweep do 

programa PSIM©. Analisando os resultados é possível afirmar que a resposta foi 

semelhante em ambos os casos, validando assim as equações descritas nesse 

capítulo. Para realizar esse teste, foram empregados os seguintes parâmetros:          

𝐸 = 180 𝑉; 𝐼𝐿 = 13.889 𝐴; 𝐿1 = 928.57 𝜇𝐻; 𝐶1 = 𝐶2 = 7 𝑚𝐹; 𝐶3 = 120 𝜇𝐹; 𝑉𝑜 = 450 𝑉 e 

𝑅𝑜 = 81 Ω. 

 

Figura 50 – Comparação da resposta em frequência da função 𝐺𝑣𝑜(𝑠) para o modo cc-cc 

 
Fonte: Contribuição do autor.  

 



 
 

103 

 

4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

Este capítulo se destinou a modelagem orientada ao controle do conversor 

proposto no modo CC-CC. Foi empregada a abordagem por valores médios tanto para 

a corrente de entrada quanto para a tensão de saída. Através de simulações foi 

possível confrontar as expressões encontradas, validando assim o método 

empregado. Diante disso, será possível utilizar as funções de transferência para 

determinar um controle prático apropriado ao conversor. 
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5 PROJETO E SIMULAÇÃO DO CONVERSOR HÍBRIDO PROPOSTO 

5.1 DEFINIÇÃO DO PROJETO 

5.1.1 Escolha dos Parâmetros 

Esta seção do trabalho é dedicada a apresentação das especificações do 

projeto implementado, bem como os componentes que serão utilizados nas 

validações através de simulações, bem como nos experimentos práticos. 

Na Tabela 2 as especificações do projeto do conversor híbrido são 

apresentadas. Onde nela é destacado o valor da tensão de saída de 450 V, valor este, 

plausível de acordo com a equação do ganho apresentada no capítulo 3. Visto que a 

tensão de entrada é a rede elétrica monofásica (127 V eficazes) ou o banco de 

baterias (180 V nominal). Para a operação com a bateria o valor da razão cíclica será: 

 

𝐷 = 1 − (
180 ∙ 2

450
) = 0,2 (5.1) 

 

Baseando-se na tensão do barramento de saída total 𝑉𝑜, e de acordo com a 

análise realizada no capítulo 3, é possível afirmar que todos os semicondutores 

estarão submetidos a no máximo 225 V de tensão reversa, ou seja, metade da tensão 

total de saída. 

Na Tabela 3 é apresentada a lista dos componentes utilizados no conversor. 

 

Tabela 2 – Especificação dos parâmetros do projeto do conversor 
 

Parâmetro Valor 

Tensão de entrada eficaz – Rede elétrica CA (𝑉𝑔 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧) 127 V 

Corrente de entrada eficaz – Modo CA-CC (𝐼𝑔 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧) 19,685 A 

Frequência da rede elétrica (𝑓𝑔) 60 Hz 

Tensão de entrada – Banco de baterias CC (𝐸) 180 V 

Corrente de entrada – Modo CC-CC (𝐼𝐸 = 𝐼𝐿) 13,889 A 

Tensão de saída total (𝑉𝑜) 450 V 

Potência de saída total (𝑃𝑜) 2500 W 

Frequência de comutação (𝑓𝑆) 21,6 kHz 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Tabela 3 – Especificação dos componentes do projeto do conversor 
 

Componente Valor/Modelo 

Indutor de entrada (𝐿1) 

1428,71 μH – Fio 13 AWG: 130 voltas de 2 fios em paralelo, 

núcleo toroidal (Powder Core) cinza/azul 

 – Micrometals® T300-34D 

 

Capacitores do barramento CC  

(𝐶1) e (𝐶2) 

 

7000 μF – 7 Capacitores eletrolíticos de 1000 μF / 250 V em 

paralelo – Suntan® CD293 +85 ºC 

 

Capacitor auxiliar (𝐶3) 

120 μF – Doze capacitores de polipropileno de 10 μF / 450 V / 

275 Vac em paralelo – EPCOS® B32676–G4106–K000 

 

Diodos retificadores (𝐷1) e (𝐷2) 

 

Retificador padrão – 𝑉𝑅𝑅𝑀 = 1200 V,  𝐼𝐹𝐴𝑉 = 2∙60 A, 𝑉𝐹 = 1.22 V 

– IXYS® DSI2x55-12A 

 

Diodos ultrarrápidos (𝐷3) até 

(𝐷6) e interruptores 

semicondutores (𝑆1) e (𝑆2) 

 

Módulo IGBT – 𝑉𝐶𝐸𝑆 = 650 V,  𝐼𝐶 𝑛𝑜𝑚 = 100 A, 𝐼𝐶𝑅𝑀 = 200 A 

 – Infineon Technologies® FS100R07N3E4 

 

Banco de baterias (𝐸) 

 

180 V – Quinze baterias seladas de chumbo-ácido 12 V 17 Ah 

em série – CSB Battery® GP 12170 

 

Processador de sinal digital 

(DSP) 

1 DSP – Velocidade: 100 Mhz, encapsulamento: 64 pinos 

LQFP, tamanho da memória flash: 160 kB incorporados + 32 kB 

FlexMemory, tamanho da SRAM: 24 kB, principais 

características: High-Res. PWM, HS ADC, SAR ADC, 12-bit 

DAC, CAN – Freescale Semiconductor® MC56F84763 

Fonte: Contribuição do autor. 

5.1.2 Projeto do Controle Prático 

A seguir é apresentado o diagrama de blocos da malha de controle do 

conversor quando está operando no modo bateria com um inversor meia-ponte 

acoplado em sua saída. Esse modo de operação será apresentado em detalhes no 

capítulo 6, seção 3.  

O controle opera da seguinte forma: 

a) A saída do bloco do feedforward de potência e de tensão são nulas quando 

não há carga na saída (essa detecção é feita através do produto da corrente total de 

saída pela tensão total de saída); 
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b) Na condição onde não há carga, apenas os blocos da malha de tensão e de 

corrente que definem a razão cíclica; 

c) Quando o controle detecta a entrada de carga os feedforwards são ativados, 

enquanto isso o valor de saída do bloco PI da malha de tensão é zerado; 

d) O PI da malha de tensão tem seus valores atualizados em 0º, 90º, 180º e 

270º da senoide de referência do código (essa senoide está na mesma frequência que 

a tensão de saída do inversor). Sendo assim, o PI de tensão opera em uma frequência 

de 240 Hz, enquanto que o PI de corrente opera com 21600 Hz; 

e) O feedforward de potência tem seu valor atualizado em 0º e 180º da senoide 

de referência do código (essa senoide está na mesma frequência que a tensão de 

saída do inversor). Sendo assim, o feedforward de potência opera a 120 Hz; 

f) Quando a carga é retirada da saída, o valor de saída bloco PI da malha de 

tensão é zerado novamente. E os feedforwards são desligados. 

Inicialmente o código operava com a malha de tensão na mesma velocidade 

que a malha de corrente. Porém, ondulações de baixa frequência podiam ser vistas 

na corrente de entrada (bateria). Resultado esse, indesejável. Dessa forma, foi 

implementada uma rotina mais lenta, via código, para o controle de tensão não 

interferir na forma de onda em regime da corrente CC. 

A escolha dos pontos 0º, 90º, 180º e 270º da senoide de referência (para a 

operação do PI de tensão) se deram devido a ondulação da tensão do barramento de 

saída. Onde nestes pontos, a tensão era exatamente a média da tensão total do 

barramento. Sendo assim, amostras com poucas variações entre si eram captadas 

para alimentar o controle. 

Mesmo sendo calculada a função de transferência do conversor no capítulo 4, 

a mesma não foi utilizada para definir os ganhos ótimos dos blocos de controle da 

malha de tensão e de corrente práticos. Visto que durante os experimentos os ganhos 

foram definidos através de ajustes de bancada. 

A Figura 51 apresenta o diagrama de blocos do controle no modo de operação 

CC-CC. Já a Figura 52 apresenta o controle do modo CA-CC. 

O controle do modo de operação CA-CC funciona de forma semelhante ao do 

modo CC-CC, apenas com os limites de saída de alguns blocos e o tratamento de 

algumas variáveis sendo diferentes (aplicação da função módulo em leituras 

alternadas específicas). 
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Figura 51 – Diagrama de blocos do controle CC-CC  

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 52 – Diagrama de blocos do controle CA-CC  

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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5.1.3 Ondulação de Corrente do Indutor 𝐿1 

Utilizando a ferramenta de projeto de indutores disponibilizada pela 

Micrometals® é possível determinar o valor da indutância 𝐿1, após a mesma processar 

a corrente nominal necessária para alcançar os 2500 W de potência na saída do 

conversor. Depois de inserir os valores da Tabela 2 e Tabela 3 na ferramenta, a 

mesma gera um gráfico da variação da indutância versus a corrente através do indutor 

analisado, como apresentado na Figura 53. O indutor utilizado foi cedido pela empresa 

parceira, onde o mesmo é aplicado em conversores PFC de potências similares ao do 

protótipo desta dissertação. A densidade de fluxo utilizada nesse projeto foi de 0,4 

Tesla. 

 

Figura 53 – Gráfico da variação da indutância pela corrente através do indutor 𝐿1 nas 

condições nominais do circuito no modo CC-CC  

 
Fonte: Micrometals®, Inc.  

 

A partir disso, é possível aplicar a equação (3.68) para determinar a ondulação 

de corrente nessa condição:  
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∆𝑖𝐿1 = |
(𝐸 −

𝑉𝑜
2 ) ∙

(1 − 𝐷)

𝐿1 ∙ 𝑓𝑆
| = |

(180V −
450V
2 ) ∙ (1 − 0,2)

928,57 𝜇H ∙ 21,6 𝑘Hz
| = 1,795A (5.2) 

 

De forma percentual, essa variação de 1,795 A equivale a uma ondulação de 

corrente na entrada de aproximadamente 12,9%. 

5.1.4 Ondulação de Tensão de Saída 

Sabendo que os valores das capacitâncias 𝐶1 e 𝐶2 são iguais, é possível utilizar 

a equação (3.83) para determinar a ondulação de tensão de saída esperada durante 

a execução do projeto. Sendo assim, 

 

∆𝑣𝐶0 = |
𝐼𝑜 ∙ ((2 ∙ 𝐷) − 1)

2 ∙ 𝐶1,2 ∙ 𝑓𝑠
| = |

13,889A ∙ ((2 ∙ 0,2) − 1)

2 ∙ 7 𝑚F ∙ 21,6 𝑘Hz
| = 0,028 V (5.3) 

 

Em termos percentuais o resultado encontrado em (5.3) representa uma 

ondulação de tensão de aproximadamente 0,00006% em relação a 𝑉𝑜. 

5.1.5 Avaliação da Constante de Tempo Teórica do Circuito 

A partir da escolha dos modelos e dos valores dos componentes ativos e 

passivos da topologia, é possível analisar se a constante de tempo RC possui um 

valor satisfatório para que o conversor opere pelo menos no modo partial-charge, ou 

preferencialmente no modo no-charge. Utilizando como base o estudo realizado em 

relação as etapas de operação (capítulo 3), é necessário determinar quais 

componentes estão no caminho da corrente que flui do capacitor 𝐶3 durante o período 

de chaveamento. Na primeira etapa, o interruptor 𝑆1 e o diodo 𝐷6 são submetidos a 

esta passagem de corrente. Já na segunda etapa, são os diodos 𝐷1 e 𝐷5. Sendo 

assim, é possível construir as seguintes equações: 

 

𝜏′ = (𝑟𝑆1 + 𝑟𝐷6) ∙ 𝐶3 (5.4) 

 

𝜏′′ = (𝑟𝐷1 + 𝑟𝐷5) ∙ 𝐶3 (5.5) 
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Os valores de 𝑟𝑆1,𝑜𝑛, 𝑟𝐷1, 𝑟𝐷5, 𝑟𝐷6 ainda não foram determinados, por isso será 

necessário determinar o valor das constantes de tempo 𝜏′ e 𝜏′′ até o final do capítulo. 

Para verificar se as constantes possuem um valor satisfatório é necessário 

comparar com o intervalo de tempo de cada estado do interruptor 𝑆1. Considerando 

as condições nominais de operação, tem-se, para a primeira etapa o intervalor de   

0,2 ∙ 46,296 𝜇s = 9,259 𝜇s. E para a segunda, 0,8 ∙ 46,296 𝜇s = 37,037 𝜇s. Nessas 

condições será necessário avaliar se as constantes de tempo encontradas serão 

maiores do que esses tempos. Ou seja, 

 

𝜏′ > (
𝐷

𝑓𝑆
=

0,2

21,6 𝑘Hz
= 9,259 𝜇s) (5.6) 

 

𝜏′′ > (
(1 − 𝐷)

𝑓𝑆
=

0,8

21,6 𝑘Hz
= 37,037 𝜇s) (5.7) 

 

Se as equações (5.6) e (5.7) se provarem verdadeiras, então o modo de 

operação partial-charge terá sido garantido. Caso as perdas resistivas das trilhas do 

conversor sejam consideradas, as equações (5.4) e (5.5) terão de ser readaptadas.  

Na análise feita, não foi considerada as possíveis indutâncias presentes nas 

trilhas. Estas indutâncias parasitas possuem um papel importante na comutação, visto 

que, elas são responsáveis por diminuir o pico da corrente durante a comutação dos 

capacitores. Sendo assim, é definido que o estudo realizado neste trabalho não 

contempla a análise com elementos indutivos em série com o capacitor auxiliar 𝐶3. 

