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Resumo 

Esta monografia trata do projeto de um inversor de frequência monofásico para 

controle de velocidade, em malha aberta, de um motor de indução monofásico. Com o 

desenvolvimento da atividade industrial e até mesmo da automação residencial, 

máquinas elétricas têm sido cada vez mais utilizadas, sendo seu melhor rendimento 

obtido a partir da utilização de dispositivos que a auxiliem na partida e no controle de 

velocidade e conjugado. Este trabalho traz o projeto de um inversor de frequência que é 

um dispositivo que pode realizar o controle completo de uma máquina elétrica. Neste 

trabalho é projetado o inversor cujo objetivo é o controle de velocidade de um motor de 

indução monofásico, muito utilizado na indústria cervejeira, principalmente em 

produções caseiras. Inversores monofásicos não são facilmente encontrados no mercado 

para aplicações mais simples, de forma que este trabalho objetiva realizar o projeto do 

mesmo, barateando e facilitando o acesso ao inversor, mas mantendo a confiabilidade do 

mesmo. 
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Abstract 

This paper is about a single-phase frequency inverter’s project with open loop 

speed control of single-phase induction motor drive. With the development of the 

industrial activity and even the residential automation, electric machines has been 

increasingly used, been it’s better efficiency obtained from the use of devices that aid the 

starting and in the speed and torque control. This paper brings the project of a frequency 

inverter, which is a device that can perform the complete control of an electric machine. 

In this dissertation will be designed the inverter whose objective is to control the speed 

of a single-phase induction motor drive, mostly used in brewery industry, mainly the 

homemade productions. Single-phase inverters are not easily found at the market to 

simple applications, this way this dissertation objective realizes it’s design making it 

cheaper and easier access to the inverter, but keeping its reliability. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Introdução e Contextualização 

Os inversores de frequência são equipamentos usados para realizar a adequação 

de tensão e frequência para os valores desejados em sistemas de corrente alternada, 

principalmente acionamentos elétricos. Os inversores trifásicos são bastante 

desenvolvidos e estão em larga escala no mercado. Os inversores monofásicos, que 

partem do mesmo princípio de funcionamento, são encontrados em menor escala [1, 2]. 

Este trabalho realiza a investigação de uma topologia que seja adequada, simulação e 

montagem de inversores monofásicos que sejam capazes de controlar a velocidade de um 

motor, em malha aberta, e que possam ter seu custo reduzido em relação aos existentes 

no mercado. 

Os inversores monofásicos, no mundo real, podem assumir diversas aplicações, 

dentre as quais pode-se citar [3]:  

 Controle de Tensão CA: controle de iluminação, controle de velocidade de 

ventilador, aquecedores domésticos ou industriais, dentre outros; 

 Cicloconversores: Fonte de alimentação de frequência constante com entrada 

de frequência variável, transmissões reversíveis de alta potência de baixa 

velocidade de motores CA. 

1.2. Justificativa e Relevância 

Em pequenos processos industriais ou até mesmo caseiros, como na fabricação de 

cerveja, existe uma dificuldade no controle de bombas de indução monofásicas, como por 

exemplo em processos que demandem o controle de vazão de um fluido de um recipiente 

para outro, onde são usados, normalmente, válvulas manuais.  
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A utilização de inversores monofásicos, baratos, pode facilitar a produção de 

pequenos produtores e até mesmo de produções caseiras, já que a utilização destes pode 

causar a automatização do processo, sem necessidade de alto investimento, podendo o 

processo ser até mesmo ampliado. Desta forma, este trabalho visa buscar a melhor 

topologia e os melhores componentes possíveis de modo a possuir o controle desejado.  

1.3. Objetivos 

Para este trabalho são realizadas as etapas de projeto de um inversor monofásico 

para o controle de velocidade de um motor. O motor a ser controlado é um motor de 

máquina de lavar, que é do tipo de motor de indução monofásico com capacitor 

permanente. O capacitor permanente é responsável por gerar o defasamento entre os 

campos do enrolamento principal e do enrolamento auxiliar, garantindo o conjugado de 

partida. Em processos de fabricação de cerveja, com escala reduzida, são utilizados 

motores de máquina de lavar para que haja transporte de fluído, por esse motivo, o motor 

a ser controlado nesse Trabalho é esse, cuja potência não ultrapassa 1/8 CV [4]. 

O Trabalho objetiva a obtenção de um circuito inversor completo com entrada de 

tensão alternada e, a partir da mesma, a realização das etapas necessárias para a obtenção 

da tensão desejada na saída. Além disso, o Trabalho visa minimizar os custos dos 

componentes para redução do custo final do inversor, tornando-o mais viável, 

economicamente, do que os já existentes no mercado. 

1.4. Metodologia 

Dessa forma, busca-se então, o projeto de circuitos e utilização de componentes 

que sejam capazes de realizar as funções do inversor através de busca em catálogos de 

fabricantes e estudo de topologias em cada etapa do projeto. 

Foram realizados, neste Trabalho, estudos das topologias e levantamento de preço 

dos componentes. Após levantamento do orçamento, o inversor é projetado de forma a 

obter o menor preço possível mantendo sua confiabilidade e garantindo que as 

especificações de projeto sejam alcançadas. Para o projeto, devem ser consideradas as 

características de cada dispositivo, informadas pelo fabricante. 
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Para alcançar os objetivos citados, as atividades seguidas foram basicamente: 

 Estudo de componentes de potência, como tiristores, diodos e transistores; 

 Estudo de topologias básicas de inversores e retificadores, incluindo 

estudo de preços; 

 Estudo de topologias reais de inversores levantando prós e contras; 

 Projeto do circuito de controle e sua alimentação; 

 Comparação dos preços dos componentes e escolha dos dispositivos mais 

baratos e capazes de atingir as especificações; 

 Simulação e montagem prática para validação do projeto realizado. 

Durante a simulação e a montagem prática os resultados obtidos são referentes a 

um inversor com saída a vazio, além disso a tensão de saída é fixada em tensão e 

amplitude, por motivos que são explicados no Capítulo 4. 

1.5. Organização do Texto 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este Capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2 apresentam-se os tipos de conversores existentes, além de suas 

características e comparações. 

No Capítulo 3 são apresentadas diversas topologias de conversores monofásicos e 

suas aplicações em situações reais e a escolha da topologia a ser utilizada. 

No Capítulo 4 é feita a busca e comparação dos componentes existentes no 

mercado, além do projeto dos circuito, para que sejam atendidas as especificações de 

projeto. 

No Capítulo 5 são feitas as simulações dos circuitos projetados no Capítulo 

anterior, verificando se o mesmo possui o funcionamento desejado. 

No Capítulo 6, a partir dos circuitos simulados, é realizada a montagem prática do 

circuito do inversor completo comparando os resultados práticos com os simulados. 

No Capítulo 7 são feitas as conclusões deste Trabalho e realizadas propostas de 

continuidade.  
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Capítulo 2 

Conversão CA-CC-CA 

2.1. Introdução 

Em muitos processos se faz necessário o controle de velocidade de um motor, seja 

ele de corrente alternada (CA) ou de corrente contínua (CC). Em um motor CC, a variação 

da velocidade pode ser obtida pela variação da amplitude da tensão. Em motores CA 

assíncronos a variação da velocidade pode se dar por meio da variação de tensão e da 

variação de frequência, Equação 2.1, sendo este o alvo deste trabalho. Onde f é a 

frequência elétrica (Hz), p é o número de polos e Vsinc é a velocidade elétrica em rotações 

por minuto (RPM). Ao variar a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade elétrica, a 

velocidade assíncrona também irá variar, já que ela tenta acompanhar a velocidade 

síncrona. 

 𝑉𝑠𝑖𝑛𝑐 =
(120 × 𝑓)

𝑝
 

 

(2.1) 

   

O controle de velocidade em motores CA é amplamente realizado por inversores 

de frequência, que alteram a amplitude e frequência das tensões, variando a velocidade. 

Os inversores mais comuns no mercado são os inversores trifásicos, porém também 

existem inversores monofásicos. Os inversores podem ser utilizados tanto para o controle 

de velocidade quanto para outras aplicações, como por exemplo, comunicação entre 

regiões cujas frequências de rede são diferentes. Para o funcionamento do equipamento 

é necessária a conversão da corrente ou tensão, para alteração da frequência. As 

conversões existentes são [1, 2]: 

 Conversão de CA para CC; 

 CC para CA; 

 CC para CC; 
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 CA para CA.  

As conversões necessárias para o funcionamento do equipamento dependem do 

tipo da tensão de entrada. Este trabalho é direcionado às topologias monofásicas de 

conversão CA-CC e posteriormente CC-CA, para nível de potência de até ½ CV em malha 

aberta. Tomando-se como base esses princípios de conversão, são realizadas neste 

Capítulo as revisões bibliográficas das conversão CA-CC e posteriormente CC-CA. As 

topologias serão ainda comparadas entre si. 

2.2. Conversão CA-CC - Visão Geral 

A conversão CA-CC é realizada por meio de conversores chamados retificadores. 

Os retificadores podem ser classificados segundo a capacidade de regular a tensão de 

saída (controlados ou não controlados) de acordo com o número de fases da tensão 

alternada de entrada e ainda em função do tipo de conexão dos elementos retificadores 

[2]. A Figura 2.1 ilustra uma topologia básica de um retificador monofásico não 

controlado, formado por diodo. Na Figura 2.1, 𝑣(𝑡) representa a tensão alternada de 

entrada, VD a queda de tensão no diodo, VL a tensão sobre o resistor R, que nesse caso é a 

carga do retificador e ainda iL representa a corrente do circuito. 

 

Figura 2.1 - Topologia básica de retificador monofásico não-controlado com carga resistiva [5]. 

Na Figura 2.2 é possível notar as formas de onda de saída do retificador 

apresentado na Figura 2.1. Neste caso, a corrente de saída está representada juntamente 

com a tensão de saída Vo. Foi considerada uma tensão de entrada perfeitamente senoidal. 
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Figura 2.2 - Formas de onda do retificador de meia onda monofásico não-controlado. [2] 

O tipo de conversão CA mais utilizado é de ponte completa, já que nos retificadores 

de meia onda o valor médio da corrente e consequentemente da tensão tem valores mais 

baixos. Esse valor mais baixo deve-se ao fato de que no retificador de onda completa existe 

mais um ciclo retificado, o que eleva o valor médio, reduzindo o valor de capacitância 

necessária no barramento CC, cujo projeto é visto no Capítulo 4.  

2.3. Retificador Monofásico Não Controlado 

Os retificadores não controlados são aqueles formados por pontes de diodos. As 

cargas conectadas à saída do retificador podem ser de origem resistiva, capacitiva ou 

indutiva. Com carga resistiva a corrente e a tensão de saída possuem a mesma forma de 

onda e mesma fase. Nas Figuras a seguir os diodos são considerados ideais, ou seja, não 

existe queda de tensão no dispositivo. A Figura 2.3 retrata uma ponte completa de diodo 

formando um retificador de onda completa não controlado de carga resistiva. Sua forma 

de onda de tensão, na saída, é mostrada na Figura 2.4. Na Figura 2.3 Vp representa o valor 

de pico da tensão de entrada e Vo a tensão de saída. 
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Figura 2.3 – Retificador de onda completa não-controlado com carga resistiva [2]. 

 

 

Figura 2.4 - Tensão de saída do retificador de onda completa não-controlado com carga resistiva para 
tensão de entrada senoidal [2]. 

No caso de carga capacitiva e resistiva , Figura 2.5, o capacitor faz com que a tensão 

de saída apresente forma alisada, elevando seu valor médio em relação à carga resistiva. 

O capacitor se carrega com o valor de pico da onda de tensão de entrada. Quando a tensão 

de entrada se torna menor que a tensão no capacitor o diodo é bloqueado e a corrente de 

saída é fornecida exclusivamente pelo capacitor, que vai descarregando até que a tensão 

de entrada fique novamente maior, recarregando o capacitor. A corrente de entrada é 

formada por pulsos nos momentos em que o capacitor é recarregado [2]. As formas de 

onda, corrente e tensão de entrada e tensão de saída, desse retificador, são mostrados na 

Figura 2.6. 
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Figura 2.5 – Retificador de onda completa não controlado com carga capacitiva em paralelo com resistiva 
[2]. 

 

Figura 2.6 - Formas de onda do retificador de onda completa não controlado com carga capacitiva em 
paralelo com resistiva [2]. 

Para o retificador de onda completa com carga indutiva e resistiva, Figura 2.7, a 

sua corrente de entrada depende do valor da indutância. A carga se comporta como uma 

fonte de corrente. Quando a indutância é elevada, a corrente passa a ter um 

comportamento mais próximo de onda quadrada, enquanto para valores pequenos de 

indutância o elemento que está mais próximo é que irá influenciar, se for resistência a 

forma será senoidal e se for capacitiva serão pulsos [2]. 
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Figura 2.7 – Retificador de onda completa não controlado com carga indutiva em série com resistiva [2]. 

 

Figura 2.8 - Formas de onda da corrente de entrada do retificador de onda completa não-controlado de 
acordo com o tipo de carga [2]. 

Na Figura 2.8 é possível observar os três tipos possíveis de forma de onda de 

corrente de entrada, quando a carga é resistiva dominante, capacitiva dominante ou 

indutiva dominante. O fato da carga ser resistiva dominante significa que dentre os três 

elementos básicos do circuito, resistor, capacitor e indutor, o resistor tem maior peso, 

fazendo o sistema se comportar como resistivo, e o mesmo vale para capacitiva dominante 

e indutiva dominante. 

O circuito, sem carga, da Figura 2.9 é utilizado para explicação do funcionamento 

da ponte. Os diodos são separados em duas duplas: os diodos 1 e 3, são da parte superior, 

e os diodos 2 e 4 são da parte inferior. A corrente de entrada circula por um diodo da parte 

superior e por um da parte inferior, enquanto os outros 2 estão em corte. Pela Figura 2.9, 

quando id é positivo os diodos 1 e 2 conduzem, e quando é negativo 3 e 4 conduzem [1]. 
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Figura 2.9 – Retificador de onda completa não-controlado sem carga [1]. 

O valor médio da tensão contínua de saída, considerando que a fonte seja ideal, 

pode ser obtido assumindo-se um tempo inicial arbitrário e integrando a tensão de 

entrada durante meio período de tempo, onde Vs é o valor eficaz da tensão de entrada e Vo 

é o valor médio da saída. 

 𝑉𝑜 =
1

(
𝑇
2

)
∫ √2

𝑇/2
0 𝑉𝑠 sin 𝜔𝑡 𝑑𝑡 

 

(2.2) 

 𝑉𝑜 =
2

𝜋
√2𝑉𝑠 = 0.9𝑉𝑠  

Em casos idealizados o valor eficaz da corrente de entrada é igual ao valor contínuo 

na saída. Aplicando-se uma análise de harmônicos da corrente de entrada, observa-se que 

o valor RMS do primeiro harmônico é visto na Equação 2.3, onde Io é a corrente de saída 

e Is1 o primeiro harmônico da corrente de entrada: 

𝐼𝑠1 = 0,9𝐼𝑜   (2.3) 

Para os harmônicos pares o valor é 0, para os valores ímpares de harmônico, o 

valor eficaz daquele harmônico é o valor eficaz do primeiro harmônico dividido pela 

ordem daquele harmônico (h). 

𝐼𝑠(2ℎ−1) =
𝐼𝑠1

2ℎ − 1
  (2.4) 

 

Quando a indutância da fonte é considerada, a tensão de saída deve ser reescrita 

levando em conta a queda de tensão na mesma, como visto na Equação 2.5: 

𝑉𝑜 = 0,9𝑉𝑠 −
2𝜔𝐿𝑠𝐼𝑑

𝜋
  (2.5) 
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Quando ocorre a predominância de indutâncias, o uso de diodos deve ser estudado 

e verificado se realmente é a melhor opção, já que os indutores são armazenadores de 

energia que podem atrasar a corrente e na comutação seguinte causar danos aos 

dispositivos ou às cargas [1]. 

2.4. Retificador Monofásico Controlado 

Os retificadores controlados são aqueles formados por pontes de dispositivos em 

que se controla o início da condução, como transistores e tiristores. Eles são chamados de 

controlados pois os dispositivos, para início da condução, devem receber um pulso na 

porta. Assim sendo, o valor médio da tensão CC de saída pode ser controlado, ajustando o 

ângulo de disparo (α) do tiristor. Como desvantagem dessa topologia, necessita-se haver 

um sistema de controle. Existem 3 principais topologias de retificadores controlados com 

tiristor: semicontrolada assimétrica, semicontrolada simétrica e totalmente controlada. 

Não são abordados retificadores de onda completa controlado com outros dispositivos de 

acionamento, pois são mais caros e não são aplicados neste Trabalho. 

As pontes semicontroladas possuem como vantagem o uso de apenas 2 tiristores, 

sendo indicadas quando o fluxo de potência é apenas da fonte para a carga. Nesta 

configuração a saída possui apenas valores instantâneos e médios positivos. Sempre que 

a tensão tender a se inverter há o desligamento da carga da rede [2]. 

 

 

Figura 2.10 – Ponte semicontrolada assimétrica [2]. 
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Na ponte semicontrolada assimétrica a disposição dos tiristores e dos diodos se dá 

da forma mostrada na Figura 2.10, estando os tiristores no mesmo ramo. Supondo a 

polaridade da tensão de entrada igual à da Figura 2.10, o disparo de T1 causa a conexão 

da entrada com a carga por meio de T1 e D2. Quando a tensão se inverter D1 passa a 

conduzir e tira T1 do circuito. Como o tiristor possui um tempo de desligamento durante 

um tempo T1, D1 e D2 conduzem juntos ocasionando um curto na fonte e a corrente sendo 

limitada pela impedância da fonte. Quando houver o disparo de T2, D2 corta. Cada tiristor 

conduz num intervalo de (π-α) e cada diodo conduz por um intervalo de (π+α) [2]. 

Na Figura 2.11 é possível observar as formas de onda obtidas na saída do circuito 

da Figura 2.10. São indicadas a maioria das ondas do circuito. Na Figura 2.11 temos que 

vg1 e vg2 e iT1 e iT2 indicam as tensões e correntes nas portas do tiristores 1 e 2, 

respectivamente, enquanto iD1 e iD2 indicam as correntes nos diodos 1 e 2, 

respectivamente. Ainda é mostrada a tensão de saída vo e a corrente de entrada. 

 

Figura 2.11 - Formas de onda da ponte semicontrolada assimétrica com carga indutiva [2]. 

A tensão média de saída, calculada a cada semiciclo, é dada pela Equação 2.5, sendo 

Vo a tensão média de saída e Vs o valor eficaz da tensão de entrada: 

 

𝑉𝑜 =
1

𝜋
∫ √2𝑉𝑠

𝜋
𝛼 sin 𝜃 𝑑𝜃 

𝑉𝑜 =
√2𝑉𝑠

𝜋
(1 + cos 𝛼) 

(2.6) 

A tensão eficaz de saída é:  
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𝑉𝑒𝑓 = [
1

𝜋
∫(√2𝑉𝑠𝑠𝑖𝑛𝜃)2𝑑𝜃
𝜋

𝛼

]0,5 

𝑉𝑒𝑓 = √2𝑉𝑠 [
1

2
−

𝛼

2𝜋
+

sin(2𝛼)

4𝜋
]0,5 

(2.2) 

Considerando que a corrente na carga seja constante e Io seja a corrente de saída, 

a corrente eficaz de entrada é: 

 𝐼𝑒𝑓 = [
1

𝜋
∫ 𝐼𝑜

2𝜋
𝛼 𝑑𝜃]0,5 = 𝐼𝑜 [1 −

𝛼

𝜋
]0,5 (2.3) 

Segundo [1], a amplitude dos harmônicos de corrente de entrada ocorrida na ponte 

de tiristores é obtida da mesma maneira que no diodo, como visto na Equação 2.3. 

Para o caso da ponte semicontrolada simétrica, Figura 2.12, não existe um caminho 

natural de livre circulação, o qual exige que haja sempre um tiristor e um diodo. As 

mesmas equações da ponte assimétrica são válidas para esse retificador [2]. 

 

Figura 2.12 - Ponte semicontrolada simétrica [2]. 

Supondo a polaridade da tensão de entrada como indicada na Figura 2.12, ao ser 

disparado T1 a corrente circula por T1 e por D2. Quando a tensão inverter D1 passa a 

conduzir cortando D2. Quando T2 for acionado T1 é cortado. Diodos e tiristores conduzem 

por 180° [2]. 

Caso T2 não seja disparado e T1 continue a conduzir devido à elevada constante 

de tempo da carga, no próximo pulso positivo é fornecida mais corrente à carga. Dessa 

forma é possível notar que a retirada do pulso não garante que o circuito desacople 

entrada da carga. Para que isso ocorra deve ser diminuído o ângulo de partida para que a 

corrente se torne descontínua e assim T1 corte. Outra maneira de se evitar esse problema 

é acrescentar D3 que entra em condução quando a tensão se inverte, desligando T1 e D1. 
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As formas de onda relativas à ponte semicontrolada simétrica encontram-se na Figura 

2.13  [2]. 