5.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE PERDAS NO CONVERSOR PROPOSTO 

OPERANDO NO MODO CC-CC 

Como o projeto está sendo realizado em parceria com a empresa NHS 

Sistemas Eletrônicos Ltda., uma placa base foi disponibilizada para a confecção do 

protótipo. A disposição dos componentes do circuito de potência desta placa é 

apresentada na Figura 55, onde a mesma apresenta módulos IGBTs (Insulated-Gate 

Bipolar Transistors) com conexões internas pré-definidas e dois barramentos 

compostos de capacitores eletrolíticos. Além disso, há placas periféricas exclusivas 

para um conjunto de indutores e para diodos retificadores. A Figura 54 apresenta uma 

foto das placas do protótipo. 
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Figura 54 – Foto das placas disponibilizadas pela empresa NHS Sistemas Eletrônicos Ltda. 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 55 – Disposição dos componentes disponíveis nas placas cedidas pela empresa NHS 
Sistemas Eletrônicos Ltda. 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 56 – Disposição dos componentes implementados a partir das placas cedidas pela 
empresa NHS Sistemas Eletrônicos Ltda. 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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Com base no que foi apresentado, é necessário realizar algumas conexões 

externas, bem como inserir o capacitor auxiliar 𝐶3, obtendo-se assim, a topologia já 

demonstrada na Figura 18. Essas conexões são apresentadas na Figura 56. 

A partir das especificações dos componentes que serão utilizados é possível 

estimar as perdas de energia teóricas através dos componentes. Esta avaliação é 

importante para verificar se os componentes disponíveis estarão operando dentro de 

suas condições normais. Sendo assim, possível encontrar desde o rendimento teórico 

do conversor até o gráfico da distribuição de perdas por cada componente.  

Como é sabido, as perdas nos semicondutores são divididas entre: perdas de 

condução, provenientes tanto da tensão quanto da corrente eficaz através dos 

semicondutores, e perdas de comutação, que são constituídas do produto da tensão 

e corrente instantânea sob o semicondutor no momento da comutação.  

Para estimar as perdas em cada semicondutor e no indutor de entrada 𝐿1, 

serão utilizadas as informações disponibilizadas pelos fabricantes dos mesmos, 

através dos datasheets. A análise feita a seguir considera que o conversor está 

operando no modo CC-CC, de acordo com as especificações da Tabela 2 e com os 

componentes da Tabela 3. Sendo assim, os componentes que não processam energia 

(ver capítulo 3) neste modo de operação serão excluídos da análise. 

5.2.1 Perdas de Condução no Interruptor Comandado 𝑆1 

Para o interruptor comandado 𝑆1, foi selecionado o módulo de IGBTs modelo 

FS100R07N3E4, produzido pela empresa Infineon Technologies®. Assim como todo 

IGBT, as perdas de condução são provenientes da passagem de corrente pelos 

terminais de coletor e emissor quando o interruptor está conduzindo. Graças a esta 

característica, o fabricante disponibiliza as curvas que relacionam a queda de tensão 

𝑉𝐶𝐸 pela passagem de corrente 𝐼𝐶, dependendo da temperatura. Extraindo os pontos 

dessas curvas, apresentadas na Figura 57, é possível encontrar equações através de 

regressões quadráticas, retornando assim: 

 

𝑉𝐶𝐸𝑆1 125 °𝐶 = −0,00000592 ∙ 𝐼𝐶
2 + 0,0111 ∙ 𝐼𝐶 + 0,654 (5.8) 

 

𝑉𝐶𝐸𝑆1 150 °𝐶
= −0,00000385 ∙ 𝐼𝐶

2 + 0,0115 ∙ 𝐼𝐶 + 0,636 (5.9) 
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Figura 57 – Curvas da queda de tensão 𝑉𝐶𝐸 em função da corrente 𝐼𝐶 do IGBT modelo 

FS100R07N3E4 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Ao fazer uma regressão linear das curvas apresentadas na Figura 57, é 

possível determinar de forma aproximada a resistência parasita interna do interruptor 

𝑆1, representada pelo termo de primeira ordem da equação. Sendo assim, 

 

𝑉𝐶𝐸𝑆1 125 °𝐶
1ª 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 0,00990 ∙ 𝐼𝐶 + 0,693 ∴ 𝑟𝑆1 125 °𝐶 = 9,9 𝑚Ω (5.10) 

 

𝑉𝐶𝐸𝑆1 150 °𝐶
1ª 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 0,0107 ∙ 𝐼𝐶 + 0,661 ∴ 𝑟𝑆1 150 °𝐶 = 10,7 𝑚Ω (5.11) 

 

A potência dissipada através do interruptor 𝑆1 da topologia é dada como: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 125 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐶𝐸𝑆1 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐶  𝑑𝑡
𝐷∙𝑇𝑆

0

) + (𝑟𝑆1 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝑆1,𝑒𝑓
2) (5.12) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 150 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐶𝐸𝑆1 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐶  𝑑𝑡
𝐷∙𝑇𝑆

0

) + (𝑟𝑆1 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝑆1,𝑒𝑓
2) (5.13) 

 

Onde 𝐷 é a razão cíclica nominal do conversor, e 𝐼𝐶 é a corrente instantânea 

através do interruptor 𝑆1. Sendo assim, 
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𝐼𝐶 = 𝑖𝑆1
′ =

𝑖𝐿 ∙ (𝐷 + 1)

2 ∙ 𝐷
=
13,889 A ∙ (0,2 + 1)

2 ∙ 0,2
= 41,667 A (5.14) 

 

𝐼𝑆1,𝑒𝑓 =
𝑖𝐿
2
∙ √
(𝐷 + 1)2

𝐷
=
13,889 A

2
∙ √
(0,2 + 1)2

0,2
= 18,634 A (5.15) 

 

Aplicando o valor de corrente encontrado em (5.14) nas equações (5.8) e (5.9) 

e substituindo as equações (5.10), (5.11) e (5.14) nas expressões (5.12) e (5.13), tem-

se: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 125 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 1,108 𝑉 ∙ 41,667 A 𝑑𝑡
0,2∙46,296 𝜇s

0

)

+ (9,9 𝑚Ω ∙ 18,6342 A) = 12,663 W 

(5.16) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 150 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 1,112 𝑉 ∙ 41,667 A 𝑑𝑡
0,2∙46,296 𝜇s

0

)

+ (10,7 𝑚Ω ∙ 18,6342 A) = 13,005 W 

(5.17) 

5.2.2 Perdas de Comutação no Interruptor Comandado 𝑆1 

A determinação do valor das perdas de comutação do interruptor comandado 

é de suma importância, visto que é o componente que sofre com o maior pico de 

corrente do conversor, que no pior caso é a soma da corrente de entrada 𝐼𝐿 com a 

corrente do capacitor 𝐶3. Assim, será necessário utilizar as curvas da energia 

dissipada na entrada e no bloqueio do interruptor, ambas fornecidas pelo fabricante. 

Primeiramente, é realizada uma regressão quadrática nas curvas de energia 

de entrada de condução do interruptor 𝑆1, que são determinadas pela variação da 

energia em milijoules pela corrente 𝐼𝐶. Sendo elas: 

 

𝐸𝑜𝑛𝑆1 125 °𝐶
= 7,362 ∙ 10−9 ∙ 𝐼𝐶

2 + 0,00000627 ∙ 𝐼𝐶 + 0,0000723 (5.18) 

 

𝐸𝑜𝑛𝑆1 150 °𝐶
= 8,163 ∙ 10−9 ∙ 𝐼𝐶

2 + 0,00000724 ∙ 𝐼𝐶 + 0,0000785 (5.19) 
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A Figura 58 apresenta as curvas obtidas através das expressões (5.18) e 

(5.19). 

 

Figura 58 – Curvas da energia dissipada durante a entrada de condução do IGBT modelo 
FS100R07N3E4 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

De maneira semelhante o mesmo processo é repetido para a as curvas de 

energia dissipada no bloqueio do interruptor 𝑆1. Sendo assim: 

 

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑆1 125 °𝐶
= −2,090 ∙ 10−8 ∙ 𝐼𝐶

2 + 0,0000412 ∙ 𝐼𝐶 + 0,000795 (5.20) 

 

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑆1 150 °𝐶
= −2,046 ∙ 10−8 ∙ 𝐼𝐶

2 + 0,0000427 ∙ 𝐼𝐶 + 0,000833 (5.21) 

 

A Figura 59 apresenta as curvas obtidas através das expressões (5.20) e 

(5.21). 
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Figura 59 – Curvas da energia dissipada durante o bloqueio do IGBT modelo FS100R07N3E4 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

A partir da corrente encontrada em (5.14) é possível determinar a energia 

dissipada na comutação de cada caso. Essa energia é expressa como: 

 

𝑃𝑠𝑤𝑆1 125 °𝐶
= (

𝑓𝑆
𝑇𝑆
∫ (𝐸𝑜𝑛𝑆1 125 °𝐶

+ 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑆1 125 °𝐶
)𝑑𝑡

𝑇𝑆

0

) ∙
𝑉𝑜

(2 ∙ 300 V)
 (5.22) 

 

𝑃𝑠𝑤𝑆1 150 °𝐶
= (

𝑓𝑆
𝑇𝑆
∫ (𝐸𝑜𝑛𝑆1 150 °𝐶

+ 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑆1 150 °𝐶
)𝑑𝑡

𝑇𝑆

0

) ∙
𝑉𝑜

(2 ∙ 300 V)
 (5.23) 

 

O termo “𝑉𝑜 (2 ∙ 300 𝑉)⁄ ” serve para normalizar a curvas da Figura 58 e Figura 

59, visto que nelas a tensão sob o interruptor durante a comutação é de 300 V, 

diferente do caso nominal do conversor proposto que é 225 V. 

Calculando as equações (5.22) e (5.23) para as especificações do projeto, tem-

se: 

 

𝑃𝑠𝑤𝑆1 125 °𝐶
= (

21,6 𝑘Hz

46,296 𝜇s
∫ (346,623 𝜇J + 2,479 𝑚J)𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

)

∙
450 V

(2 ∙ 300 V)
= 45,778 W 

(5.24) 
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𝑃𝑠𝑤𝑆1 150 °𝐶
= (

21,6 𝑘Hz

46,296 𝜇s
∫ (394,732 𝜇J + 2,578 𝑚J)𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

)

∙
450 V

(2 ∙ 300 V)
= 48,164 W 

(5.25) 

5.2.3 Perdas de Condução nos Diodos Ultrarrápidos 𝐷3, 𝐷5 e 𝐷6 

Os diodos ultrarrápidos utilizados no conversor proposto são os intrínsecos do 

módulo IGBT modelo FS100R07N3E4, vide a Figura 55. Logo, a estratégia 

implementada na seção 5.2.1 pode ser repetida. Sendo assim, a regressão quadrática 

das curvas que relacionam a queda de tensão 𝑉𝐹 nos diodos pela corrente 𝐼𝐹 através 

deles é: 

 

𝑉𝐹𝐷3,5,6 125 °𝐶 = −0,0000240 ∙ 𝐼𝐹
2 + 0,0108 ∙ 𝐼𝐹 + 0,678 (5.26) 

 

𝑉𝐹𝐷3,5,6 150 °𝐶
= −0,0000226 ∙ 𝐼𝐹

2 + 0,0108 ∙ 𝐼𝐹 + 0,619 (5.27) 

 

As expressões (5.26) e (5.27) resultam nas curvas da Figura 60. 

 

Figura 60 – Curvas da queda de tensão 𝑉𝐹 em função da corrente 𝐼𝐹 dos diodos intrínsecos 
do IGBT modelo FS100R07N3E4 

 
Fonte: Contribuição do autor. 
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Executando uma regressão linear nas curvas da Figura 60 é possível 

determinar o valor aproximado da resistência parasita série dos diodos intrínsecos do 

IGBT. 

 

𝑉𝐹𝐷3,5,6 125 °𝐶
1ª 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 0,00611 ∙ 𝐼𝐹 + 0,807 ∴ 𝑟𝐷3,5,6 125 °𝐶 = 6,11 𝑚Ω (5.28) 

 

𝑉𝐹𝐷3,5,6 150 °𝐶
1ª 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 0,00639 ∙ 𝐼𝐹 + 0,738 ∴ 𝑟𝐷3,5,6 150 °𝐶 = 6,39 𝑚Ω (5.29) 

 

• Perdas de condução nos diodos ultrarrápidos 𝑫𝟑 e 𝑫𝟓: 

 

Primeiramente, é necessário calcular a corrente instantânea e eficaz através 

dos diodos 𝐷3 e 𝐷5, que pela análise feita no capítulo 3, são iguais. 