 

Figura 2.13 - Formas de onda da ponte semicontrolada simétrica com carga indutiva [2]. 

A ponte totalmente controlada, Figura 2.14, é normalmente utilizada para controle 

de motor CC, quando é necessária uma operação em dois quadrantes do plano tensão x 

corrente. Os pares T1 e T4, T2 e T3 devem ser disparados simultaneamente, a fim de 

garantir um caminho para a corrente através da fonte [2]. 

 

Figura 2.14 - Ponte totalmente controlada [2]. 

A tensão na carga, para esse tipo de ponte pode se tornar negativa desde que haja 

elementos armazenadores de energia, indutores, que garantam a corrente circulando de 

acordo com a polarização direta dos tiristores, já que os mesmos só saem de condução 

quando a corrente zera. As formas de onda são mostradas na Figura 2.15, observa-se que 

as correntes em T2 e T3 são iguais o mesmo ocorrendo para T1 e T4. Dessa forma a 

corrente de saída é a subtração das duas. 
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Figura 2.15 - Formas de onda para ponte totalmente controlada com carga indutiva [2]. 

A tensão média de saída, calculada a cada semiciclo é dada por: 

𝑉𝑜 =
1

𝜋
∫ √2𝑉𝑠 sin 𝜃

𝜋+𝛼

𝛼
𝑑𝜃 

𝑉𝑜 =
2√2𝑉𝑠

𝜋
cos 𝛼 

 (2.4) 

2.5. Comparação Entre Retificadores Não Controlados X Controlados 

Os retificadores não-controlados apresentam de vantagem em relação aos 

retificadores controlados a característica de não necessitar de um circuito de controle 

para seu acionamento. O acionamento dos diodos, presentes nos retificadores não 

controlados, se dá apenas pelas características semicondutoras do mesmo e pelas 

características do circuito, necessitando uma tensão mínima para entrada em condução. 

Já os tiristores, presentes nos retificadores controlados, necessitam de um circuito de 

controle, o que causa aumento físico e de custo do circuito. Como vantagem, os 

controlados, possuem a tensão de saída ajustável, podendo reduzir sua amplitude, caso 

necessário [2, 1]. 

A Tabela 2.1, fornece a comparação dos valores de tensão de saída e da corrente de 

entrada. Por essa comparação pode-se notar que o ângulo de disparo do tiristor, nas 

pontes semicontroladas, tem influência direta nos valores de tensão de saída e corrente 

de entrada, sendo assim possível ajustar os valores dos ângulos de disparo para garantia 
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da tensão de saída e corrente de entrada desejadas. As pontes totalmente controladas não 

foram abordadas, pois elas encarecem o projeto e dificultam o controle da tensão, 

aumentando o circuito de controle. Pelas vantagens já citadas o retificador não controlado 

é escolhido, principalmente pela redução de custo devido à ausência de circuito de 

comando. Entretanto, o retificador de onda completa não controlado, quando tem um 

capacitor conectado na saída, possui alta corrente de carga desse capacitor, chamada 

também de corrente inrush. Esse problema e sua solução são abordados na Seção 4.1. 

Tabela 2.1 - Comparação de Retificador Não-Controlado X Retificador Semi-Controlado. 

 Tensão de saída Corrente de entrada 

Retificador não-

controlado 

0.9𝑉𝑠 0.9𝐼𝑜 

Retificador semi-

controlado 

√2𝑉𝑠

𝜋
(1 + cos 𝛼) 𝐼𝑜√1 −

𝛼

𝜋
 

 

2.6. Conversão CC-CA - Visão Geral 

Os conversores CC-CA são chamados, comumente, de inversores. Esses 

dispositivos devem ser capazes de fornecer uma tensão (ou corrente) alternada, com 

frequência, forma e amplitude definidas por algum sistema de controle. 

Os inversores são formados por pontes compostas de chaves semicondutoras que 

são acionadas por meio de um circuito de controle. Existem configurações inversoras 

dentre as quais podemos citar: inversor tipo fonte de tensão (VSIs) e inversor tipo fonte 

de corrente (CSIs). Os CSIs são mais utilizados em casos de necessidade de elevadas 

potências, como no acionamento de motores elétricos de potência mais elevadas. Como a 

potência de saída, para esse trabalho, não é muito alta, são estudados apenas os VSIs, que 

podem ser divididos em: inversores PWM, inversores de onda quadrada e inversores 

monofásicos com cancelamento de tensão.  

Devido à presença de um circuito de controle, necessário para o acionamento das 

chaves semicondutoras, os inversores são controlados e podem obter em sua saída 

tensões com amplitudes e frequências diferentes de acordo com o sinal de controle que 

lhes é fornecido. Para realizar essa conversão as chaves semicondutoras mais utilizados 
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são os transistores de efeito de campo, MOSFET, os de junção bipolar com porta isolada, 

IGBT, os de junção bipolar, TBJ, e também tiristores. Na Figura 2.16 as chaves 

semicondutoras estão representadas por transistores mas podem ser qualquer uma das 

citadas. 

 

Figura 2.16 – Esquemático de inversor em ponte completa com carga indutiva [6]. 

Nos transistores de efeito de campo (MOSFET), Figura 2.17, a corrente no sentido 

de condução percorre do dreno (drain) em direção à fonte (source), caso a dopagem seja 

de canal-n, e da fonte para o dreno, caso a dopagem seja de canal-p. Nos transistores de 

junção bipolar com porta isolada (IGBT), Figura 2.17, a corrente no sentido de condução 

percorre do coletor (collector) para o emissor (emitter) em caso de dopagem de canal-n, 

e no sentido contrário caso a dopagem seja de canal-p. São abordados apenas MOSFET e 

IGBT que são os dispositivos mais utilizados para esse tipo de aplicação [1]. 

 

Figura 2.17 - Transistores MOSFET e IGBT, ambos com dopagem do tipo canal-n [1]. 

2.7. Inversores do Tipo PWM 

A Modulação por Largura de Pulso, PWM (Pulse Width Modulation) é o controle do 

valor médio da tensão através do controle do tempo de permanência da tensão num 
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determinado nível. A forma mais primitiva para geração de uma onda PWM é a partir da 

comparação de uma onda triangular com uma tensão de referência. Para que haja uma 

boa representação e seja possível obter um sinal PWM confiável, a onda de referência 

deve ter a frequência 20 vezes menor que da onda triangular, que é chamada de portadora 

e que possui a frequência de chaveamento do sistema. Existe a possibilidade da utilização 

de uma senoide com referência, nesse caso o sinal PWM é também chamado de SPWM. A 

tensão de saída do comparador é uma onda quadrada com largura de pulso variando de 

acordo com a comparação com a referência. Quando a tensão de referência é maior que a 

onda senoidal ocorre saturação positiva, quando é menor a saturação é negativa [1, 2]. 

Existem dois tipos principais de modulação SPWM, unipolar e bipolar. A bipolar é 

a mais simples dentre elas, já que o circuito de controle consiste simplesmente do 

fechamento das chaves semicondutoras de um mesmo braço de forma complementar 

entre si e os interruptores de braços diferentes de forma cruzada, necessitando apenas de 

uma referência e uma portadora. Pode-se observar esse efeito pela Figura 2.18. Para 

realização dessa modulação PWM, considerando o circuito da Figura 2.19, deve-se seguir 

os procedimentos: durante o semiciclo positivo T1 permanece ligado, o sinal PWM deve 

ser enviado a T4 e o sinal invertido enviado a T2. No semiciclo negativo T3 deve ser ligado 

e o sinal PWM enviado a T2 enquanto o sinal invertido a T4 [1, 2, 7]. 

 

Figura 2.18 - Portadora triangular e referência senoidal, em cima, e sinal PWM de saída, em baixo [2]. 
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Figura 2.19 - Inversor monofásico com ponte completa [2]. 

É possível ainda utilizar dois sinais de referência, defasados de 180°, e uma única 

portadora para gerar dois sinais de controle diferentes, um para cada braço, sendo essa a 

modulação unipolar. Além disso são necessários os sinais complementares desses sinais 

PWM para que a modulação unipolar acione complementarmente os dois transistores de 

um mesmo braço, ou seja, totalizando 4 sinais de controle diferentes, sendo um para cada 

chave. A Figura 2.20 mostra os sinais resultantes dessa modulação, ou seja, os sinais nos 

pontos A e B da Figura 2.19, além da subtração dos dois, ou seja, a tensão entre A e B [7].  

 

Figura 2.20 - Ondas PWM nos pontos A, em cima, e no ponto B, em baixo, defasador de 180°. 
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Essa configuração gera na saída um sinal que é VAN – VBN, ou seja, a diferença de 

tensão entre os pontos A e B da Figura 2.19. A filtragem deste sinal garante a onda senoidal 

de saída, como visto na Figura 2.21 que também mostra os sinais de controle de cada um 

dos transistores da ponte. Os valores de pico da onda PWM são os valores da tensão 

contínua de entrada, caso este permaneça com o valor em alta durante 100% do período.  

O índice de modulação é a relação entre Vcontrole que é a amplitude tensão de 

referência do sinal PWM e Vtri que é a amplitude da onda triangular, como visto na 

Equação 2.9. Para índice de modulação de amplitude (ma) menor que 1, a amplitude da 

frequência fundamental será dada pela Equação 2.10, onde Vo é valor eficaz da saída e E é 

a tensão contínua de entrada. O valor de ma será abaixo de 1 na modulação SPWM para 

garantir que a tensão de referência esteja dentro dos limites da triangular, evitando 

saturação por mais de um período, tanto em alta quanto em baixa [1].  

𝑚𝑎 =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒

𝑉𝑡𝑟𝑖

  (2.5) 

𝑉𝑜 =
𝑚𝑎𝐸

√2
  (2.6) 

 

 

Figura 2.21 – Sinais de controle das chaves e onda de saída PWM [7]. 
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2.8. Inversores do Tipo Onda Quadrada 

O inversor de onda quadrada apresenta a mesma configuração já apresentada na 

Figura 2.19. A tensão é positiva quando T1 e T4 conduzem, T2 e T3 estão desligados. A 

tensão negativa ocorre quando o processo se inverte. Os diodos têm por função garantir 

o caminho de corrente no caso de cargas indutivas e não interferem na forma de onda. 

Esse tipo de modulação, cujas formas de onda de saída estão ilustradas na Figura 2.22 não 

permite o controle de amplitude de tensão.  A amplitude da tensão de frequência 

fundamental para esse caso é dada como a amplitude para índice de modulação de 

amplitude PWM maior que 1, ou seja [2, 1]: 

𝑉𝑜 =

4
𝜋

𝐸

√2
  (2.7) 

 

 

Figura 2.22 - Tensão de saída do inversor de onda quadrada [2]. 