 

𝐼𝐹 = 𝑖𝐷3
′′ = 𝑖𝐷5

′′ =
𝑖𝐿
2
=
13,889 A

2
= 6,944 A (5.30) 

 

𝐼𝐷3,𝑒𝑓 = 𝐼𝐷5,𝑒𝑓 =
𝑖𝐿
2
∙ √(1 − 𝐷) =

13,889 A

2
∙ √(1 − 0,2) = 6,211 A (5.31) 

 

A potência conduzida dissipada através dos diodos 𝐷3 e 𝐷5 da topologia é dada 

como: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 125 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐹𝐷3,5 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐹 𝑑𝑡
𝑇𝑆

𝐷∙𝑇𝑆

) + (𝑟𝐷3,5 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐷3,5,𝑒𝑓
2) (5.32) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 150 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐹𝐷3,5 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐹 𝑑𝑡
𝑇𝑆

𝐷∙𝑇𝑆

) + (𝑟𝐷3,5 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐷3,5,𝑒𝑓
2) (5.33) 

 

Substituindo os respectivos valores nas equações anteriores, tem-se: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 125 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 0,752 V ∙ 6,944 A 𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0,2∙46,296 𝜇s

)

+ (6,11 𝑚Ω ∙ 6,211 A2) = 4,474 W 

(5.34) 
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𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 150 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 0,693 V ∙ 6,944 A 𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0,2∙46,296 𝜇s

)

+ (6,39 𝑚Ω ∙ 6,211 A2) = 4,159 W 

(5.35) 

 

• Perdas de condução no diodo ultrarrápido 𝑫𝟔: 

 

Pelas análises feitas no capítulo 3 é sabido que a corrente instantânea e eficaz 

do diodo 𝐷6 são definidas como: 

 

𝐼𝐹 = 𝑖𝐷6
′ =

𝑖𝐿 ∙ (1 − 𝐷)

2 ∙ 𝐷
=
13,889 A ∙ (1 − 0,2)

2 ∙ 0,2
= 27,778 A (5.36) 

 

𝐼𝐷6,𝑒𝑓 =
𝑖𝐿
2
∙ √
(𝐷 − 1)2

𝐷
=
13,889 A

2
∙ √
(0,2 − 1)2

0,2
= 12,423 A (5.37) 

 

A potência conduzida dissipada através do diodo 𝐷6 da topologia é dada como: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷6 125 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐹𝐷6 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐹 𝑑𝑡
𝐷∙𝑇𝑆

0

) + (𝑟𝐷6 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐷6,𝑒𝑓
2) (5.38) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷6 150 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐹𝐷3,5 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐹 𝑑𝑡
𝐷∙𝑇𝑆

0

) + (𝑟𝐷6 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐷6,𝑒𝑓
2) (5.39) 

 

Substituindo os respectivos valores nas equações anteriores, tem-se: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 125 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 0,752 V ∙ 27,778 A 𝑑𝑡
0,2∙46,296 𝜇s

0

)

+ (6,11 𝑚Ω ∙ 12,423 A2) = 6,276 W 

(5.40) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 150 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 0,693 V ∙ 27,778 A 𝑑𝑡
0,2∙46,296 𝜇s

0

)

+ (6,39 𝑚Ω ∙ 12,423 A2) = 5,996 W 

(5.41) 
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5.2.4 Perdas de Comutação nos Diodos Ultrarrápidos 𝐷3, 𝐷5 e 𝐷6 

Para determinar as perdas de comutação nos diodos ultrarrápidos do circuito é 

necessário obter as curvas que relacionam a energia dissipada durante recuperação 

reversa pela corrente através dos mesmos. Essa informação é disponibilizada no 

datasheet do fabricante. Sendo assim, é possível apresentar as curvas, como na 

Figura 61.  

 

Figura 61 – Curvas da energia dissipada durante a recuperação reversa dos diodos 
intrínsecos do IGBT modelo FS100R07N3E4 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

As equações utilizadas para construir as curvas da Figura 61 são: 

 

𝐸𝑟𝑒𝑐𝐷3,5,6 125 °𝐶
= 3,905 ∙ 10−10 ∙ 𝐼𝐹

3 − 1,767 ∙ 10−7 ∙ 𝐼𝐹
2 

+0,0000331 ∙ 𝐼𝐹 − 0,000372 
(5.42) 

 

𝐸𝑟𝑒𝑐𝐷3,5,6 150 °𝐶
= 6,396 ∙ 10−10 ∙ 𝐼𝐹

3 − 2,752 ∙ 10−7 ∙ 𝐼𝐹
2 

+0,0000448 ∙ 𝐼𝐹 − 0,000415 
(5.43) 

 

• Perdas de comutação nos diodos ultrarrápidos 𝑫𝟑 e 𝑫𝟓: 

 

Utilizando a corrente encontrada em (5.30), é possível determinar as perdas de 

comutação nos diodos 𝐷3 e 𝐷5, como sendo: 
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𝑃𝑠𝑤𝐷3,5 125 °𝐶
= (

𝑓𝑆
𝑇𝑆
∫ (𝐸𝑟𝑒𝑐𝐷3,5 125 °𝐶

)𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

) ∙
𝑉𝑜

(2 ∙ 300 V)
 (5.44) 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷3,5 150 °𝐶
= (

𝑓𝑆
𝑇𝑆
∫ (𝐸𝑟𝑒𝑐𝐷3,5 150 °𝐶

)𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

) ∙
𝑉𝑜

(2 ∙ 300 V)
 (5.45) 

 

Substituindo os valores conhecidos nas equações anteriores, obtêm-se: 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷3,5 125 °𝐶
= (

21,6 𝑘Hz

46,296 𝜇s
∫ (594,583 𝜇J)𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

) ∙
450 V

(2 ∙ 300 V)

= 9,632 W 

(5.46) 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷3,5 150 °𝐶
= (

21,6 𝑘Hz

46,296 𝜇s
∫ (714,522 𝜇J)𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

) ∙
450 V

(2 ∙ 300 V)

= 11,575 W 

(5.47) 

 

• Perdas de comutação no diodo ultrarrápido 𝑫𝟔: 

 

Repete-se o procedimento utilizado para determinar as perdas de comutação 

dos diodos 𝐷3 e 𝐷5 para o diodo 𝐷6. A corrente instantânea através do diodo 𝐷6 foi 

definida em (5.36). Sendo assim: 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷6 125 °𝐶
= (

𝑓𝑆
𝑇𝑆
∫ (𝐸𝑟𝑒𝑐𝐷6 125 °𝐶

)𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

) ∙
𝑉𝑜

(2 ∙ 300 V)
 (5.48) 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷6 150 °𝐶
= (

𝑓𝑆
𝑇𝑆
∫ (𝐸𝑟𝑒𝑐𝐷6 150 °𝐶

)𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

) ∙
𝑉𝑜

(2 ∙ 300 V)
 (5.49) 

 

Substituindo os valores conhecidos nas equações (5.48) e (5.49), obtêm-se: 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷6 125 °𝐶
= (

21,6 𝑘Hz

46,296 𝜇s
∫ (1,165 𝑚J)𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

) ∙
450 V

(2 ∙ 300 V)

= 18,875 W 

(5.50) 
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𝑃𝑠𝑤𝐷6 150 °𝐶
= (

21,6 𝑘Hz

46,296 𝜇s
∫ (1,464 𝑚J)𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

) ∙
450 V

(2 ∙ 300 V)

= 23,712 W 

(5.51) 

5.2.5 Perdas de Condução no Indutor de Entrada 𝐿1 

Para determinar as perdas por efeito Joule nos enrolamentos do indutor 𝐿1 é 

necessário encontrar o valor da resistência equivalente do mesmo. Para tal, utilizou-

se mais uma vez a ferramenta disponível pelo fabricante do núcleo toroidal para obter 

o valor da temperatura de operação em regime. Para a confecção da curva da Figura 

62, foi estimada um valor de temperatura ambiente de 20 °C. Conclui-se então, que a 

temperatura em regime do núcleo, e consequentemente dos enrolamentos de cobre, 

será de aproximadamente 49 °C. 

 

Figura 62 – Gráfico da variação da temperatura de operação do indutor 𝐿1 nas condições 

nominais do circuito no modo CC-CC  

 
Fonte: Micrometals®, Inc.  

 

Para o calcular o valor da resistência do indutor será necessário primeiramente 

conhecer alguns parâmetros, tais como: o comprimento médio por volta no núcleo 



 
 

125 

(5.52); O número de voltas dadas em torno do núcleo (5.53), e comprimento de cobre 

utilizado por fio em paralelo (5.54). 

  

𝑚𝑙𝑡𝑇300−34𝐷 = 10,6 𝑐m (5.52) 

 

𝑁𝐿1 = 130 (5.53) 

 

𝐿𝐿1 = 𝑚𝑙𝑡𝑇300−34𝐷 ∙ 𝑁𝐿1 = 13,78 m (5.54) 

 

Como a temperatura de operação do elemento 𝐿1 está sendo levada em 

consideração, é preciso calcular a resistividade do cobre para a operação em 49 °C. 

Sendo assim, 

 

𝜌𝑜 = 𝜌𝑟𝑒𝑓 ∙ (1 + 0,00393(𝑇𝑜 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)) (5.55) 

 

Onde, 𝜌𝑟𝑒𝑓 é estipulado através temperatura de referência de 20 °C. Esse valor 

é tabelado, e definido como: 

 

𝜌20 °𝐶 = 1,68 ∙ 10−8 Ω ∙ m (5.56) 

 

Substituindo os valores conhecidos em (5.55), tem-se: 

 

𝜌49 °𝐶 = (1,68 ∙ 10
−8 Ω ∙ m) ∙ (1 + 0,00393(49 °𝐶 − 20 °𝐶))

= 1,871 ∙ 10−8 Ω ∙ m 
(5.57) 

 

Além das considerações feitas até aqui, é necessário também determinar a 

influência do efeito pelicular sobre os enrolamentos, para tal é necessário conhecer o 

diâmetro do cobre 13 AWG: 

 

⌀13 𝐴𝑊𝐺 = 1,828 𝑚m (5.58) 

 

A partir disso, aplicam-se as expressões: 
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𝛿 = √
𝜌𝑜

𝜋 ∙ 𝑓𝑆 ∙ 𝜇0
 (5.59) 

 

Onde, 𝜇0 permeabilidade magnética no vácuo. Sendo determinada como: 

 

𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10
−7 ∙

H

m
 (5.60) 

 

Resolvendo a expressão (5.59), obtém-se: 

 

𝛿 = √
𝜌49 °𝐶

𝜋 ∙ 𝑓𝑆 ∙ 𝜇0
= √

1,871 ∙ 10−8 Ω ∙ m

𝜋 ∙ 21,6 𝑘Hz ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7
H
m

= 0,468 𝑚m (5.61) 

 

Com base em (5.61), é possível encontrar a área eficaz do cobre 13 AWG. 

 

𝐴13 𝐴𝑊𝐺 𝑒𝑓 = 𝛿 ∙ 𝜋 ∙ ⌀𝐴𝑊𝐺 13 = 0,444 𝑚m ∙ 𝜋 ∙ 1,828 𝑚m = 2,69 𝑚m2 (5.62) 

 

Aplica-se então a fórmula para determinar a resistência do indutor 𝐿1. Nota-se 

a presença do termo 1 2⁄ , que foi inserido devido a presença dos dois filamentos em 

paralelo. 

 

𝑟𝐿1 =
𝜌49 °𝐶 ∙ 𝐿𝐿1
𝐴13 𝐴𝑊𝐺𝑒𝑓

∙
1

2
 (5.63) 

 

Substituindo, 

 

𝑟𝐿1 =
1,871 ∙ 10−8 Ω ∙ m ∙ 13,78 m

2 ∙ 2,69 𝑚m2
= 0,04793 Ω (5.64) 

 

Conhecendo a resistência é possível então determinar as perdas de condução. 

Neste caso a corrente eficaz de entrada (𝐼𝐿,𝑒𝑓) é igual ao valor médio da corrente (𝐼𝐿), 

visto que o conversor está operando com uma fonte de tensão contínua e em CCM. 

Logo: 
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𝑃𝑐𝑢 𝐿1 = 𝑟𝐿1 ∙ 𝐼𝐿,𝑒𝑓
2 = 0,04725 Ω ∙ 13,8892 A = 9,245 W (5.65) 

 

Determinada as equações que expressam o valor da resistência pela variação 

de temperatura de operação do indutor, é possível construir a curva que define as 

perdas de condução, como apresentado na Figura 63. 

 

Figura 63 – Curva das perdas de condução no indutor de entrada 𝐿1 em função da variação 
de temperatura 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

5.2.6 Perdas Magnéticas no Indutor de Entrada 𝐿1 

Para determinar as perdas magnéticas no núcleo toroidal T300-34D, é possível 

utilizar a documentação fornecida pela Micrometals®, visto que há um memorial de 

cálculo para a obtenção do valor das perdas. Sendo assim, será necessário 

determinar primeiramente o valor da tensão eficaz sobre o inversor durante um 

período de comutação. A partir dos valores de tensão instantânea do indutor 𝐿1 

apresentadas em (3.6) e (3.9), tem-se: 

 

〈𝑉𝐿1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = √
1

𝑇𝑠
(∫ (𝐸)2

𝐷∙𝑇𝑠

0

𝑑𝑡 + ∫ (𝐸 − (
𝐸

1 − 𝐷
))

2𝑇𝑠

𝐷∙𝑇𝑠

𝑑𝑡) (5.66) 

 

Resolvendo a expressão (5.66): 
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〈𝑉𝐿1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 = 𝑉𝐿1,𝑒𝑓 = 90 𝑉 (5.67) 

 

Além disso, é necessário conhecer o valor da área da seção transversal da 

janela do núcleo toroidal, que é fornecida pelo fabricante como sendo: 

 

𝐴𝑒 𝑇300−34𝐷 = 3,38 𝑐m2 (5.68) 

 

A partir dessas informações, calcula-se o pico da densidade de fluxo CA 

através do indutor: 

 

𝐵𝑝𝑘 =
𝑉𝐿1,𝑒𝑓 ∙ 10

8

4,44 ∙ 𝐴𝑒 𝑇300−34𝐷 ∙ 𝑓𝑆
 (5.69) 

 

Sendo assim, 

 

𝐵𝑝𝑘 =
90 V ∙ 108

4,44 ∙ 3,38 𝑐m2 ∙ 21,6 𝑘Hz
= 213,573 Gauss (5.70) 

 

A fórmula que define as perdas magnéticas no núcleo também é fornecida pelo 

fabricante: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 =

(

 
 𝑓𝑆
1,1 ∙ 109

𝐵𝑝𝑘
3 +

3,3 ∙ 107

𝐵𝑝𝑘
2,3 +

2,5 ∙ 106

𝐵𝑝𝑘
1,65

)

 
 
+ 7,7 ∙ 10−14 ∙ 𝐵𝑝𝑘

2 ∙ 𝑓𝑆
2
 (5.71) 

 

Ao resolver a expressão (5.71), chega-se em: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 = 36,709
𝑚W

𝑐m3
 (5.72) 

 

Conhecendo o volume efetivo do núcleo toroidal, é possível encontrar as 

perdas magnéticas do indutor 𝐿1 em Watts: 
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𝑉𝑒 𝑇300−34𝐷 = 67 𝑐m3 (5.73) 

 

𝑃𝑓𝑒 𝐿1 = 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 ∙ 𝑉𝑒 𝑇300−34𝐷 = 45,393
𝑚W

𝑐m3
∙ 67 𝑐m3 = 2,46 W (5.74) 

5.2.7 Perdas de Condução no Diodo Retificador 𝐷1 

Para o diodo retificador 𝐷1, o modelo utilizado foi o DSI2x55-12A, produzido pela 

IXYS®. O procedimento para definir as perdas de condução no diodo 𝐷1 é semelhante 

ao realizado para a determinação das perdas dos outros diodos. Com a diferença de 

que não há perdas de comutação, visto que no modo de operação com a bateria o 

diodo retificador 𝐷1 conduz todo o tempo, independente do estado de comutação do 

interruptor 𝑆1. O fabricante disponibiliza as curvas que relacionam a queda de tensão 

𝑉𝐹 pela passagem de corrente 𝐼𝐹, dependendo da temperatura. Extraindo os pontos 

dessas curvas, é possível encontrar equações através de regressões quadráticas. 

Sendo assim: 

 

𝑉𝐹𝐷1 125 °𝐶 = −0,0000264 ∙ 𝐼𝐹
2 + 0,0102 ∙ 𝐼𝐹 + 0,704 (5.75) 

 

𝑉𝐹𝐷1 150 °𝐶 = −0,0000313 ∙ 𝐼𝐹
2 + 0,0112 ∙ 𝐼𝐹 + 0,660 (5.76) 

 

As curvas geradas por essas equações são apresentadas na Figura 64. Ao 

realizar uma regressão linear nas curvas apresentadas, é possível determinar de 

forma aproximada a resistência parasita interna do diodo retificador 𝐷1, representada 

pelo termo de primeira ordem das equações. Logo, 

 

𝑉𝐹𝐷1 125 °𝐶
1ª 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 0,00721 ∙ 𝐼𝐹 + 0,753 ∴ 𝑟𝑆1 125 °𝐶 = 7,21 𝑚Ω (5.77) 

 

𝑉𝐹𝐷1 150 °𝐶
1ª 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚 = 0,00744 ∙ 𝐼𝐹 + 0,723 ∴ 𝑟𝑆1 150 °𝐶 = 7,44 𝑚Ω (5.78) 
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Figura 64 – Curvas da queda de tensão 𝑉𝐹 em função da corrente 𝐼𝐹 do diodo modelo 

DSI2x55-12A 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

A potência dissipada através do diodo 𝐷1 da topologia é dada como: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 125 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐹𝑆1 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐹 𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

) + (𝑟𝐷1 125 °𝐶 ∙ 𝐼𝐷1,𝑒𝑓
2) (5.79) 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 150 °𝐶
= (

1

𝑇𝑆
∫ 𝑉𝐹𝑆1 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐹 𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

) + (𝑟𝐷1 150 °𝐶 ∙ 𝐼𝐷1,𝑒𝑓
2) (5.80) 

 

Onde 𝐼𝐹 é a corrente média através do diodo 𝐷1, que é igual a corrente eficaz 

𝐼𝐷1,𝑒𝑓, visto que o conversor opera com uma fonte de tensão contínua na entrada e em 

CCM. Sendo assim, 

 

𝐼𝐹 = 𝐼𝐿 = 𝐼𝐷1,𝑒𝑓 = 13,889 A (5.81) 

 

Resolvendo as expressões (5.79) e (5.80), obtêm-se: 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 125 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 0,842 V ∙ 13,889 A 𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

)

+ (7,21 𝑚Ω ∙ 13,8892 A) = 13,092 W 

(5.82) 
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𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 150 °𝐶
= (

1

46,296 𝜇s
∫ 0,81 V ∙ 13,889 A 𝑑𝑡
46,296 𝜇s

0

)

+ (7,44 𝑚Ω ∙ 13,8892 A) = 12,687 W 

(5.83) 

5.2.8 Totalização das Perdas de Energia 

Com base nos resultados obtidos, pode-se estimar a perda total de energia 

teórica do conversor. Dessa forma, a soma das parcelas de energia dissipada equivale 

a perda total, definida como: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 125 °𝐶 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 125 °𝐶
+ 𝑃𝑠𝑤𝑆1 125 °𝐶

+ 2 ∙ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 125 °𝐶

+ 2 ∙ 𝑃𝑠𝑤𝐷3,5 125 °𝐶
+ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷6 125 °𝐶

+ 𝑃𝑠𝑤𝐷6 125 °𝐶
+ 𝑃𝑐𝑢 𝐿1

+ 𝑃𝑓𝑒 𝐿1 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 125 °𝐶
 

(5.84) 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 150 °𝐶 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 150 °𝐶
+ 𝑃𝑠𝑤𝑆1 150 °𝐶

+ 2 ∙ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3,5 150 °𝐶

+ 2 ∙ 𝑃𝑠𝑤𝐷3,5 150 °𝐶
+ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷6 150 °𝐶

+ 𝑃𝑠𝑤𝐷6 150 °𝐶
+ 𝑃𝑐𝑢 𝐿1

+ 𝑃𝑓𝑒 𝐿1 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 150 °𝐶
 

(5.85) 

 

Calculando as equações (5.84) e (5.85): 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 125 °𝐶 = 12,663 W + 45,778 W + 2 ∙ 4,474 W + 2 ∙ 9,632 W

+ 6,276 W + 18,875 W + 9,245 W + 2,46 W

+ 13,092 W = 136,602 W 

(5.86) 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 150 °𝐶 = 13,005 W + 48,164 W + 2 ∙ 4,159 W + 2 ∙ 11,575 W

+ 5,996 W + 23,712 W + 9,245 W + 2,46 W

+ 12,687 W = 146,737 W 

(5.87) 

 

A Figura 65 e Figura 66 apresentam a distribuição das perdas do conversor de 

acordo com a expressão (5.86). Observa-se que as perdas de comutação sobre o 

interruptor chaveado 𝑆1 contribuem em maior parcela no total das perdas. Os gráficos 



 
 

132 

são validos para a operação com a potência nominal (2500 W) e frequência de 

comutação de a 21,6 𝑘Hz. 

 

Figura 65 – Distribuição quantitativa das perdas de energia do conversor operando no modo 
CC-CC 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 66 – Distribuição percentual detalhada das perdas de energia do conversor operando 
no modo CC-CC 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

De forma simplificada, é apresentado na Figura 67 o gráfico da distribuição das 

perdas totais divididas em condução e comutação. 
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Figura 67 – Distribuição percentual simplificada das perdas de energia do conversor operando 
no modo CC-CC 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

5.2.9 Rendimento Teórico 

A partir das equações encontradas é possível determinar curvas que 

relacionem o rendimento da estrutura como uma função da potência de saída e da 

razão cíclica. O rendimento teórico é definido como: 

 

𝜂 =
𝑃

𝑃 + 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (5.88) 

 

Onde 𝑃 é a potência na carga, que varia no intervalo de 0 até 𝑃𝑜. Quando a 

potência na carga é igual ao valor nominal, tem-se 𝑃 = 𝑃𝑜. 

Através da equação (5.88) pode-se representar o rendimento do conversor em 

função da potência de saída. Tal gráfico é apresentado na Figura 68. As curvas foram 

geradas a partir do gráfico de perdas totais, vide Figura 69. Observa-se que até o 

ponto de potência nominal o conversor ainda não obteve o seu máximo rendimento. 

Para a razão cíclica fixa igual a 𝐷 = 0,2, o rendimento máximo atingido foi de 𝜂125 °𝐶 =

94,819 % e 𝜂150 °𝐶 = 94,456 %, ambas atingidas com uma potência de saída igual a 

𝑃𝑜 = 2500 W. Com o conversor operando com potências abaixo de 750 W o 

rendimento começa a sofrer uma redução expressiva. 
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Figura 68 – Rendimento teórico em função da potência de saída do conversor operando no 
modo CC-CC 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 69 – Perdas totais de energia em função da potência de saída do conversor operando 
no modo CC-CC 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

O comportamento do rendimento na potência nominal de acordo com a 

variação da razão cíclica é representado na Figura 70. Onde o detalhamento das 

perdas totais em relação a razão cíclica é visto na Figura 71. Observando os gráficos 

em questão, é possível perceber a queda no rendimento quando a razão cíclica possui 

valores muito baixos ou muito altos. Esta característica é provida das perdas de 

comutação que são elevadas nessas mesmas regiões de operação da razão cíclica. 

Além disso, constata-se que há um ponto de operação que retorna o valor de 
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rendimento máximo do conversor. Ponto este, que está compreendido entre 0,2 ≤ 𝐷 ≤

0,3. Como o ponto de operação da razão cíclica teórico é 𝐷 = 0,2, é possível afirmar 

que o conversor irá operar com um rendimento próximo ao máximo factível. 

 

Figura 70 – Rendimento teórico em função da razão cíclica do conversor operando no modo 
CC-CC 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 71 – Perdas totais de energia em função da razão cíclica do conversor operando no 
modo CC-CC 

   
Fonte: Contribuição do autor. 

5.2.10 Verificação da Constante de Tempo do Circuito 

Conhecendo o valor teórico das resistências intrínsecas dos semicondutores 

do circuito, é possível finalmente verificar se a constante de tempo do capacitor auxiliar 

𝐶3 está adequado. 
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Sendo assim, as expressões (5.4) e (5.5) são utilizadas. Para as resistências 

calculadas a 125 °𝐶, tem-se: 

 

𝜏′ = (9,9 𝑚Ω + 6,11 𝑚Ω) ∙ 120 𝜇F = 1,921 𝜇s (5.89) 

 

𝜏′′ = (6,11 𝑚Ω + 6,11 𝑚Ω) ∙ 120 𝜇F = 1,466 𝜇s (5.90) 

 

Comparando o resultado obtido com as expressões (5.6) e (5.7) percebe-se 

que a condição adequada para a operação no modo partial-charge não foi alcançada.  

 

(𝜏′ = 1,921 µs) > (
𝐷

𝑓𝑆
=

0,2

21,6 𝑘Hz
= 9,259 𝜇s) → FALSO (5.91) 

 

(𝜏′′ = 1,466 µs) > (
(1 − 𝐷)

𝑓𝑆
=

0,8

21,6 𝑘Hz
= 37,037 𝜇s) → FALSO (5.92) 

 

Porém, como nem todas as perdas ôhmicas do circuito foram consideradas, é 

possível que as expressões (5.91) e (5.92) se tornem verdadeiras. Para tal, o valor 

destas resistências parasitas terá de ser no mínimo igual a 𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = 39,5 𝑚Ω. Os 

resultados práticos obtidos no capítulo 6 demonstram que essa premissa foi satisfeita. 

5.3 RESULTADOS DE SIMULAÇÕES 

Todos os resultados das simulações foram obtidos a partir do programa PSIM®, 

onde foram empregadas as especificações do projeto contidas na Tabela 2 e Tabela 

3.  

Neste trabalho, optou-se por apresentar os resultados das simulações em 

forma de tabelas, sendo assim, possível comparar com os resultados teóricos obtidos 

até este capítulo. 

5.3.1 Comparativo: Teórico Versus Simulação 

Na Tabela 4 e Tabela 5 são apresentados os valores, teóricos e simulados,  das 

tensões e correntes instantâneas durante a primeira etapa de operação do conversor.  
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Para a construção destas tabelas, foi considerado que capacitor 𝐶3 possui uma 

elevada capacitância e uma resistência parasita interna pequena, o que permitiu 

analisar o conversor no modo no-charge. Desta forma, as análises teórica e simulada 

estão em concordância. 

 

Tabela 4 – Tensão instantânea na primeira etapa de operação do conversor 
 

Tensão Fórmula Teórico [V] Simulado [V] Erro relativo [%] 

𝑉𝐿
′ 𝐸 180 179,999 0,555 𝑚  

𝑉𝑆1
′

 − 0 0,412 𝑚 − 

𝑉𝑆2
′

 
𝐸

3 ∙ (1 − 𝐷)
 75 74,727 0,364 

𝑉𝐷1
′  − 0 0,139 𝑚 − 

𝑉𝐷2
′  

𝐸

3 ∙ (1 − 𝐷)
 75 74,728 0,362 

𝑉𝐷3
′  

𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,857 −0,380 

𝑉𝐷4
′  

2 ∙ 𝐸

3 ∙ (1 − 𝐷)
 150 149,414 0,390 

𝑉𝐷5
′  

𝐸

(1 − 𝐷)
 225 224,142 0,381 

𝑉𝐷6
′  − 0 −0,273 𝑚 − 

𝑉𝐶1
′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,858 −0,381 

𝑉𝐶2
′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 224,141 0,381 

𝑉𝐶3
′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,509 −0,226 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Tabela 5 – Corrente instantânea na primeira etapa de operação do conversor 
 

Corrente Fórmula Teórico [A] Simulado [A] Erro relativo [%] 

𝑖𝐿
′  𝐼𝐿 13,889 13,952 −0,453  

𝑖𝑆1
′

 
𝐼𝐿 ∙ (𝐷+ 1)

2 ∙ 𝐷
 41,667 41,287 0,911 

𝑖𝑆2
′

 − 0 7,472 𝜇 − 

𝑖𝐷1
′  𝐼𝐿 13,889 13,952 −0,453  

𝑖𝐷2
′  − 0 −7,472 𝜇 − 

(continua) 
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(conclusão) 

Corrente Fórmula Teórico [A] Simulado [A] Erro relativo [%] 

𝑖𝐷3
′  − 0 −22,561 𝜇 − 

𝑖𝐷4
′  − 0 −14,952 𝜇 − 

𝑖𝐷5
′  − 0 −22,414 𝜇 − 

𝑖𝐷6
′  

𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)
2 ∙ 𝐷

 27,778 27,335 1,594 

𝑖𝐶1
′

 −(
𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)

2
) −5,556 −5,576 −0,359 

𝑖𝐶2
′

 
𝐼𝐿 ∙ (1−𝐷)2

2 ∙ 𝐷
 22,222 21,800 1,899 

𝑖𝐶3
′

 −(
𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)

2 ∙ 𝐷
) −27,778 −27,335 1,594 

Fonte: Contribuição do autor. 
 