2.9. Inversores por Cancelamento de Tensão 

É possível ainda gerar uma onda quase quadrada, podendo dessa forma, controlar 

a tensão de saída. Para isso T1 e T4 devem conduzir e T2 e T3 estarem desligados, após 

um tempo T4 deverá parar de conduzir e D2 passará a conduzir. Quando T1 desligar, D3 

passa a conduzir até o momento em que T2 e T3 sejam ligados. Obtendo dessa forma um 

intervalo de não condução. O mesmo acontece para o sentido contrário onde T2 e T3 estão 

inicialmente conduzindo. Esse tipo de inversor, no entanto, requer um circuito de controle 

mais complexo, já que necessita de controle separado de cada transistor. A onda quase 

quadrada também é chamada de inversor por cancelamento de tensão [1]. 
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Este tipo de circuito só é possível em inversores monofásicos de ponte completa. 

Ele é uma combinação dos circuitos de onda quadrada e PWM. Neste circuito os dois 

braços da ponte transistorizada são controlados separadamente, como no modo PWM, 

porém possuem ciclo de trabalho de 50% igual na onda quadrada, o que configura a 

combinação dos dois tipos. Essa combinação resulta nas ondas de saída da Figura 2.23, 

sendo o ângulo α controlável. Esse ângulo é o ângulo que aparece quando o transistor do 

segundo braço começa a conduzir enquanto o do primeiro também está conduzindo, 

resultando em tensão de saída zero. É o ângulo em que ambos os braços conduzem juntos. 

A saída, para o caso de α = 0, é igual ao de uma onda quadrada, possuindo a máxima 

amplitude possível. Pensando pelo ângulo β, dado pela Equação 2.12, é fácil obter as 

componentes harmônicas e fundamental da onda, onde h é o número do harmônico ímpar 

que deseja-se obter a amplitude [1]. 

 𝛽 = 90 −
𝛼

2
 (2.8) 

|𝑉𝑜|ℎ =
2

𝜋
∫ 𝑣𝑜 cos(ℎ𝜃) 𝑑𝜃

𝜋
2

−
𝜋
2

 

 

|𝑉𝑜|ℎ =
2

𝜋
∫ 𝐸 cos(ℎ𝜃) 𝑑𝜃
𝛽

−𝛽
=

4

𝜋ℎ
Esin(ℎ𝛽) (2.9) 

 

Figura 2.23 - Forma de onda da saída por cancelamento de tensão [2]. 

2.10. Comparação dos Métodos de Modulação das Chaves 
Semicondutoras 

Os modelos de modulação propostos nas Seções 2.7, 2.8 e 2.9 são bastante 

parecidos, todos os modelos são gerados por sinais com forma de onda quadrada. No sinal 

SPWM o sinal quadrado gerado varia a largura do pulso de acordo com a referência que é 

fornecida, dessa forma o seu ciclo de trabalho é alterado ao longo dos períodos. Já no sinal 

quadrado, o ciclo de trabalho é mantido fixo em 50%, o que proporciona um sinal mais 
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fácil de ser gerado do que o SPWM. O sinal quadrado também é usado na modulação por 

cancelamento de tensão, porém com sobreposição de sinais, o que gera o cancelamento. 

A comparação é feita apenas entre os sinais SPWM unipolar e bipolar já que são as 

melhores opções para um controle mais eficiente da tensão de saída da ponte inversora 

[1, 2].  

A comparação dos métodos é observada na Tabela 2.2. Apesar de possuir um 

circuito de controle mais complexo o SPWM unipolar possui menor conteúdo harmônico 

na saída o que facilita a filtragem na saída, dessa forma o acionamento de um motor fica 

facilitado. Como esse é o propósito deste Trabalho, essa modulação é a escolhida. 

Tabela 2.2 - Comparação dos métodos de acionamento da ponte inversora. 

Tipo de Sinal Vantagens Desvantagens 

SPWM Unipolar Sinal mais fácil de ser 

filtrado já que possui 

durante meio ciclo da 

senoide de referência sinal 

variando só de +VCC a 0 e 

durante o outro meio ciclo 

de 0 a -VCC, o que também 

reduz o conteúdo 

harmônico. 

Necessita de um circuito de 

controle mais elaborado, já 

que necessita de duas 

senoides de referências, 

defasadas entre si, além de 

mais 2 sinais 

complementares. 

SPWM Bipolar Facilidade de geração do 

sinal de controle com 

apenas uma senoide e uma 

referência. 

Varia entre +VCC e –VCC o 

tempo inteiro, o que 

dificulta a filtragem e 

aumenta o conteúdo 

harmônico. 

 

2.11. Considerações Finais 

Neste Capítulo foram vistas as topologias básicas de circuitos de conversores 

monofásicos. Foram abordados os principais pontos de cada uma, e em alguns casos 

foram expostas as equações matemáticas que relacionam a saída e entrada de cada 
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conversor. Com isso foi possível realizar a comparação entre as diferentes topologias e 

dessa forma facilitar a escolha da topologia que é empregada. 

As topologias escolhidas foram retificador não-controlado, o que facilita seu 

dimensionamento e reduz custo e tamanho por não necessitar de sistema de controle. E 

para o inversor a topologia com modulação SPWM unipolar que permite com a variação 

das referências, a obtenção saída desejada. 

No Capítulo seguinte é realizada a revisão dos inversores monofásicos aplicados 

atualmente, suas topologias, tecnologias e formas de redução de custo dos mesmos. 
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Capítulo 3 

Inversores Monofásicos 

3.1. Introdução  

Os inversores monofásicos possuem diversas aplicações, seja na área de 

acionamento, de sistemas elétricos de potência ou simplesmente como reguladores de 

tensão e frequência para alguma carga específica. Existem, portanto, diversas 

configurações inversoras distintas, sendo que cada tipo de projeto requer uma 

configuração diferente. Existem projetos que podem necessitar de uma configuração mais 

padrão, robusta, enquanto outros podem possibilitar a utilização de configurações e 

tecnologias mais baratas, compactas e com possiblidades diferentes. 

Neste Capítulo, são abordado isolamentos elétricos existentes para inversores. São 

abordadas também algumas configurações e suas aplicações, de inversores monofásicos, 

sendo mostradas suas vantagens e desvantagens em relação às demais. As topologias não 

são aprofundadas, apenas são listadas vantagens e desvantagens, para que a partir da 

topologia escolhida essa possa ser, então, melhor estudada. 

3.2. Isolamento Elétrico 

“Entende-se por isolamento elétrico a ausência de conexões elétricas entre duas ou 

mais partes de um circuito elétrico, normalmente entre a entrada e a(s) saída(s), impedindo 

assim que ocorra circulação de corrente elétrica entre elas.” [7]. Quando se deseja que haja 

fluxo de potência entre duas partes do circuito mas que não haja corrente circulando é 

utilizado isolamento elétrico. O isolamento pode ser feito de forma magnética ou óptica 

[7]. 

O acoplamento óptico, normalmente, se dá em processamento de sinais. Quando 

os níveis de potência são mais elevados, costuma-se utilizar acoplamentos magnéticos, 

caso seja necessário, o que proporciona isolamento galvânico entre as partes. Esse tipo de 

proteção em conversores pode ser importante para prevenir que tensão do lado CC circule 
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do lado CA, para prevenir, diante de falhas, a circulação de altas correntes no conversor e 

para proteger o usuário de choques e correntes de fuga, permitindo ainda que seja feita a 

adaptação da tensão [7]. 

O volume e o peso de transformadores são inversamente proporcionais à sua 

frequência de operação, por esse motivo, isolamentos de alta frequência, Figura 3.1, são 

mais compactos e menos volumosos se comparado com isolamento em baixa frequência, 

Figura 3.2. Por outro lado, em baixa frequência, os componentes são reduzidos em 

quantidade, tornando esse isolamento mais barato, simples e robusto [7]. 

 

Figura 3.1 - Conversor CC-CA com isolamento em alta frequência [7]. 

 

Figura 3.2 - Conversor CC-CA com isolamento em baixa frequência [7]. 

3.3. Inversores com Capacitor Chaveado (SC) 

Novos tipos de conversores têm sido propostos, com o objetivo de substituir os 

transformadores. Um método proposto por [8] é de capacitor chaveado. Esse método 

funciona movendo as cargas dentro e fora do capacitor quando as chaves estão abertas ou 
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fechadas. Capacitores chaveados são mais fáceis e melhores de serem implementados já 

que reduzem componentes magnéticos. 

Um conversor bidirecional de potência tem um primeiro modo step-up e um 

segundo modo step-down. O conversor inclui um capacitor que em ambos os modos é 

carregado durante uma primeira topologia de chaveamento e depois descarregado 

durante uma segunda topologia de chaveamento. De preferência, o conversor 

compreende uma pluralidade de comutadores semicondutores e cada topologia 

corresponde a uma configuração de comutador diferente. Uma maneira de se obter isso é 

carregar o capacitor por meio de uma corrente de carga e proporcionar meios de 

controlar a magnitude da carga, o que pode ser feito por uma chave semicondutora [8]. 

Os conversores SC (Switched Capacitor), ou seja, que possuem capacitor chaveado, 

possuem resistência equivalente muito maior que a impedância de saída de conversores 

que usam indutores como armazenadores de energia. As configurações step-up e step-

down dos conversores SC estão mostradas na Figura 3.3. Quando operam no modo step-

down a configuração é a mostrada na Figura 3.3(a) e quando operam no modo step-up na 

Figura 3.3(b). As chaves representadas podem ser quaisquer uma das chaves 

semicondutoras [8]. 

 

Figura 3.3 - Conversor CA-CA com capacitor chaveado, topologia básica, [8] adaptado pelo Autor. 

Na configuração step-down proposta por [8] há o aparecimento de uma terceira 

capacitância que entra no circuito em série com a resistência entre as chaves S2 e S3. 

Também há o aparecimento de uma resistência, RoL, em paralelo com o capacitor que está 

ligado ao terra. A resistência que indica perdas por condução nas chaves e nos capacitores 
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é chamada de ReqL. A resistência que indica perdas de chaveamento das capacitâncias 

intrínsecas dos interruptores é, RslL. O ganho real de tensão, a potência de saída e o 

rendimento são dados pelas equações 3.1, 3.2 e 3.3 respectivamente. 