Na Tabela 6 e Tabela 7 são apresentados os valores, teóricos e simulados,  das 

tensões e correntes instantâneas durante a segunda etapa de operação do conversor.  

 

Tabela 6 – Tensão instantânea na segunda etapa de operação do conversor 
 

Tensão Fórmula Teórico [V] Simulado [V] Erro relativo [%] 

𝑉𝐿
′′ −(

𝐸 ∙ 𝐷

(1 − 𝐷)
) −45 −45,858 −1,906  

𝑉𝑆1
′′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,858 −0,381 

𝑉𝑆2
′′

 − 0 −1,717 𝑝 − 

𝑉𝐷1
′′  − 0 −13,927 𝑚 − 

𝑉𝐷2
′′  

𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,858 −0,381 

𝑉𝐷3
′′  − 0 −69,757 𝜇 − 

𝑉𝐷4
′′  

𝐸

(1 − 𝐷)
 225 224,141 0,381 

𝑉𝐷5
′′  − 0 −69,514 𝜇 − 

𝑉𝐷6
′′  

𝐸

(1 − 𝐷)
 225 224,141 − 

𝑉𝐶1
′′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,858 −0,381 

𝑉𝐶2
′′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 224,141 0,381 

𝑉𝐶3
′′

 
𝐸

(1 − 𝐷)
 225 225,511 −0,227 

Fonte: Contribuição do autor. 



 
 

139 

Tabela 7 – Corrente instantânea na segunda etapa de operação do conversor 
 

Corrente Fórmula Teórico [A] Simulado [A] Erro relativo [%] 

𝑖𝐿
′′ 𝐼𝐿 13,889 13,927 −0,273  

𝑖𝑆1
′′

 − 0 22,577 𝜇 − 

𝑖𝑆2
′′

 − 0 −0,171 𝜇 − 

𝑖𝐷1
′′  𝐼𝐿 13,889 13,927 −0,273   

𝑖𝐷2
′′  − 0 −22,552 𝜇 − 

𝑖𝐷3
′′  

𝐼𝐿
2

 6,944 6,975 −0,446 

𝑖𝐷4
′′  − 0 −22,414 𝜇 − 

𝑖𝐷5
′′  

𝐼𝐿
2

 6,944 6,951 −0,100 

𝑖𝐷6
′′  − 0 −22,414 𝜇 − 

𝑖𝐶1
′′

 
𝐼𝐿 ∙ 𝐷
2

 1,389 1,399 −0,719 

𝑖𝐶2
′′

 −(
𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)

2
) −5,556 −5,534 0,395 

𝑖𝐶3
′′

 
𝐼𝐿
2

 6,944 6,951 −0,100 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Na Tabela 8 e Tabela 9 são apresentados os valores, teóricos e simulados,  das 

correntes média e eficazes sobre os componentes do circuito, dentro de um período 

de comutação 𝑇𝑠. 

 

Tabela 8 – Corrente média através dos componentes do conversor 
 

Corrente Fórmula Teórico [A] Simulado [A] Erro relativo [%] 

〈𝐼𝐿,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠 
2 ∙ 𝑃𝑜

𝑉𝑜 ∙ (1 − 𝐷)
 13,889 13,942 −0,381  

〈𝐼𝑆1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿 ∙ (𝐷+ 1)

2
 8,333 8,371 −0,456 

〈𝐼𝑆2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  − 0 1,377 𝜇 − 

〈𝐼𝐷1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  
2 ∙ 𝑃𝑜

𝑉𝑜 ∙ (1 − 𝐷)
 13,889 13,942 −0,381   

〈𝐼𝐷2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  − 0 −19,496 𝜇 − 

(continua) 
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(conclusão) 

Corrente Fórmula Teórico [A] Simulado [A] Erro relativo [%] 

〈𝐼𝐷3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)

2
 5,555 5,579 −0,432   

〈𝐼𝐷4,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  − 0 −20,901 𝜇 − 

〈𝐼𝐷5,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)

2
 5,555 5,537 0,324 

〈𝐼𝐷6,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿 ∙ (1 −𝐷)

2
 5,555 5,545 0,180   

〈𝐼𝐶1,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  − 0 2,852 𝑚 − 

〈𝐼𝐶2,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  − 0 11,418 𝑚 − 

〈𝐼𝐶3,𝑚𝑒𝑑〉𝑇𝑠  − 0 −8,590 𝑚 − 

Fonte: Contribuição do autor. 
 

Tabela 9 – Corrente eficaz através dos componentes do conversor 
 

Corrente Fórmula Teórico [A] Simulado [A] Erro relativo [%] 

〈𝐼𝐿,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 
2 ∙ 𝑃𝑜

𝑉𝑜 ∙ (1 − 𝐷)
 13,889 13,951 −0,446  

〈𝐼𝑆1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 
𝐼𝐿
2
∙ √
(𝐷+1)2

𝐷
 18,634 18,595 0,209 

〈𝐼𝑆2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 − 0 3,367 𝜇 − 

〈𝐼𝐷1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 
2 ∙ 𝑃𝑜

𝑉𝑜 ∙ (1 − 𝐷)
 13,889 13,951 −0,446   

〈𝐼𝐷2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 − 0 20,417 𝜇 − 

〈𝐼𝐷3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 
𝐼𝐿
2
∙ √(1 − 𝐷) 6,211 6,252 −0,660   

〈𝐼𝐷4,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 − 0 21,116 𝜇 − 

〈𝐼𝐷5,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 
𝐼𝐿
2
∙ √(1 − 𝐷) 6,211 6,205 0,096 

〈𝐼𝐷6,𝑒𝑓〉𝑇𝑠 
𝐼𝐿
2
∙ √
(𝐷−1)2

𝐷
 12,423 12,321 0,821   

〈𝐼𝐶1,𝑒𝑓〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿
2
∙ √𝐷 ∙ (1 − 𝐷) 2,778 2,822 −1,583 

〈𝐼𝐶2,𝑒𝑓〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿
2
∙ √
(1−𝐷)3

𝐷
 11,111 11,002 0,981 

〈𝐼𝐶3,𝑒𝑓〉𝑇𝑠  
𝐼𝐿
2
∙ √
1
𝐷
− 1 13,889 13,795 0,676 

Fonte: Contribuição do autor. 
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A partir dos resultados das simulações, também foi possível determinar o valor 

da ondulação de corrente sobre o indutor 𝐿1. Onde  ∆𝑖𝐿1 teórico é igual a 1,795A, e 

∆𝑖𝐿1 simulado é igual a 1,825 A. O erro relativo entre eles é de aproximadamente 

−1,671 %. 

O mesmo se repetiu para a ondulação de tensão sobre os capacitores de saída. 

Onde  ∆𝑣𝐶0 teórico é igual a 0,028 V, e ∆𝑣𝐶0 simulado é igual a 0,021 V. O erro relativo 

entre eles é de aproximadamente 25 %. 

Utilizando a ferramenta PCD Editor, do programa PSIM®, é possível estipular 

as perdas de condução e de comutação presentes no conversor. A Tabela 10 

apresenta o comparativo dos resultados teóricos calculados com 𝑇 = 125 °𝐶 

 

Tabela 10 – Comparação das perdas teóricas e simuladas do conversor 
 

Perdas Teórico [W] Simulado [W] Erro relativo [%] 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆1 
 12,663 13,544 −6,957  

𝑃𝑠𝑤𝑆1 
 45,778 44,566 2,647 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷1 
 13,092 13,998 −6,920 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷3 
 4,474 4,520 −1,028   

𝑃𝑠𝑤𝐷3 
 9,632 9,567 0,674 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷5 
 4,474 4,519 −1,005   

𝑃𝑠𝑤𝐷5 
 9,632 9,519 1,173 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐷6 
 6,276 6,674 −6,341 

𝑃𝑠𝑤𝐷6 
 18,875 17,650 6,490   

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐿1 
 9,245 9,723 −5,170 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  134,142 134,280 −0,102 

Fonte: Contribuição do autor. 
 
 
 
 
 



 
 

142 

5.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

Este capítulo se destinou a modelagem das perdas e simulação do conversor 

proposto operando no modo CC-CC. Durante a modelagem objetivou-se a procura de 

modelos matemáticos que que consideraram diversos fatores para determinar as 

perdas com um alto grau de confiança. Foi constatado que a maior parte das perdas 

está concentrada na comutação do interruptor 𝑆1, seguido pela comutação do diodo 

𝐷6. Outro aspecto interessante constatado é que as menores perdas ocorrem para 

razões cíclicas próximas ao da especificação de projeto, 𝐷 = 0,2. Além disso, através 

da análise dos gráficos de rendimento teórico, é esperado que o conversor tenha o 

seu maior rendimento quando operado com a potência de saída nominal. As 

simulações serviram para demonstrar a confiabilidade dos cálculos realizados até este 

capítulo. 
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6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir 

da topologia do conversor híbrido proposto. Resultados da operação no modo CC-CC 

são apresentados de forma detalhada. Além disso, resultados com o conversor 

operando no modo CA-CC também são exibidos, mesmo que a análise desta 

operação não tenha sido discutida durante o trabalho de forma minuciosa. 

Também foi proposta a implementação de um inversor meia-ponte para ser 

acoplado a saída do conversor. Esta adição torna ideal a análise do protótipo para 

soluções em UPS. A Tabela 11 apresenta a lista de equipamentos que foram utilizados 

durante os experimentos. 

 

Tabela 11 – Lista de equipamentos utilizados durante as aquisições 
 

Equipamento Modelo Aplicação  

1x Osciloscópio digital  

 

Tektronix® MDO3014 – 

100 Mhz – 2,5 GS/s – 4 canais 

não isolados 

 

Aquisições de formas de onda 

de tensão e corrente em geral 

 

2x Ponteiras de corrente 

AC/DC 

 

Tektronix® TCP312A – 

Bandwidth: 100 MHz – 

Maximum Current DC: 30 A, 

Max RMS: 21.2 A, 

Peak Current: 50 A –  

Rise Time: < 3.5 ns 

 

Aquisições da corrente do 

conversor no modo CC-CC 

quando em regime 

 

2x Ponteiras de corrente 

AC/DC 

 

Tektronix® TCP303 – 

Bandwidth: 15 MHz – 

Maximum Current DC: 150 A, 

Max RMS: 150 A, 

Peak Current: 500 A –  

Rise Time: < 23 ns 

 

Aquisições da corrente do 

conversor no modo CA-CC 

quando em regime. Aquisições 

da corrente do conversor no 

modo CC-CC durante os 

transitórios de carga 

 

2x Ponteiras de corrente AC 

 

Fluke® i1000s –  

Maximum Current AC: 1000 A 

 

Aquisições da corrente do 

conversor no modo CA-CC 

durante os transitórios de 

carga 

 

(continua) 
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(conclusão) 

Equipamento Modelo Aplicação  

2x Ponteiras de tensão 

isoladas 

 

Tektronix® THDP0200 – 

Bandwidth: 200 MHz – 

Maximum Voltage  

500X: ± 1500 V 

50X: ± 150 V 

Signal Type: Floating 

 

Aquisição de forma de onda de 

tensão em geral 

 

1x Ponteira de tensão não 

isolada 

 

Tektronix® P5122 –  

Bandwidth: 200 MHz – 

Maximum Voltage  

Peak: 1 kV 

 

Aquisição de forma de onda de 

tensão em geral 

 

1x Wattímetro digital Yokogawa® WT203 
Aquisições para a obtenção da 

curva de rendimento 

Fonte: Contribuição do autor. 

6.1 OPERAÇÃO NO MODO CC-CC  

Inicialmente, é apresentado o comportamento do conversor quando operado 

em regime. As formas de onda de corrente em baixa e alta frequência são 

apresentadas: 

 

Figura 72 – Tensão sobre os capacitores do circuito e corrente de entrada – Baixa frequência  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 73 – Tensão sobre os capacitores do circuito e corrente de entrada – Alta frequência  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 74 – Detalhamento da ondulação da corrente de entrada  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐸 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

O nível de corrente de entrada obtido está acima do esperado, isto ocorre 

devido as perdas do sistema. Além disso, o nível de ondulação obtido também está 

acima do estimado, possivelmente, o indutor de entrada 𝐿1 estabilizou em um valor de 

indutância diferente do que foi calculado de forma teórica, vide Figura 53. 
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A seguir, é apresentada a forma de corrente de saída do conversor: 

 

Figura 75 – Tensão sobre os capacitores do circuito e corrente de saída  
(𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
 

O nível de corrente de saída está dentro do esperado, visto que, com 450 V de 

saída o conversor deve processar 5,55 A quando operado na potência nominal. Os 

ruídos adquiridos na aquisição são provenientes da interferência da utilização de uma 

ponteira de tensão não isolada. A seguir, é exibido o comportamento da forma de onda 

da corrente através do capacitor auxiliar 𝐶3: 

 

Figura 76 – Corrente através do capacitor auxiliar (𝐼𝐿 – Canal 1, 𝐼𝐶3  – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Diferentemente das análises feitas em relação ao capacitor chaveado, o 

comportamento real do conversor foi de partial-charge. Além disso, é clara a presença 

de indutâncias que serviram para amortecer o pico de corrente do capacitor comutado. 