  𝑉𝐿

𝑉𝐻

=

1
2

𝑅𝑜𝐿

𝑅𝑜𝐿 + 𝑅𝑒𝑞𝐿

 (3.1) 

 𝑃𝑅𝑜 =
𝑅𝑜𝐿𝑉𝐻

2

4(𝑅𝑜𝐿 + 𝑅𝑒𝑞𝐿)
2 (3.2) 

 
𝜂 =

1

1 +
1

𝑅𝑜𝐿
[𝑅𝑒𝑞𝐿 +

(𝑅𝑜𝐿 + 𝑅𝑒𝑞𝐿)
2

𝑅𝑠𝑙𝐿
] 

 
(3.3) 

 

3.4. Inversores sem Transformador 

Os conversores sem transformador aumentam a eficiência e reduzem o custo 

sendo aplicados, principalmente, em sistemas de células fotovoltaicas que com o 

desenvolvimento de fontes alternativas tem se desenvolvido bastante. Um problema 

desse tipo de conversor é o controle das correntes de fuga que aparecem entre uma 

capacitância parasita e a terra. Quando um transformador é conectado entre a rede e a 

célula fotovoltaica o sistema se torna mais volumoso e o custo de manutenção também 

aumenta. Para solucionar esse problema são construídos os inversores sem 

transformadores [9].  

A topologia proposta por [10] é a mostrada na Figura 3.4, onde podem ser adotadas 

as estratégias SPWM básica e SPWM bidirecional. 
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Figura 3.4 - Topologia inversora proposta por [10]. 

A topologia é composta por 6 chaves semicondutoras. No semiciclo positivo S5 

está sempre em condução, S2, S3 e S4 estão sempre desligados e S1 e S6 comutam em alta 

frequência simultaneamente. Durante o intervalo de carregamento somente S1, S5 e S6 

estão ligados de forma que a corrente passa por eles. O processo é repetido no semiciclo 

negativo, porém com as chaves correspondentes. Durante todo o processo, enquanto VAN 

cresce VBN diminui e vice-versa, sendo essas as tensões dos pontos A e B para o terra, 

respectivamente. Dessa forma a tensão de modo comum vcm se mantém constante em 

todo o processo, tendo seu valor indicado pela Equação 3.4, onde Vdc é a tensão contínua 

a ser invertida [10, 9]. 

 𝑣𝑐𝑚 =
𝑉𝐴𝑁 + 𝑉𝐵𝑁

2
=

𝑉𝑑𝑐

2
 (3.4) 

Como S1, S2, S3 e S6 estão desligados durante o intervalo de roda livre dos diodos, o 

isolamento galvânico entre o barramento CC e a saída CA é realizado. Enquanto isso, a 

tensão de modo comum se mantém constante, o que resulta na não geração de correntes 

de fuga. Além disso, observa-se que, a cada semiciclo, 3 chaves semicondutoras estão 

desligadas, consequentemente não é necessário tempo morto para que evitar curto 

circuito nos braços da ponte [10, 9]. 
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3.5. Inversores Z-Source 

Para reduzir os custos e aumentar a confiabilidade, inversores monofásicos sem 

transformador Z-source e quasi-Z-source são propostos. Utilizando a única rede LC, o 

estado zero de disparo pode ser adicionado para substituir o estado zero tradicional do 

inversor e para alcançar a função de aumento da tensão de saída. Tradicionalmente 

inversores Z-source e inversores quasi-Z-source são aplicados em células fotovoltaicas 

trifásicas ou em geradores eólicos conectados à rede ou em motores trifásicos para 

aplicação em veículos elétricos. Recentemente, esses inversores, modificados, foram 

propostos para configurações monofásicas, tanto para células fotovoltaicas quanto para 

motores elétricos ou fontes ininterruptas de tensão (UPS) [11]. 

As configurações de inversores Z-source têm por vantagem a presença de apenas 

duas chaves semicondutoras controladas, o que diminui a complexidade do circuito. Em 

[11] é proposto um circuito semi-quase-Z-source, Figura 3.5. As chaves S1 e S2 conduzem 

de maneira complementar. Operando a chave S1 com ciclo de trabalho (D) entre 0 e 2/3 o 

inversor proposto é capaz de atingir um range de tensão igual ao de um inversor ponte 

completa, apresentado no Capítulo 2. Quando o ciclo de trabalho do inversor está entre 0 

e 0,5 a saída possui valor positivo, entre 0,5 e 2/3 a saída é invertida, sendo que em 0,5 é 

possível obter saída nula. 

No primeiro estado, S1 está conduzindo, dessa forma, o capacitor 2 e a fonte estão 

carregando as indutâncias, e a corrente nos indutores é aumentada. No segundo estado, 

onde S2 conduz, os indutores se tornam a fonte e a corrente neles é diminuída. De acordo 

com o segundo balanço de tensão no indutor tem-se que:  

 
𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑛

=
1 − 2𝐷

1 − 𝐷
 (3.5) 

 𝑉𝐶1 =
𝐷

1 − 𝐷
𝑉𝑖𝑛 (3.6) 

 𝐼𝐿2 = −𝐼𝑜 (3.7) 

 𝐼𝐿1 = −
𝐷

1 − 𝐷
𝐼𝑜  (3.8) 
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Em que Vo é a tensão de saída, Vin a tensão de entrada, D o ciclo de trabalho da 

chave S1, VC1 a tensão no capacitor C1, IL2 e IL1 as correntes nos indutores L2 e L1, 

respectivamente, e Io a corrente de entrada. 

 

Figura 3.5 - Inversor semi-quasi-Z-source [11]. 

3.6. Conversores CC-CA de múltiplos estágios 

Um inversor de múltiplos estágios é definido como um inversor com mais de um 

estágio de conversão, dentre os quais um ou mais estágios são responsáveis pela 

adaptação do nível da tensão de entrada ao nível da tensão de saída e/ou isolação elétrica. 

Podem ser divididos em 3 categorias, onde cada um dos estágios pode ser controlado de 

maneira independente: conversores CC-CA-CA, conversores CC-CC-CA e conversores CC-

CA-CC-CA [7]. São tratados nessa Seção os dois primeiros tipos de conversores, sendo o 

último não aplicado, pois é utilizado quando se deseja alta elevação da tensão de entrada, 

o que não é o caso deste Trabalho. 

3.6.1 Conversores CC-CA-CA 

Esse tipo de conversor se insere principalmente em aplicações, autônomas e 

acionamento de máquinas rotativas. Neste tipo de aplicação o fluxo de potência 
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bidirecional é uma exigência, o que leva à maior complexidade dos circuitos. Esse tipo de 

conversor funciona invertendo a tensão contínua de entrada em uma tensão alternada de 

frequência bem superior a frequência que deseja-se na saída. Em seguida a tensão 

alternada é passada em um transformador de alta frequência o qual realiza o isolamento 

galvânico e a adaptação da tensão. Finalmente o último estágio é composto por um 

inversor, que compõe o sinal de saída a partir de trechos do sinal de tensão alternada de 

entrada em alta frequência. Um exemplo dessa topologia é mostrada na Figura 3.6 [7]. 

 

Figura 3.6 - Conversor CC-CA-CA [7]. 

 Esse tipo de conversor possui dois inversores, um no primeiro estágio, em ponte 

completa, como normalmente é, e um segundo no último estágio, com oito interruptores 

ao invés de 4, são colocados 2 a 2 em anti-série de modo que seja garantido o fluxo 

bidirecional. O elevado número de chaves semicondutoras causa a redução, significativa, 

da eficiência [7]. 

3.6.2 Conversores CC-CC-CA 

Normalmente, esse tipo de conversor é obtido pelo cascateamento de um 

conversor boost CC-CC tradicional e uma ponte inversora completa. O conversor pode ser 

isolado ou não. Quando este não é isolado a performance do mesmo é baseado em um tipo 

de buck-boost de circuito chopper CC no qual um reator CC funciona com armazenador de 

energia. O reator CC, L, mostrado na Figura 3.7, armazena energia da fonte CC operando 

as chaves S0, S5 e S6 com todos os interruptores de S 1 a S4 fora da ponte. A energia 

armazenada é transmitida para um capacitor, C, e para uma carga operando as chaves S1 

a S4, na ponte. As chaves S5 e S6 junto com o capacitor CS cooperam para que a corrente do 
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reator não diminua até um valor menor que a especificação mínima dele, IL_min. 

Consequentemente, o reator CC é forçado tanto pela fonte CC quanto pela tensão CC do 

capacitor. Esse modo de operação reduz o reator CC, fazendo que o inversor possa ser 

feito de tamanho menor [12, 7]. 

 

Figura 3.7 - Conversor CC-CC-CA [12]. 

A conversão CC-CC-CA ainda pode ser feita por um inversor flyback. Neste tipo de 

conversor existe o isolamento galvânico. Esse conversor, Figura 3.8, é formado por dois 

estágios, no primeiro tem-se um conversor flyback, que possui um elemento magnético 

que comporta-se como um indutor bifilar e não como um transformador. “Quando a chave 

semicondutora conduz, armazena-se energia na indutância do "primário" (em seu campo 

magnético) e o diodo fica reversamente polarizado. Quando a chave semicondutora desliga 

há uma perturbação no fluxo, o que gera uma tensão que se elevará até que surja um 

caminho que dê surgimento à passagem de uma corrente que leve a manter a continuidade 

do fluxo” [13]. No segundo estágio tem-se um inversor ponte completa. A capacidade de 

processamento de potência total é de 1kW e normalmente são aplicados para interligação 

à rede elétrica, saída em corrente [7]. 
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Figura 3.8 - Inversor flyback com armazenamento capacitivo intermediário [7]. 

3.7. Conversores CA-CA com link CC 

O conversor monofásico CA-CA com um link CC pode ser obtido usando 

conversores de 4, 3 ou 2 braços na ponte. Uma larga gama de equipamentos pode ser 

construído utilizando-se o conversor CA-CA com link CC, como é o caso de reguladores de 

tensão, filtros de potência ativa universais, fontes reservas e fontes ininterruptas. Esse 

tipo de conversor fornece a corrente de entrada senoidal com fator de potência unitário e 

é efetivo para proteção da carga contra distúrbios na linha [14]. 

Ao contrário dos conversores trifásicos, os conversores monofásicos apresentam 

correntes CA de baixa frequência do capacitor do link CC, o que implica em maior 

complexidade. Por esse motivo são necessários capacitores de maior porte para 

manutenção do ripple do link CC dentro de valores aceitáveis. O capacitor do link CC de 

um conversor retificador monofásico de diodo é reduzido quando a saída da tensão CA é 

sincronizada com o ripple da tensão do link CC. Na Figura 3.9 é mostrado um conversor 

deste tipo, onde as chaves representadas podem ser quaisquer uma dentre as chaves 

semicondutoras [14]. 

As chaves semicondutoras mostradas na Figura 3.9 necessitam de um circuito de 

controle conforme discutido no Capítulo 2. As chaves de um mesmo braço devem sempre 

ter sinais complementares seja a modulação SPWM: unipolar ou bipolar. 
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Figura 3.9 - Conversor CA-CA com link CC [14], adaptado pelo autor. 

3.8. Comparação entre os tipos de conversores  

Os inversores SC apresentam como vantagem a possibilidade de uma configuração 

inversora direta, sem uma conversão CC anterior. Porém, para realizar essa inversão, 

apenas um fator pode ser alterado, que é a resistência de saída do conversor. Pelas 

Equações 3.1 a 3.3, vê-se que essa resistência, RoL, influencia tanto no ganho do conversor 

quanto na eficiência e na potência de saída, devendo então um ponto de equilíbrio ser 

encontrado, o que dificulta sua operação. Alterações indevidas na resistência de saída 

podem provocar alterações significativas na potência de saída e no rendimento, 

comprometendo todo o projeto. Além disso são usadas 4 chaves semicondutoras que 

comutam em diferentes momentos, requerendo um sistema de controle mais bem 

elaborado, o que demanda maior espaço físico e maior custo. Portanto, essa configuração 

é descartada para este Trabalho. 

A topologia inversora descrita na Seção 3.4 mostra um conversor que não se utiliza 

de transformadores, o que é uma vantagem, reduzindo seu custo e tamanho, porém há o 

aparecimento de correntes de fuga que podem causar danos aos equipamentos ligados ao 

conversor. Para evitar o aparecimento destas correntes, o conversor sem transformador 

deve ter suas 6 chaves chaveadas de maneiras diferentes, tendo pelo menos 3 circuitos de 

controle diferentes, o que pode encarecer e dificultar a implementação dos circuitos de 

controle, tornando o projeto mais caro. Por outro lado, caso o circuito de controle seja 

bem projetado e executado, a corrente de fuga desaparece, devido à não variação da 

tensão de modo comum, e os tempos mortos dos interruptores são de menor relevância 

do que em um conversor tradicional, como já dito. 
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Os inversores Z-source apresentados na Seção 3.5 têm por principal vantagem a 

utilização de menores quantidades de chaves semicondutoras. Cada chave, deste tipo de 

inversor, conduz enquanto a outra não conduz, ou seja, de maneira complementar, o que 

facilita o projeto do circuito de controle. O circuito de potência implementado é bem mais 

denso que os demais conversores apresentados, entretanto há a existência de 2 indutores, 

que são dispositivos elétricos não encontrados com facilidade no mercado, o que encarece 

o projeto. 

O conversor CC-CA-CA apresentado na Seção 3.6.1 tem por vantagem o isolamento 

elétrico com um transformador de tamanho reduzido, já que o isolamento é feito para 

frequências elevadas, o que ocorre no primeiro estágio de conversão. Porém, no segundo 

estágio, para garantia do fluxo bidirecional de energia, os transistores que servem para 

adequação da frequência da carga são dobrados, em quantidade, requerendo maior 

espaço físico, menor confiabilidade e menor rendimento. 

O conversor CC-CC-CA sem isolamento por transformador realiza primeiramente 

a adequação da tensão CC de entrada do estágio inversor, e desde que sejam seguidos os 

procedimentos adequados podem possuir tamanho reduzido. Um problema desse 

conversor é a necessidade de projeto do reator CC, que é um indutor, não encontrado em 

larga escala no mercado. 

O penúltimo conversor estudado foi o conversor CC-CC-CA com isolamento por um 

transformador flyback. Ele possui dois estágios de conversão, sendo o primeiro estágio a 

adequação da tensão CC de entrada do estágio inversor e o segundo a inversão da tensão. 

Esse conversor pode ter em sua saída tensões de até 1kW, o que é uma vantagem para 

conversores monofásicos, porém, devido à presença do transformador, caso a operação 

seja em baixa frequência, o inversor terá seu tamanho aumentado. 

Por fim foi estudado o conversor CA-CA com link CC, que controla o ripple da tensão 

para facilitar o controle da tensão de saída, utilizando-se de um capacitor. Esse conversor 

não apresenta nenhuma indutância nem transformador facilitando seu projeto, 

entretanto não possui isolamento elétrico sendo necessário um sistema de proteção mais 

robusto. Pela simplicidade deste conversor e pela confiabilidade, que é similar às dos 

demais conversores, essa é a topologia escolhida. 
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3.9. Considerações Finais 

Neste Capítulo foram abordados conversores monofásicos aplicados em sistemas 

reais nos últimos tempos. Grande parte deles são aplicados, principalmente, em conexão 

de sistemas fotovoltaicos com a rede elétrica, que é uma demanda em alto crescimento 

nos dias atuais. Outros possuem aplicação mista, podendo atuar nesta mesma área ou no 

acionamento de motores. Foi realizada a revisão bibliográfica destes conversores e 

posteriormente a indicação de vantagens e desvantagens de cada um, sendo escolhida a 

topologia que melhor se adapta ao projeto.  

Analisando do ponto de vista econômico, o conversor que apresenta menor custo 

é aquele que apresenta ausência de transformadores e indutores, além de um menor 

número de chaves. Levando-se esses parâmetros em consideração, para os fins deste 

Trabalho, o conversor escolhido é o conversor CA-CA com link CC, já que o mesmo 

apresenta apenas 4 chaves por estágio e um banco de capacitores no link CC. Dessa forma, 

seu custeio, quando comparado aos demais é reduzido, tendo como maior dificuldade os 

cálculos do banco de capacitor, a limitação da corrente inrush e os circuitos de polarização 

da ponte inversora.  
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Capítulo 4 

Conversor a ser Implementado 

4.1. Introdução 

Para o controle de velocidade de um motor em malha aberta não é feita 

realimentação e não é implementado, portanto, controlador de malha fechada. O controle 

é realizado a partir, apenas, da escolha do set-point do inversor, o que acontece na onda 

de referência do gerador PWM. Variando-se a referência de tensão pode-se obter a 

variação da tensão de saída tanto em frequência quanto em amplitude. As topologias 

escolhidas de cada estágio já foram discutidas nos Capítulos 2 e 3, sendo escolhidas 

aquelas que melhor atendem as especificações deste Trabalho.  

Neste Capítulo são então estudados cada um dos estágios em separado, sendo 

escolhidos os componentes que atendam as especificações e tenham menor preço, além 

da escolha de topologias que facilitem a alimentação do circuito de controle a partir dos 

componentes escolhidos para implementação do mesmo. Como este trabalho visa o 

controle de um motor de máquina de lavar, que é um motor de indução monofásico, a 

saída do conversor deverá ser de no mínimo 1
8⁄  CV, que é a potência máxima, 

normalmente, encontrada nos motores para essas aplicações. Além disso é considerado 

para o projeto a tensão de entrada do conversor como 127 V, tensão mais comum nesse 

tipo de motor [15].  

4.2. Estágio Retificador 

O estágio retificador, como já abordado no Capítulo 2, é realizado por um 

retificador não-controlado, resultando em uma tensão de saída fixa de acordo com os 

dispositivos semicondutores utilizados. De forma genérica, [1] estabelece que o valor da 

tensão de saída do retificador é dado pela Equação 2.1, porém os valores de queda dos 
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diodos variam de dispositivo para dispositivo, de fabricante para fabricante, devendo-se 

portanto estudar os dispositivos existentes que atendam as especificações para 

determinação da real queda de tensão ocorrida na conversão CA-CC.  

O circuito retificador a ser implementado é semelhante ao da Figura 2.7. Dessa 

forma os diodos têm de ser capazes de suportar a tensão de entrada, ou seja, possuir 

tensão de bloqueio reversa superior à máxima tensão de entrada. Além disso os diodos 

têm de ser capazes de suportar as correntes requeridas pela carga, já que a corrente irá 

passar por ele antes da inversão. Para tanto foram pesquisados, em catálogos de 

fabricantes e no site dos mesmo, diodos que atendessem as especificações. Inicialmente 

foram pesquisados diodos nos fabricantes Infineon, Fairchild e Vishay. Só foram 

encontrados diodos encapsulados de forma unitária no segundo fabricante. Para a 

potência desejada (1/8 CV), e para a tensão de entrada esperada foi calculada a corrente 

do circuito, a partir das Equações (4.1), (4.2) e (4.3), o fator de potência é considerado 0,8, 

por ser um valor normalmente encontrado nos motores de máquina de lavar. 

 𝑃 = 𝑉 × 𝐼 × 𝐹𝑃 (4.1) 

 𝐼 =
𝑃

𝑉 × 𝐹𝑃
=

(
1
8

× 736)

127 × 0,8
 (4.2) 

 𝐼 = 0,906 𝐴 (4.3) 

Onde P é a potência de saída em watts, V a tensão eficaz de saída em volts, I a 

corrente eficaz de saída em amperes e FP é o fator de potência. Como o sistema está 

colocado em série a corrente de saída é igual à corrente de entrada. Dessa forma, pela 

Equação 4.3 os diodos têm de ser capazes de suportar correntes eficazes de 0,906 A, no 

mínimo. É considerado um fato de segurança de 1,5 na tensão máxima dos diodos em 

relação à tensão de alimentação. 

Tabela 4.1 - Tabela de diodos com dados obtidos do datasheet fornecido pelo fabricante [16, 17]. 

Diodo VR (V) IF (A) IFSM (A) VF_25 (V) VF_100 (V) 

FFA40UP35S 350 40 300 1,6 1,5 

FFPF30UP20S 200 30 300 1,15 1 

1N4007 700 1 30 1,1 1 
Para definição final da escolha de qual diodo é utilizado foi feito o levantamento de 

preço em 3 diferentes sites, o preço fornecido pelo fabricante para a compra de 1000 

unidades, e o preço unitário fornecido pelo site de compras mouser e pelo site arrow. Os 



 
 

52 
 

preços obtidos estão sintetizados na Tabela 4.2, e estão em dólares americanos, por ser 

uma moeda estável e facilitar a comparação dos preços. 

Tabela 4.2 - Tabela de preço dos diodos [16, 17, 18]. 

Diodo Fabricante(U$/1k) Mouser(U$/un) Arrow(U$/un) 

FFA40UP35S 1,98 2,97 0,77 

FFPF30UP20S 1,27 1,5 0,77 

1N4007 - 0,13 0,10 
 

Como os diodos da Fairchild apresentaram correntes muito superior à calculada, 

Equação (4.3), decidiu-se, por conveniência e pela facilidade de compra, utilizar diodos 

mais simples e amplamente utilizados, como é o caso dos diodos da família 1N400X do 

fabricante Vishay. O diodo escolhido, 1N4007, é capaz de conduzir até 1 ARMS em 75°C com 

tensão de ruptura em CA de 700 VRMS e em CC 1000 V. A queda de tensão do diodo é de 

1,1 V [19]. O preço dos diodos em [18] e [17] são respectivamente, em dólares americanos, 

$0,13 e $0,10 por unidade. Para compras em maiores quantidades os preços reduzem. 