Durante o instante em que o interruptor 𝑆1 está bloqueado e a corrente através de 𝐶3 

é nula, a corrente de entrada é assumida pelo capacitor 𝐶1. 

6.1.1 Esforços Sobre os Componentes  

A presente seção tem como objetivo apresentar as formas de onda de tensão 

e corrente sobre os elementos do circuito. Como o módulo IGBT FS100R07N3E4, 

produzido pela Infineon Technologies®, foi utilizado, não é possível acessar algumas 

de suas trilhas. Dessa forma, a obtenção da corrente nos elementos 𝑆1, 𝑆2, 𝐷3, 𝐷4, 𝐷5 

e 𝐷6 não pode ser realizada de forma direta. 

Primeiramente, é exibido as formas de onda de tensão e corrente através do 

capacitor auxiliar 𝐶3. A forma de onda da corrente de entrada 𝐼𝐿 foi utilizada em todas 

as aquisições para servir como auxílio, facilitando assim, a análise de qual etapa de 

operação o conversor se encontra.  

 

Figura 77 – Tensão e corrente através do capacitor auxiliar 𝐶3 – Corrente de entrada como 

referência (𝐼𝐶3 – Canal 1; 𝑉𝐶3 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Mesmo o conversor operando no modo partial-charge, os níveis de corrente 

encontrados não são extremamente elevados quando comparados com os da análise 
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teórica em no-charge. A seguir, é apresentado as formas de onda de tensão sobre os 

interruptores 𝑆1 e 𝑆2. 

 

Figura 78 – Tensão sobre o interruptor comandado 𝑆1 – Corrente de entrada como referência  

(𝑉𝑆1 – Canal 3, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 79 – Tensão sobre o interruptor 𝑆2 – Corrente de entrada como referência  

(𝑉𝑆1 – Canal 3, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Através dos estudos realizados, sabe-se que a corrente através do interruptor 

comandado 𝑆1 é a soma da corrente de entrada e da corrente do capacitor 𝐶3 durante 

a primeira etapa de operação, quando o interruptor 𝑆1 é comandado. Sendo assim, foi 

utilizado o programa Matlab® para construir a forma de onda de corrente esperada 

(Figura 80) a partir do arquivo .csv gerado com a aquisição da Figura 76. 

A corrente média em 𝑆1 é 11,92 A, já a eficaz é 21,21 A e a de pico é 43,77 A. 

A corrente sobre o interruptor 𝑆2 é nula, vide capítulo 3. 

 

Figura 80 – Corrente através do interruptor comandado 𝑆1 – Gerado com o auxílio do Matlab® 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

As formas de onda de tensão e corrente através dos diodos retificadores 𝐷1 e 

𝐷2 são apresentadas: 
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Figura 81 – Tensão e corrente através do diodo retificador 𝐷1 – Corrente de entrada como 

referência (𝐼𝐷1 – Canal 1; 𝑉𝐷1 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 82 – Tensão e corrente através do diodo retificador 𝐷2 – Corrente de entrada como 

referência (𝐼𝐷2 – Canal 1; 𝑉𝐷2 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Como esperado, a corrente através do diodo 𝐷1 é exatamente a mesma do que 

a corrente de entrada 𝐼𝐿. Além disso, sabe-se que a corrente através do diodo 𝐷2 é 

nula. 

A seguir são exibidas as formas de onda de tensão sobre os diodos 

ultrarrápidos 𝐷3, 𝐷4, 𝐷5 e 𝐷6. 
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Figura 83 – Tensão sobre o diodo ultrarrápido 𝐷3 – Corrente de entrada como referência 

 (𝑉𝐷3 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 84 – Tensão sobre o diodo ultrarrápido 𝐷4 – Corrente de entrada como referência  

(𝑉𝐷4 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 85 – Tensão sobre o diodo ultrarrápido 𝐷5 – Corrente de entrada como referência  

(𝑉𝐷5 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 86 – Tensão sobre o diodo ultrarrápido 𝐷6 – Corrente de entrada como referência  

(𝑉𝐷6 – Canal 2, 𝐼𝐿 – Canal 4)  

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

De forma análoga ao procedimento que foi realizado para a construção da 

Figura 80, determinou-se os valores esperados das correntes sobre os diodos 

ultrarrápidos 𝐷3, 𝐷5 e 𝐷6. Onde, 𝐷3 assume a corrente resultante da diferença entre a 

corrente do indutor de entrada 𝐿1  e a do capacitor 𝐶3 durante a segunda etapa de 

operação; 𝐷5 assume a corrente que flui através do capacitor 𝐶3 durante a segunda 
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etapa de operação; e 𝐷6 assume a corrente que do capacitor 𝐶3 durante a primeira 

etapa de operação 

 

Figura 87 – Corrente através do diodo ultrarrápido 𝐷3 – Gerado com o auxílio do Matlab® 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

A corrente média em 𝐷3 é 5,84 A, já a eficaz é 8,6 A e a de pico é 16,3 A. 

 

Figura 88 – Corrente através do diodo ultrarrápido 𝐷5 – Gerado com o auxílio do Matlab® 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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A corrente média em 𝐷5 é 5,46 A, já a eficaz é 8,56 A e a de pico é 17,33 A. 

 

Figura 89 – Corrente através do diodo ultrarrápido 𝐷6 – Gerado com o auxílio do Matlab® 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

A corrente média em 𝐷6 é 6,39 A, já a eficaz é 11,95 A e a de pico é 26,89 A. 

A Figura 90 foi gerada a partir da soma das correntes apresentadas na Figura 87 e 

Figura 88, comprovando assim que ambas são resultantes da corrente de entrada 

durante a segunda etapa de operação (Lei de Kirchhoff). 

 

Figura 90 – Soma das correntes através dos diodos ultrarrápidos 𝐷3 e 𝐷5 – Gerado com o 
auxílio do Matlab® 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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A Figura 91 tem o propósito de servir como referência para auxiliar a detecção 

dos modos de operação do conversor para as figuras que foram geradas a partir do 

Matlab®. Todas essas figuras foram geradas com um período total de 200 µs, 

diferentemente da Figura 76 que possui 1000 µs. 

 

Figura 91 – Corrente através do indutor de entrada 𝐼𝐿 – Gerado com o auxílio do Matlab® 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Pelos estudos realizados, a corrente através do diodo 𝐷4 é nula. 

6.1.2 Transitórios de Carga  

Nesta seção retratados os resultados referentes aos transitórios de carga. 

Todos os transitórios de carga foram realizados de 0 a 100% da potência nominal e 

vice-versa. Visando obter respostas mais rápidas, e menos oscilatórias, um controle 

de feedforward de tensão e um de feedforward de potência foram implementados ao 

controle base que foi apresentado no capítulo 4. 

São exibidos os comportamentos da corrente de entrada quando o conversor 

está operando sem carga, com entrada de carga nominal, carga nominal em regime e 

saída da carga nominal: 
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Figura 92 – Operação em regime – Sem carga – Comportamento da corrente de entrada  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 93 – Transitório de entrada de carga – Variação de potência de zero a 2500 W de 
saída – Comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 94 – Operação em regime – Carga nominal – Comportamento da corrente de entrada  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 95 – Transitório de saída de carga – Variação de potência de 2500 a 0 W de saída – 
Comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Como é possível perceber, a corrente de entrada praticamente não sofre com 

sobressinais. Além disso, o barramento de saída sofre com sobressinais entre ±20 V, 

estabilizando em um curto período de tempo para ambos transitórios (<400 ms). 
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De forma similar são apresentadas as mesmas formas de onda, só que 

analisando o comportamento da corrente de saída: 

 

Figura 96 – Operação em regime – Sem carga – Comportamento da corrente de saída 

 (𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 97 – Transitório de entrada de carga – Variação de potência de zero a 2500 W de 
saída – Comportamento da corrente de saída  

(𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 98 – Operação em regime – Carga nominal – Comportamento da corrente de saída  
(𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 99 – Transitório de saída de carga – Variação de potência de 2500 a 0 W de saída – 
Comportamento da corrente de saída  

(𝐼0 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Como esperado, a forma de onda da corrente de saída é constante, que é 

reflexo da estabilidade da tensão do barramento e da carga resistiva empregada. Os 
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ruídos presentes são derivados da utilização de uma ponteira de tensão não isolada, 

o que comprometeu ligeiramente as aquisições. 

6.1.3 Operação com Cargas Desbalanceadas entre os Barramentos 

Esta seção tem como objetivo apresentar o comportamento do conversor 

quando operado com cargas acopladas majoritariamente em apenas um dos 

barramentos, 𝐶1 ou 𝐶2. Para tal, utilizou-se cargas de 1250 W, metade da potência 

nominal, e uma carga mínima de 50 W para o barramento oposto não operar a vazio.  

Inicialmente, é exibido a forma de onda da corrente de saída durante o teste 

com carga sobre o barramento superior, bem como a corrente através do capacitor 

auxiliar 𝐶3. Em seguida, o teste é repetido para o caso com carga apenas sobre o 

barramento inferior. 

Analisando os resultados, é possível perceber que o conversor ainda opera em 

regime de estabilidade. E que a corrente através do capacitor chaveado 𝐶3 só é 

expressiva durante o caso com carga no barramento inferior. Mostrando assim, a 

fundamental importância da inserção do capacitor 𝐶3 para o bom funcionamento do 

circuito. 

 

Figura 100 – Comportamento do conversor quando apenas o barramento superior está 
submetido a carga – 1250 W de potência – Avaliação da corrente de saída 

 (𝐼𝐿 – canal 1; 𝑉𝐶1 – canal 2; 𝑉𝐶2 – canal 3, 𝐼𝐶1 – canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 101 – Comportamento do conversor quando apenas o barramento superior está 
submetido a carga – 1250 W de potência – Avaliação da corrente do capacitor auxiliar 𝐶3  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝐼𝐶3  – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 102 – Comportamento do conversor quando apenas o barramento inferior está 
submetido a carga – 1250 W de potência – Avaliação da corrente de saída  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝐼𝐶2  – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 103 – Comportamento do conversor quando apenas o barramento inferior está 
submetido a carga – 1250 W de potência – Avaliação da corrente do capacitor auxiliar 𝐶3  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝐼𝐶3  – Canal 4) 

   
Fonte: Contribuição do autor. 

 

6.1.4 Processo de Inicialização  

Finalizando a análise do conversor operando no modo CC-CC, é apresentado 

a rotina do processo de inicialização do conversor com o banco de baterias. O 

acionamento do circuito é feito através de um disjuntor magnético que permite a 

passagem de corrente do banco de baterias para o circuito. A corrente eleva-se de 

forma amortecida devido a presença de resistores de partidas em série. Durante está 

etapa o conversor opera com uma razão cíclica mínima (< 0,1), visando manter ambos 

os barramentos energizados. Após alguns segundos, o disjuntor de bypass da pré-

carga é acionado. A partir desse ponto, a tensão mínima para o funcionamento da 

malha de controle já foi alcançada e assim, o conversor atinge a operação em regime 

nominal com a entrada de carga. 
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Figura 104 – Processo de inicialização do conversor no modo CC-CC  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

6.2 OPERAÇÃO NO MODO CA-CC  

Está seção tem como objetivo exibir os resultados do conversor quando 

operado com a rede elétrica conectada a sua entrada, modo de operação CA-CC. 

Para tal, foi necessária a implementação de uma rotina capaz de sincronizar o 

conversor com a frequência da rede elétrica. Esta rotina é denominada como PLL 

(Phase-locked loop).  

Primeiramente, são apresentadas as formas de onda de tensão e corrente de 

entrada do conversor, bem como, as formas de onda de tensão dos capacitores do 

circuito. Em todos os testes, utilizou-se uma carga única em paralelo com 𝐶1 e 𝐶2. 
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Figura 105 – Comportamento da tensão e corrente de entrada  
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝑔 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 106 – Tensão sobre os capacitores do circuito e corrente de entrada 
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Analisando com mais detalhes a corrente de entrada, é possível verificar o 

comportamento da corrente durante os cruzamentos por zero. 
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Figura 107 – Detalhamento da passagem da corrente de entrada por zero do semiciclo 
negativo para o positivo 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 108 – Detalhamento da passagem da corrente de entrada por zero do semiciclo 
positivo para o negativo 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Percebe-se um ótimo comportamento da corrente ao seguir uma senoide de 

referência, resultado este, decorrente da malha de controle implementada. 
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Ainda analisando a corrente de entrada, é possível verificar a ondulação de 

corrente de pico: 

 

Figura 109 – Detalhamento da ondulação da corrente de pico de entrada 
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2, 𝑉𝐶2 – Canal 3) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

A oscilação esperada não foi calculada, porém, com a junção dos resultados é 

possível perceber que o conversor opera em CCM durante todo o instante. 