Portanto, são diodos que atendem as especificações do projeto e são mais baratos e mais 

fáceis de se encontrar no mercado, sendo portanto, eles os escolhidos para este Trabalho. 

Verifica-se a dissipação térmica que ocorre no diodo, multiplicando-se a corrente 

que passa por ele por sua queda de tensão. Observa-se pelo datasheet que para essa 

potência dissipada (0,902 × 1,1 =  0,99 W) vai haver aumento de 100 K, ou seja, 100 °C 

na sua temperatura. Como a máxima temperatura do diodo é de 150 ºC, desde que a temperatura 

ambiente esteja abaixo de 50 °C, o que irá ocorrer, já que a máxima temperatura ambiente 

considerada para esse projeto é de 40 °C, o diodo não irá queimar, podendo ser usado, apesar 

de se aquecer. 

4.3. Link CC 

O estado posterior à retificação é o link CC onde um capacitor é responsável pela 

manutenção da tensão contínua com o ripple máximo desejado, sendo este o responsável 

por fornecer ao estágio inversor as correntes necessárias à carga. Dessa forma o capacitor 

do link CC deve ser capaz de suportar a tensão de saída do retificador e ainda capaz de 

fornecer a corrente necessária para a carga conectada ao inversor. Para isso deve-se 

estipular qual a máxima corrente que o banco de capacitores é capaz de fornecer, 
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determinando, desta maneira, a característica da máxima carga a ser conectada ao 

conversor [14, 20]. 

O cálculo do capacitor de link CC é baseado no circuito da Figura 4.1 e as formas de 

onda da tensão e da corrente são mostradas na Figura 4.2, onde VC é a tensão sobre o 

capacitor, Vpk é a tensão de pico após a retificação e VCmin é a tensão mínima que se deseja 

que o capacitor atinja. No instante t = t1 a tensão de entrada retificada iguala-se à tensão 

do capacitor e durante o intervalo (t1, t2) a tensão do capacitor é imposta pela tensão de 

alimentação. Durante esse intervalo de tempo há transferência de energia da rede para o 

capacitor, ou seja, ocorre a carga do capacitor. A partir do instante t = t2 a tensão de 

entrada decresce mais depressa que a tensão do capacitor e os diodos da ponte se 

bloqueiam. Durante o intervalo de tempo entre t2 e π+t1 a corrente fornecida à carga é 

fornecida pelo capacitor [20]. 

 

 

Figura 4.1 - Retificador monofásico com capacitor de ligação [20]. 
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Figura 4.2 - Ondas de tensão e corrente no capacitor do retificador monofásico da Figura 4.1 [20]. 

A expressão da Equação 4.4 representa a energia transferida da rede para o 

capacitor durante um intervalo de tempo de carga do capacitor. Já a Equação 4.5 

representa a energia transferida pelo capacitor à carga R, no caso da Figura 4.1, ou ao 

próximo estágio de conversão no caso deste Trabalho. Igualando-se as duas Equações é 

obtida a Equação 4.6. Nas Equações temos que Win é a energia de entrada em joules, C é a 

capacitância em faradays, Pin é a potência de entrada em watts e f é a frequência da rede 

em Hz [20]. 

 
𝑊𝑖𝑛

2
=

1

2
𝐶(𝑉𝑝𝑘

2 − 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛
2 ) (4.4) 

 𝑊𝑖𝑛 =
𝑃𝑖𝑛

𝑓
 (4.5) 

 𝐶 =
𝑃𝑖𝑛

𝑓(𝑉𝑝𝑘
2 − 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛

2 )
 (4.6) 

Dessa forma, conhecidos os parâmetros, é possível determinar o valor da 

capacitância, pela Equação 4.6. Determinado o valor da capacitância deve-se verificar qual 

o valor da corrente que o capacitor deve ser capaz de fornecer, observando-se a corrente 

nominal do circuito e garantindo ao capacitor uma folga, para evitar queimas ou outros 

problemas. 

Para o caso deste Trabalho, a corrente do capacitor deve ser superior àquela 

indicada na Equação 4.3, além de possuir uma tensão superior à tensão nominal, 

monofásica, da rede, que é 127 VRMS. Considerando rendimento igual a 0,8, a frequência 

de trabalho no inversor de 60 Hz e considerando ainda que a tensão do capacitor 
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descarregue em 10% no máximo, por causar pouca variação da velocidade do motor, 

obtém-se um capacitor de: 

𝐶 =
(

736
8 × 0,8

)

60 × ((127 × √2 − 1.1 × 2)
2

− (0,9 × 127 × √2 − 1.1 × 2)
2

) 
 𝐶 = 320,524 𝜇𝐹 (4.7) 

Como o inversor também pode trabalhar com frequências menores, foi estipulada 

a frequência mínima de trabalho como 15 Hz, obtendo-se, pela Equação (4.7), uma 

capacitância de 1,282 mF, capacitância essa, quatro vezes maior que a capacitância para 

60 Hz. Foi consultado o catálogo de capacitores da Epcos e da Cornell Dubilier Electronics 

(CDE) para utilização de capacitores que suportem as correntes e tensões já indicadas. Foi 

consultado o catálogo de capacitores de alumínio eletrolítico do tipo snap-in da série 

B43644 da TDK Epcos além do tipo CGS e do tipo 381LX/383LX da CDE. O catálogo fornece 

a corrente do capacitor para 120 Hz. Como o capacitor é aplicado nessa frequência já que 

está depois do retificador de onda completa cuja frequência é o dobro da frequência da 

rede, não é necessária fazer correção da corrente encontrada na tabela [21, 22]. 

Na Tabela 4.3 estão os códigos dos capacitores encontrados e os preços obtidos em 

cada uma dos sites já pesquisados, mouser e arrow, para os diodos. Além dos preços, 

constam as correntes de cada capacitor, em 85°C, a tensão e a capacitância. Os preços 

estão expressos em dólar americano. É considerado um fator de segurança de 1,4 vezes 

na tensão. 

Tabela 4.3 - Capacitores a serem comparados, suas características e seus preços [21, 17, 18, 22]. 

Capacitor 
Capacitância 

(μF) 
Corrente 
(Arms) 

Tensão 
(V) 

Preço_mouser 
($/un) 

Preço_arrow 
($/un) 

381LX101M31
5H012 100 0,7 315 1,30* 1,68 

381LX102M25
0A452 1000 2,3 250 5,78 - 

381LX102M25
0K052 1000 2,2 250 - 5,50 

381LX122M25
0A452 1200 2,3 250 6,65 4,31 

381LX221M25
0H012 220 1 250 1,41* 1,89 

381LX471M25
0K022 470 1,4 250 2,08** 2,60 

381LX561M25
0J032 560 1,8 250 2,87* 3,87 
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CGS102T200V2
C 1000 3,6 250 31,18 31,18 

CGS102T250R5
L 1000 4,6 300 22,69 26,61 

CGS122T200R2
L 1200 3,5 250 27,34 27,34 

CGS122T250V3
C 1200 4,4 300 42,98 33,03 

CGS471T250R3
C 470 1,5 300 - 18,48 

CGS551T250R4
C 550 3,6 300 37,6 28,31 

CGS591T200R3
C 590 2,6 250 - 21,70 

B43644A9157
M000 150 1,14 400 - 2,49 

B43644A9227
M000 220 1,52 400 - 2,69 

B43644A9477
M000 470 3,49 400 - 6,04 

 

A indicação com um asterisco significa que são vendidos apenas conjuntos de 1000 

unidades, com dois asteriscos indica a venda a partir de 560 unidades. Como a 

capacitância deve ser próxima de 1,5 mF, ou seja, 1500 μF, foram pesquisados capacitores 

próximos desse valor ou que possuam fácil associação para que a capacitância resultante 

seja a desejada. Dessa forma foram obtidos os capacitores da Tabela 4.3.  

Na Tabela 4.3 observa-se que todos os capacitores atendem às correntes do 

projeto, porém, para atender à capacitância de 1500 μF são necessárias associações 

dentre eles. Assim sendo, são necessários: ou 18 do primeiro capacitor da Tabela 4.4, ou 

2 do segundo, do terceiro, do quarto, do oitavo, do nono, do décimo primeiro ou do décimo 

segundo, ou 8 do quinto ou do penúltimo, ou 4 do sexto ou do décimo terceiro, ou 3 do 

sétimo, do décimo quarto, do décimo quinto ou do último ou 12 do antepenúltimo.  

A Tabela 4.4 mostra a comparação de preço total para a aquisição dos capacitores 

nos dois sites, sendo escolhido, portanto, a associação de dos capacitores de código 

“B43634A9687M000” que apesar de mais caro do que a associação de 

“381LX122M250A452” é capaz de fornecer uma corrente maior, sendo que para o 

segundo seja capaz de obter a mesma corrente associações difíceis deveriam ser feitas, o 

que iria encarecer e o preço ficaria maior quando comparado ao capacitor escolhido. Além 

disso, com o capacitor escolhido, são necessárias poucas associações, somente 3 unidades, 
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facilitando a montagem. Os preços com asterisco indicam que aqueles dispositivos só são 

vendidos em lotes de 100 unidades. 

Tabela 4.4 - Preço dos capacitores de fácil associação para obtenção da capacitância desejada [17, 18] 

Capacitor 
Capacitância 

(μF) Quantidade 
Preço_mouser 

($) 
Preço_arrow 

($) 
381LX101M315H01

2 100 18 23,40* 30,24 
381LX102M250A45

2 1000 2 11,56 - 
381LX102M250K05

2 1000 2 - 11,00 
381LX122M250A45

2 1200 2 13,30 8,62 
381LX221M250H01

2 220 8 11,28* 15,12 

CGS102T200V2C 1000 2 62,36 62,36 

CGS102T250R5L 1000 2 45,38 53,22 

CGS122T200R2L 1200 2 54,68 54,68 

CGS122T250V3C 1200 2 85,96 66,06 

CGS551T250R4C 550 3 112,8 84,93 

CGS591T200R3C 590 3 - 65,10 

B43644A9157M000 150 12 - 29,88 

B43644A9227M000 220 8 - 21,52 

B43644A9687M000 680 3 - 18,12 
 

Após dimensionados os capacitores do link CC deve-se atentar ao fato de que os 

capacitores possuem uma corrente de carga, ao serem ligados à rede, também chamada 

de corrente inrush. Existem métodos para se limitar essa corrente e evitar que sejam 

causados danos aos próprios circuitos e também à rede em que se conecta o sistema. Para 

aplicações de baixa potência, como é o caso deste Trabalho, o jeito mais fácil de se reduzir 

a corrente inrush é utilizando um resistor série com a tensão da rede, para limitação da 

corrente. O problema é que um resistor conectado o tempo inteiro causa perda de 

potência por ele. Para isso podem ser utilizados resistores variáveis, como o NTC, que 

varia sua resistência negativamente com o aumento da temperatura. Dessa forma, ao ligar 

o circuito, à temperatura ambiente, o NTC tem uma resistência maior do que quando em 

ponto de operação, reduzindo as perdas que um resistor causaria ao sistema. A Figura 4.3 

mostra o ponto onde o NTC deve ser alocado, para, dessa forma, reduzir a corrente inrush 

[23]. 
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Figura 4.3 - Circuito limitador de corrente inrush com NTC [23]. 