6.2.1 Distorção Harmônica Total da Corrente de Entrada   

A partir da forma de onda da corrente da Figura 105, é possível determinar a 

distorção harmônica total da corrente de entrada. O resultado foi separado na análise 

de até a 420º ordem, cujo objetivo é verificar a influência da frequência de 

chaveamento, e de até a 50º ordem, visando assim, um resultado mais realista, já que 

a simples presença de um filtro EMI na entrada do conversor anularia a perturbação 

frequência de chaveamento em relação a corrente da rede elétrica. Ambos os 

resultados garantem um elevado fator de potência ao conversor. 
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Figura 110 – Distorção harmônica total da corrente de entrada – Harmônicas analisadas até a 
420º ordem 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 111 – Distorção harmônica total da corrente de entrada – Harmônicas analisadas até a 
50º ordem 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

6.2.2 Comportamento do Capacitor Chaveado 𝐶3   

Objetiva-se nesta seção a apresentação da influência da inserção do capacitor 

chaveado 𝐶3 durante a operação no modo CA-CC. Através dos estudos realizados, 

sabe-se que a tensão no capacitor 𝐶3 tende a ser a mesma que no capacitor 𝐶1, e que 

este, tende a transferir sua energia para o capacitor 𝐶2. Sendo assim, só há 

transferência de energia do capacitor 𝐶3 para o capacitor 𝐶2 nos instantes em que 

𝑉𝐶1 < 𝑉𝐶2. Este comportamento é predominante na passagem do ciclo negativo para o 

ciclo positivo da rede elétrica. 
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Figura 112 – Comportamento da corrente do capacitor auxiliar durante a operação no modo 
CA-CC 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝐼𝐶3  – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 113 – Detalhamento da corrente do capacitor auxiliar durante a operação no  
modo CA-CC  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝐼𝐶3  – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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6.2.3 Transitórios de Carga 

Nesta seção, são apresentados os resultados dos transitórios de carga para a 

operação no modo CA-CC. Analisou-se o comportamento da corrente de entrada e de 

saída do conversor. Visando melhorar os resultados, uma carga mínima de 50 W foi 

inserida no conversor. A presença desta, faz com que os barramentos 𝑉𝐶1 e 𝑉𝐶2 

estabilizem no mesmo valor de tensão. Além disso, durante os transitórios, a presença 

da carga mínima garantiu que as tensões nos barramentos não ultrapassassem o 

valor máximo de tensão, pré-definido como 250 V em cada capacitor. 

 

Figura 114 – Operação em regime – Sem carga – Comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 115 – Transitório de entrada de carga – Variação de potência de zero a 2500 W de 
saída – Comportamento da corrente de entrada 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 



 
 

170 

Figura 116 – Operação em regime – Carga nominal – Comportamento da corrente de entrada 
(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 117 – Transitório de saída de carga – Variação de potência de 2500 a 0 W de saída – 
Comportamento da corrente de entrada 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Comparando os resultados com os transitórios de carga do modo CC-CC é 

possível perceber que o tempo de estabilização no caso do modo CA-CC tende a ser 

superior, na ordem de 800 ms até 1 segundo. 
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De maneira análoga, são apresentadas as formas de onda da corrente de saída 

do conversor quando em vazio, durante o transitório de carga positivo, em regime e 

durante o transitório de carga negativo. 

 

Figura 118 – Operação em regime – Sem carga – Comportamento da corrente de saída 
(𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 119 – Transitório de entrada de carga – Variação de potência de zero a 2500 W de 
saída – Comportamento da corrente de saída 

(𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 120 – Operação em regime – Carga nominal – Comportamento da corrente de saída 
(𝐼𝑂 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 121 – Transitório de saída de carga – Variação de potência de 2500 a 0 W de saída – 
Comportamento da corrente de saída 

(𝐼0 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4)  

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Percebe-se que a carga sofre com ondulações somente durante a entrada da 

carga nominal, onde em 600 ms a operação em regime é alcançada. 
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6.2.4 Processo de Inicialização  

De forma similar à análise do conversor operando no modo CC-CC, é 

apresentado a rotina do processo de inicialização do conversor quando operado com 

a rede elétrica, modo CA-CC. O acionamento do circuito é feito através de um disjuntor 

que permite a passagem de corrente da rede elétrica para ambos os barramentos, 

onde cada semiciclo carrega um barramento. A corrente eleva-se de forma amortecida 

devido a presença de resistores de partidas em série. Após alguns segundos, o 

disjuntor de bypass da pré-carga é acionado. Durante esta etapa, não há nenhum 

comando nos interruptores. Quando os barramentos de saída alcançam uma tensão 

de 90% do pico da tensão da rede, a malha de controle é acionada, e dessa forma o 

conversor atinge a operação em regime nominal com a entrada de carga. 

 

Figura 122 – Processo de inicialização do conversor no modo CA-CC  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

6.3 OPERAÇÃO COM INVERSOR ACOPLADO  

Como uma das aplicações do conversor proposto está relacionado a soluções 

em UPS, é apresentado a implementação de um inversor meia-ponte acoplado aos 

barramentos de saída. A configuração é exibida na Figura 123. 
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Figura 123 – Conversor híbrido proposto conectado a um inversor meia-ponte 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Todos os elementos da configuração original são mantidos, com a adição dos 

apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Especificação dos componentes do inversor e filtro de saída 
 

Componente Valor/Modelo 

Indutor de filtro (𝐿𝑓) 

 

1428,71 μH – Fio 13 AWG: 130 voltas de 2 fios em paralelo, 

núcleo toroidal (Powder Core) cinza/azul 

 – Micrometals® T300-34D 

 

Capacitor de filtro (𝐶𝑓) 

 

10 μF – Um capacitor de polipropileno de 10 μF / 450 V / 

275 Vac – EPCOS® B32676–G4106–K000 

 

Interruptores semicondutores 

do braço do inversor (𝑆3) e (𝑆4) 

Módulo IGBT – 𝑉𝐶𝐸𝑆 = 600 V,  𝐼𝐶 = 160 A, 𝑇𝐶 = 100 °C, 

𝑡𝑆𝐶  ≥  5 µs, 𝑇𝐽(𝑚𝑎𝑥) = 175 °C, 𝑉𝐶𝐸(𝑂𝑁) 𝑡𝑦𝑝. = 1,65 V @ 𝐼𝐶 = 120 A 

 – Infineon Technologies® IRGPS66160DPBF 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

A placa do protótipo do conversor é apresentada junto com o banco de baterias, 

assim como, a placa com o módulo IGBT utilizada como inversor na Figura 124. Os 

acionamentos dos interruptores, em ambas as placas, são feitos através da utilização 

do HCPL-316J, produzido pela Agilent Technologies®. Este equipamento serve para 

isolar o acionamento dos interruptores em relação ao referencial das placas. Além 

disso, o mesmo possui pinos responsáveis por uma lógica de segurança, que visa 

limitar a corrente através dos IGBTs. 
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Figura 124 – Foto da placa do conversor híbrido, inversor e banco de baterias utilizados 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Em ambas as placas, o referencial de tensão do processador e dos 

equipamentos de instrumentação é o negativo do barramento principal. Ou seja, o 

terminal negativo do capacitor 𝐶2.  

Foram empregados dois sensores transdutores de corrente HAIS-100P, 

produzidos pela LEM®. Ambos responsáveis pelas aquisições de corrente alternada 

da entrada e da saída do sistema. Para obter a leitura das outras tensões, foram 

utilizados simples divisores resistivos conectados aos pinos de conversão 

analógica/digital do processador, com referências em +1,65 V quando necessário 

realizar as aquisições de tensões alternadas. 

Para sincronizar ambas as placas, utilizou-se da ferramenta de comunicação 

CAN, disponível em ambos os processadores. Dessa forma, apenas a placa de 
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entrada era responsável por realizar o PLL com a rede elétrica, e depois a mesma 

enviava o bit de sincronização para a placa do inversor de saída. A placa do inversor 

opera com a mesma frequência de chaveamento que 𝑓𝑆 (21,6 kHz). 

O carregamento do banco de baterias era realizado de forma externa, através 

do carregador de baterias 192 V da empresa NHS Sistemas Eletrônicos Ltda., onde 

esse teve seu firmware modificado para carregar um banco de 15 baterias em série 

em vez das 16 nominais do produto. 

A Figura 125 apresenta o diagrama de blocos referente a instalação prática 

realizada a partir da associação do protótipo com o inversor meia-ponte. Este 

diagrama pode ser utilizado como auxílio para a compreensão do processo de 

inicialização do sistema (seção 6.1.4 e 6.2.4). 

 

Figura 125 – Diagrama de blocos da instalação física do sistema completo 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

A seguir é apresentada a forma de onda da tensão e corrente de saída do 

inversor meia-ponte. 
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Figura 126 – Tensão e corrente de saída do conversor quando acoplado com o inversor  
meia-ponte 

(𝐼𝑂 – Canal 1, 𝑉𝑂 – Canal 2) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

O controle do inversor de saída foi implementado em malha aberta, logo, é 

esperado um erro mínimo na tensão de saída de acordo com a tensão no barramento 

total. 

6.3.1 Distorção Harmônica Total da Tensão e Corrente de Saída   

Visando analisar a qualidade das formas de onda de tensão e de corrente de 

saída, são apresentadas as distorções harmônicas totais para cada caso. Foi 

considerado até a harmônica de 420º ordem, por essa englobar a frequência de 

chaveamento.  

Verificando os resultados é possível perceber que o valor da distorção 

harmônica da tensão é muito próximo ao da corrente. Além disso, a frequência de 

chaveamento não causa influencia na distorção de ambos os casos, provando assim, 

que o filtro implementado é adequado. 
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Figura 127 – THD da tensão de saída do inversor 

 
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 128 – THD da corrente de saída do inversor 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

6.3.2 Análise da Tensão entre os Terminais de Entrada e de Saída do Conversor 

Quando Operado com o Inversor Meia-ponte 

Uma das propostas feitas nesse trabalho, visa verificar as questões 

relacionadas aos níveis de derivada de tensão entre os terminais de entrada e saída 

do conversor. Conversores que possuem referências diferentes entre os terminais de 

entrada e saída, excluindo os casos que são isolados magneticamente, tendem a 

possuir elevados níveis de derivada de tensão entre estes terminais. Essas derivadas, 

em alta frequência, podem ser responsáveis pela geração de correntes parasitas entre 

outras partes do circuito. Outros equipamentos próximos podem sofrer com essas 

derivadas, devido a emissão de ondas-eletromagnéticas, que podem ser conduzidas 

ou emanadas. 
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A partir disso, a topologia proposta neste trabalho é analisada, levando em 

consideração os terminais indicados na Figura 123. Os resultados obtidos são: 

 

Figura 129 – Tensão entre os terminais 𝐴𝐶 e 𝐵𝐶 da topologia híbrida proposta 

(𝑉𝐴−𝐶 – Canal 1, 𝑉𝐵−𝐶 – Canal 2) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 130 – Tensão entre os terminais 𝐴𝐷 e 𝐵𝐷 da topologia híbrida proposta 

(𝑉𝐴−𝐷 – Canal 1, 𝑉𝐵−𝐷 – Canal 2) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Comparando os resultados da Figura 6, com os resultados práticos do 

conversor proposto, percebe-se que não há componentes de alta frequência nos 

terminais do conversor empregado neste trabalho. Logo, mesmo com a presença de 

capacitâncias parasitas entre trilhas, é provável que não haja a passagem de corrente 

entre as mesmas. 
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6.3.3 Transitórios de Carga 

Nesta seção, são apresentados os resultados dos transitórios de carga quando 

o inversor foi inserido no sistema. A análise é feita tanto para a operação CC-CC 

quanto CA-CC. Em ambos os casos o tempo de estabilização é similar aos resultados 

sem o inversor. 

 

Figura 131 – Transitório de entrada de carga com o banco de baterias – Variação de potência 
de zero a 2500 W de saída – Comportamento da corrente de entrada 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝑂 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 132 – Transitório de saída de carga com o banco de baterias – Variação de potência 
de 2500 a 0 W de saída – Comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝑂 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 133 – Transitório de entrada de carga com a rede elétrica – Variação de potência de 
zero a 2500 W de saída – Comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝑂 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 

 

Figura 134 – Transitório de saída de carga com a rede elétrica – Variação de potência de 
2500 a 0 W de saída – Comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝑂 – Canal 4) 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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6.3.4 Transitórios entre as Fontes de Energia 

Com o sistema completo, e funcionando em ambos os modos de operação, é 

possível realizar os testes que envolvem o transitório da fonte de entrada do 

conversor. Para a realização destes testes, foram utilizados relés responsáveis pela 

troca da rede elétrica pela bateria e vice-versa. Por se tratar de uma aplicação em 

UPS, a lógica prioritária de operação do sistema é com a presença da rede elétrica, 

ou seja, na falta da mesma, o relé deve acionar e permitir que a bateria forneça energia 

para a carga. Uma lógica de intertravamento entre os relés foi implementada no 

processador, evitando assim, o curto-circuito entre as fontes em casos de mau 

funcionamento. 

Analisando a Figura 135 e Figura 136 percebe-se que o tempo de detecção da 

mudança da fonte de energia somado ao tempo da rotina de controle da nova fonte 

ser aplicada é de menos de um ciclo da rede elétrica (<16,66 ms). 

Novamente, os tempos de estabilização da corrente de entrada e da tensão do 

barramento não ultrapassam 200 ms. 

 

Figura 135 – Transitório de entrada de tensão – Banco de baterias para a rede elétrica – 
Comportamento da corrente de entrada 

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 
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Figura 136 – Transitório de entrada de tensão – Rede elétrica para o banco de baterias – 
comportamento da corrente de entrada  

(𝐼𝐿 – Canal 1; 𝑉𝐶1 – Canal 2; 𝑉𝐶2 – Canal 3, 𝑉𝐶3 – Canal 4) 

  
Fonte: Contribuição do autor. 

6.4 RENDIMENTO  

Por fim, é analisado o rendimento do conversor proposto quando operado sem 

o inversor. Na potência de saída nominal o conversor atinge um rendimento de 95,71% 

quando operado com a bateria, e 94,62% quando operado com a rede elétrica. Porém, 

o ponto de máximo rendimento se encontra em 2 kW – 95,83% quando operado com 

o banco de baterias, e em 1,6 kW – 95,25% quando operado com a rede elétrica. 

Comparando os resultados do modo de operação CC-CC da Figura 137 com 

os resultados teóricos da Figura 68 é possível perceber que o rendimento prático 

alcançou valores superiores ao teórico. Isto ocorre devido a diferença de temperatura, 

pois na análise teórica foi considerado que os componentes operavam a 125 ºC e a 

150 ºC, já na prática, devido ao volume sobre dimensionado do dissipador, os 

semicondutores que processam potência estabilizaram com aproximadamente 10 ºC 

acima da temperatura ambiente (20 ºC). Os únicos componentes que apresentaram 

um acréscimo de temperatura notável, foram os indutores do boost de entrada e o de 

filtro de saída do inversor, onde ambos estabilizaram entre 50 a 60 ºC. 
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Figura 137 – Gráfico do rendimento do conversor proposto 

 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
 

De forma análoga, o gráfico das curvas de rendimento é apresentado quando 

o conversor é acoplado ao inversor meia-ponte. Em condições nominais a operação 

com a bateria retorna um rendimento de 90,96% e a operação com a rede elétrica 

90,54%. Em relação ao ponto de rendimento máximo, para a operação com a bateria 

e a rede elétrica, é de 1,4 kW – 91,71% e 1,4 kW – 91,47%, respectivamente. 

 

Figura 138 – Gráfico do rendimento do conversor proposto com o inversor meia-ponte 
acoplado 

 

 

Fonte: Contribuição do autor. 
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Durante a aquisição dos valores de potência, em ambos os gráficos, não foi 

levado em consideração o consumo dos elementos externos ao circuito de potência 

do conversor, como por exemplo: drivers, processadores, circuitos de instrumentação, 

relés, etc. Porém, a determinação desses valores externos retornou um valor de 

consumo de aproximadamente 8 W para a operação sem a placa do inversor, e 14 W 

com a presença do inversor.  

6.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

Este capítulo se destinou à análise dos resultados obtidos por experimentos 

com o conversor proposto. Além de apresentar os resultados experimentais 

relacionados as análises feitas no capítulo 5, em relação ao modo de operação CC-

CC, também se dedicou à análise com a operação no modo CA-CC.  

A diferença principal entre os resultados teóricos e práticos se deu em relação 

a operação do conversor como partial-charge. Essa mudança fez com que as formas 

de onda de corrente através do interruptor 𝑆1 e de todos os diodos ultrarrápidos 

fossem diferentes do esperado, com a exclusão do 𝐷4. Além disso, foi notável a 

presença de parcelas indutivas em série com o capacitor chaveado, dessa forma as 

correntes obtidas assumiram resultados amortecidos. 

Com o conversor funcionando de forma adequada em ambos os modos de 

operação, foi possível então, realizar os testes envolvendo os transitórios entre esses 

modos. Os resultados obtidos retornaram tempos de estabilidade mais rápidos do que 

até os transitórios de carga. Por fim, foi construída a curva de rendimento para todos 

os casos apresentados, com o rendimento teórico da operação CC-CC sendo muito 

próxima do comportamento real do conversor. 
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7 CONCLUSÕES GERAIS 

Primeiramente foi analisado o estado da arte em relação aos conversores 

híbridos, que utilizam capacitores chaveados a fim de se obter uma forma de acumular 

energia durante as etapas de operação. O princípio de operação do boost dobrador a 

capacitor chaveado foi readequado para que fosse possível desenvolver a topologia 

proposta. 

O conversor boost meia ponte dobrador de tensão capaz de operar nos modos 

CA-CC e CC-CC foi apresentado e validado. A principal característica que teve de ser 

garantida foi o ponto comum entre a rede, o banco de baterias e a carga. A análise da 

operação em ambos os modos foi validada através de um estudo exaustivo do 

comportamento teórico do conversor, assim como, uma série de simulações e testes 

práticos em bancada, onde é possível afirmar que todos os resultados estão de 

acordo. Logo, o projeto atendeu ao principal objetivo proposto, pois se desenvolveu 

uma solução inovadora de um retificador/conversor CA/CC-CC monofásico, com 

reduzida derivada de tensão entre os terminais de entrada e saída para aplicações 

em UPS utilizando um banco de baterias único. 

Durante os experimentos práticos, foi verificada a capacidade de operação em 

equilíbrio entre a tensão dos capacitores do circuito, até mesmo nos testes com cargas 

desbalanceadas entre os barramentos de saída. Dessa forma, é possível reduzir o 

número de sensores de tensão do barramento de dois para um um. 

A partir dos gráficos de rendimento, é possível verificar que nas condições 

nominais de operação o conversor atinge um rendimento de 95,71% quando operado 

com a bateria, e 94,62% quando operado com a rede elétrica. Analisando a operação 

com e sem a presença do inversor, se presume que a operação com o banco de 

baterias sempre retorna um valor de rendimento maior quando comparado com a rede 

elétrica. Isto é devido aos níveis de corrente eficazes que são menores quando o 

conversor opera no modo CC-CC. 

 

 



 
 

187 

7.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos estudos que ainda podem ser realizados, considera-se as 

seguintes sugestões: 

a) Estudar a possibilidade da operação da topologia proposta como sendo 

bidirecional, sendo necessário assim, substituir os diodos retificadores 𝐷3 e 

𝐷4 por interruptores comandados. A aplicação possível pode envolver a 

utilização de painéis fotovoltaicos acoplados ao barramento de saída, 

injetando assim uma corrente senoidal na entrada (rede elétrica); 

b) Considerar a presença de componentes indutivos durante a análise do 

comportamento do capacitor chaveado, visto que nos resultados práticos 

foi possível detectar a influência dos mesmos; 

c) Determinar um controle ótimo através de técnicas matemáticas ou até 

mesmos programas voltados para a implementação de malhas de controle; 

d) Comparar a solução encontrada com outras similares, visando o número 

de componentes utilizados e o rendimento do sistema; 

e) Adequar os resultados do protótipo com as normas referentes a UPS, 

visando assim, a possibilidade da implementação dessa topologia como um 

produto comercial para aplicações especificas que requerem um UPS com 

alta compatibilidade eletromagnética, sem ser isolado. 
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APÊNDICE A – CIRCUITO DE SIMULAÇÃO DO CAPÍTULO 4.3 (Figura 50) 
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APÊNDICE B – CIRCUITO DE SIMULAÇÃO DO CAPÍTULO 5.3.1 

UTILIZADO PARA GERAR AS TABELAS 4 A 9 
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APÊNDICE C – CIRCUITO DE SIMULAÇÃO DO CAPÍTULO 5.3.1 

UTILIZADO PARA GERAR A TABELA 10 

 



 
 

196 

 

 



 
 

197 

 

 

 

 

 


	DISSERTAÇÃO – Leonardo Göbel Fernandes
	CAPA
	CONTRACAPA
	FICHA CATALOGRÁFICA
	TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO
	AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÔNIMOS E SIGLAS
	LISTA DE SÍMBOLOS
	SÚMARIO
	1 INTRODUÇÃO
	1.1 TEMA
	1.1.1 Delimitação do Tema

	1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS
	1.3 OBJETIVOS
	1.3.1 Objetivo Geral
	1.3.2 Objetivos Específicos

	1.4 JUSTIFICATIVA
	1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
	1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
	1.7 PUBLICAÇÕES

	2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	2.1 ESTUDOS DOS CONVERSORES A CAPACITOR CHAVEADO E HÍBRIDOS
	2.2 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

	3 CONVERSOR PWM UNIDIRECIONAL TRÊS-NÍVEIS HÍBRIDO A CAPACITOR CHAVEADO MONOFÁSICO
	3.1 CONVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO PROPOSTO
	3.2 FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO DO CONVERSOR NO MODO CC-CC
	3.3 ETAPAS DE OPERAÇÃO
	3.3.1 Primeira Etapa
	3.3.2 Segunda Etapa

	3.4 APRESENTAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA DO CONVERSOR
	3.5 ANÁLISE DE ESFORÇOS DE CORRENTE
	3.5.1 Expressão da Corrente Média nos Capacitores ,𝐶-1., ,𝐶-2. e ,𝐶-3.
	3.5.2 Expressão da Corrente Eficaz nos Capacitores ,𝐶-1., ,𝐶-2. e ,𝐶-3.
	3.5.3 Expressão da Corrente Média nos Interruptores ,𝑆-1. e ,𝑆-2.
	3.5.4 Expressão da Corrente Eficaz nos Interruptores ,𝑆-1. e ,𝑆-2.
	3.5.5 Expressão da Corrente Média nos Diodos Retificadores ,𝐷-1. e ,𝐷-2.
	3.5.6 Expressão da Corrente Eficaz nos Diodos Retificadores ,𝐷-1. e ,𝐷-2.
	3.5.7 Expressão da Corrente Média nos Diodos Ultrarrápidos ,𝐷-3., ,𝐷-4., ,𝐷-5. e ,𝐷-6.
	3.5.8 Expressão da Corrente Eficaz nos Diodos Ultrarrápidos ,𝐷-3., ,𝐷-4., ,𝐷-5. e ,𝐷-6.

	3.6 TAXA DE CONVERSÃO
	3.7 ONDULAÇÃO DE CORRENTE NO INDUTOR DE ENTRADA
	3.8 ONDULAÇÃO DE TENSÃO NOS CAPACITORES DE SAÍDA
	3.9 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO CAPACITOR CHAVEADO
	3.10 ETAPAS DE OPERAÇÃO NO MODO CA-CC
	3.10.1 Rede Elétrica Semiciclo Positivo – Modo CA-CC
	3.10.2 Rede Elétrica Semiciclo Negativo – Modo CA-CC

	3.11 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

	4 MODELAGEM DO CONTROLE DO CONVERSOR MONOFÁSICO PROPOSTO
	4.1 ESTRATÉGIA DE CONTROLE
	4.2 MODELO POR VALORES MÉDIOS DA CORRENTE DE ENTRADA
	4.3 MODELO POR VALORES MÉDIOS DA TENSÃO DE SAÍDA
	4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

	5 PROJETO E SIMULAÇÃO DO CONVERSOR HÍBRIDO PROPOSTO
	5.1 DEFINIÇÃO DO PROJETO
	5.1.1 Escolha dos Parâmetros
	5.1.2 Projeto do Controle Prático
	5.1.3 Ondulação de Corrente do Indutor ,𝐿-1.
	5.1.4 Ondulação de Tensão de Saída
	5.1.5 Avaliação da Constante de Tempo Teórica do Circuito

	5.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE PERDAS NO CONVERSOR PROPOSTO OPERANDO NO MODO CC-CC
	5.2.1 Perdas de Condução no Interruptor Comandado ,𝑆-1.
	5.2.2 Perdas de Comutação no Interruptor Comandado ,𝑆-1.
	5.2.3 Perdas de Condução nos Diodos Ultrarrápidos ,𝐷-3., ,𝐷-5. e ,𝐷-6.
	5.2.4 Perdas de Comutação nos Diodos Ultrarrápidos ,𝐷-3., ,𝐷-5. e ,𝐷-6.
	5.2.5 Perdas de Condução no Indutor de Entrada ,𝐿-1.
	5.2.6 Perdas Magnéticas no Indutor de Entrada ,𝐿-1.
	5.2.7 Perdas de Condução no Diodo Retificador ,𝐷-1.
	5.2.8 Totalização das Perdas de Energia
	5.2.9 Rendimento Teórico
	5.2.10 Verificação da Constante de Tempo do Circuito

	5.3 RESULTADOS DE SIMULAÇÕES
	5.3.1 Comparativo: Teórico Versus Simulação

	5.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
	5.5

	6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS
	6.1 OPERAÇÃO NO MODO CC-CC
	6.1.1 Esforços Sobre os Componentes
	6.1.2 Transitórios de Carga
	6.1.3 Operação com Cargas Desbalanceadas entre os Barramentos
	6.1.4 Processo de Inicialização

	6.2 OPERAÇÃO NO MODO CA-CC
	6.2.1 Distorção Harmônica Total da Corrente de Entrada
	6.2.2 Comportamento do Capacitor Chaveado ,𝐶-3.
	6.2.3 Transitórios de Carga
	6.2.4 Processo de Inicialização

	6.3 OPERAÇÃO COM INVERSOR ACOPLADO
	6.3.1 Distorção Harmônica Total da Tensão e Corrente de Saída
	6.3.2 Análise da Tensão entre os Terminais de Entrada e de Saída do Conversor Quando Operado com o Inversor Meia-ponte
	6.3.3 Transitórios de Carga
	6.3.4 Transitórios entre as Fontes de Energia

	6.4 RENDIMENTO
	6.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
	6.6

	7 CONCLUSÕES GERAIS
	7.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A – CIRCUITO DE SIMULAÇÃO DO CAPÍTULO 4.3 (Figura 50)
	APÊNDICE B – CIRCUITO DE SIMULAÇÃO DO CAPÍTULO 5.3.1 UTILIZADO PARA GERAR AS TABELAS 4 A 9
	APÊNDICE C – CIRCUITO DE SIMULAÇÃO DO CAPÍTULO 5.3.1 UTILIZADO PARA GERAR A TABELA 10