Outra forma de limitação da corrente inrush é utilizando indutores que são ligados 

entre o retificador e o barramento CC. Os indutores, por natureza já impedem a variação 

brusca de corrente, já que eles atrasam a mesma. Além disso a partir do ripple de corrente 

desejado é possível determinar o indutor necessário para o circuito [24]. Pela Equação 

4.8, onde L é a indutância em H, fPWM a frequência do PWM, Vpk a tensão do barramento CC 

e ΔI o ripple de corrente é possível determinar a indutância a partir da frequência do PWM 

e do ripple de corrente permitido. 

 𝐿 =
0,25 × 𝑉𝐶𝐶

𝛥𝐼 × 𝑓𝑃𝑊𝑀

 (4.8) 

Para esse Trabalho, por questões conservadoras, a corrente inrush será limitada 

pela associação de um termistor NTC aliado a uma indutância. Essa associação também se 

deve ao fato de que para temperaturas maiores, no instante do acionamento, o NTC pode 

ter uma temperatura que não limite tanto a corrente inrush, e também pelo fato de que 

picos de corrente podem acontecer no circuito, quando o NTC já estiver em sua mínima 

resistência, devendo esta ser limitada pelo indutor. Para determinação do NTC, consultou-

se o catálogo da fabricante de termistores Ametherm. Deve-se então saber qual a máxima 

corrente inrush do circuito, arbitrariamente escolhida neste Trabalho para valores abaixo 

de 10 A. Além disso deve-se observar a máxima energia armazenada no banco de 

capacitores, 23 J para esse trabalho, Equação 4.4 considerando apenas a tensão máxima 

do barramento. Para tanto, considerando a tensão de pico do barramento em 180 V, a 

resistência mínima do NTC à temperatura ambiente deve ser de 18 Ω. Porém, por questões 

de segurança, considerando que nem sempre a temperatura é a mesma, podendo chegar 

até mesmo em 40°C em alguns ambientes industriais ou cidades mais quentes, o termistor 

tem uma resistência maior que essa. A resistência escolhida foi de 120 Ω. Consultou-se o 

catálogo do fabricante para que se obtivesse o NTC que sirva para essa aplicação, 

atendendo aos limites de energia armazenada e corrente em regime permanente. Foi 
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escolhido então o NTC SG250, que em 25°C é de 120 Ω e em 40°C, limite estabelecido, 

resistência de 64% da resistência em 25°C, ou seja 76,8 Ω, segundo a curva do fabricante, 

Figura 4.4. A resistência em 40°C ainda é suficiente para corrente inrush abaixo de 10 A 

[25]. 

 

Figura 4.4 - Curva do NTC escolhido [25]. 

O projeto do indutor, foi considerado um máximo ripple em regime permanente de 

30 mA, dessa forma, pela Equação 4.8 o indutor tem de ser de no mínimo 88 mH, sendo 

escolhido um de 100 mH dividido entre dois de 50 mH, como na Figura 4.5, para melhor 

distribuição das impedâncias. Nos sites de vendas já consultados, [17] e [18], os preços do 

NTC e dos indutores são, em dólares americanos respectivamente, no Mouser, $2,39 e 

$2,04 e no Arrow, não possui o NTC escolhido, porém NTC semelhantes estão na faixa de 

preço entre $2,00 e $2,50, e o indutor é $3,05. 



 
 

60 
 

 

Figura 4.5 - Circuito limitador de corrente inrush projetado. 

4.4. Estágio Inversor  

O estágio inversor, como já discutido no Capítulo 2, é o responsável pela 

transformação da tensão de CC para CA, ou seja, realiza a alteração da frequência e do 

formato da tensão. Os métodos de inversão também mostrados no Capítulo 2, já foram 

discutidos e a tensão de saída para o método escolhido, SPWM unipolar, é dada pela 

Equação 2.10. Com a análise da Equação 2.10 nota-se que a tensão de saída depende do 

valor de tensão CC de entrada, que para este projeto é fixa. O que causa a variação do 

módulo na saída é o índice de modulação da amplitude [1, 2]. 

Para definição das chaves foi feita a pesquisa em três diferentes fabricantes 

Infineon, Fairchild e Vishay, dentro do primeiro fabricante ainda é possível obter a linha 

da Internetional Rectifier. Apenas uma chave IGBT foi procurada, já que estas, como 

característica, apresentam elevada capacidade de corrente, o que encarece o projeto. 

Como este trabalho visa menores custos e a corrente de saída não necessita ser muito 

elevada, a busca por essas chaves foi inicialmente descartada. As demais são chaves do 

tipo MOSFET. Foi realizada, na Tabela 4.5, a comparação entre as chaves, sendo as 

principais características descritas. Essas características são: tensão reversa de bloqueio 

(Vbloq), corrente máxima CC a 25 (ICC-25) e a 100°C (Icc-100), corrente de pulso máxima 

(Ipulso), tempo de ligação (ton), tempo de desligamento (toff), potência máxima dissipada 

(Pmax), tensão mínima para acionamento (Vgs) e resistência de condução (Ron).  
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Tabela 4.5 - Dados fornecidos pelos datasheets fornecidos pelo fabricante [16, 26, 19] 

Transistores 
Vbloq 
(V) 

ICC-100 
(A) 

ICC-25 
(A) 

Ipulso 
(A) 

ton 
(ns) 

toff 
(ns) 

Pmax 

(W) 
Vgs 
(V) 

Ron 
(mΩ) 

IRGP4072D 300 40 70 120 18 144 180 2,6  

IRFS4229 250 32 45 180 18 30 341 3 42 

IRFP4868 300 49 70 280 24 62 517 3 32 

IRFB4332 250 42 60 230   390 3 29 

IRFB4137 300 27 38 152 18 34 341 3 69 
IPP600N25N

3G 250 18 25 100 10 22 136 3 60 

IPP410N30N 300 34 44 176 16 43 300 2 41 
IPD600N25N

3G 250 18 25 100 10 22 136 2 60 

FQPF9N25C 250 5,6 8,8 35,2 40 190 38 2 350 

FQPF16N25C 250 9,8 15,6 62,4 40 280 43 2 220 
FQD16N25C

TM 250 10,1 16 64 40 280 160 2 270 

FDPF2710T 250 18,8 25 100 80 112 62,5 3 36,3 

IRF640 200 11 18 72 14 45 125 2 18 

IRF740 400 6,3 10 40 14 50 125 2 55 

IRF830 500 2,9 4,5 18 8,2 42 74 2 1500 
 

Observa-se pela Tabela 4.5 que conforme as correntes reduzem a resistência entre 

a porta e a fonte aumenta, o que pode gerar maior queda de tensão e maior dissipação de 

calor. Entretanto, como para este Trabalho as correntes não são muito elevadas e a relação 

de preço cai bastante para componentes de menor potência, vide Tabela 4.6, os 

dispositivos com menor capacidade de suportar corrente têm preferência. Foram obtidos 

dispositivos com tensões entre 250 e 300 V de bloqueio pois acima de 250 V já seria 

necessário elevada variação da entrada, o que é incomum, dessa forma as chaves 

operariam da maneira adequada. Não foi cogitada a possibilidade da utilização de chaves 

formadas por tiristores pois estes apresentam maiores perdas e são menos eficientes que 

os transistores. Os preços fornecidos pelos fabricantes na Tabela 4.6 são para pacotes 

mínimos de 1000 unidades. 

Tabela 4.6 - Preço fornecido pelos fabricantes e pelos sites [16, 26, 17, 18] 

Transistores Preço_fabricante($/1k) Preço_mouser($/un) Preço_arrow($/un) 

IRGP4072D 2,73 5,99 5,84 

IRFS4229 1,53 3,70 2,19 

IRFP4868 3,10 6,74 5,10 

IRFB4332 1,38 3,34 2,14 
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IRFB4137 1,98 4,79 - 

IPP600N25N3G 0,76 2,16 0,92 

IPP410N30N 3,04 7,31 4,95 

IPD600N25N3G 0,78 2,20 2,12 

FQPF9N25C 0,86 0,90 0,91 

FQPF16N25C 0,99 1,11 0,44 

FQD16N25CTM 0,68 1,10 0,86 

FDPF2710T 3,20 4,37 4,38 

IRF640 - 1,48 3,34 

IRF740 - 1,55 1,52 

IRF830 - 1,10 0,99 
 

Os dispositivos “IPP600N25N3G”, “FQPF9N25C”, “FQPF16N25C”, 

“FQD16N25CTM” e “IRF830” são os que possuem menores preços, abaixo de 1 dólar 

americano, em pelo menos um dos vendedores. Dentre os dispositivos escolhidos para 

comparação o que possui maior capacidade de corrente é também o mais caro, 

“FQD16N25CTM”, enquanto o mais barato, “FQPF16N25C”, apresenta uma capacidade de 

corrente aceitável, porém com valores muito altos quando comparados aos valores de 

projeto. Portanto a escolha é pelo “IRF830” que também apresenta preço abaixo de 1 dólar 

americano, porém apresenta menor capacidade de corrente. A menor capacidade de 

corrente e menor potência máxima a ser dissipada pode fazer com que o “IRF830” tenha 

menos perdas de chaveamento. Além disso, ele também foi escolhido por sua facilidade 

em ser encontrado no mercado. 

De acordo com o datasheet do dispositivo escolhido este apresenta ainda tempo de 

subida na ligação de 16 ns e tempo de descida no desligamento de 16 ns. Dessa forma, 

somando-se o tempo de ligação, com o tempo de subida na ligação, com o tempo de 

desligamento com o tempo de descida no desligamento tem-se o período mínimo que o 

circuito de controle deve ter para acionar o transistor. O período mínimo representa o 

inverso da máxima frequência. Sendo tr o tempo de subida na ligação e tf o tempo de 

descida na ligação, tem-se que a frequência máxima de chaveamento do dispositivo, fmax, 

selecionado é dada pela Equação 4.9. 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑟 + 𝑡𝑜𝑓𝑓 + 𝑡𝑓

 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 12,17 𝑀𝐻𝑧  (4.9) 
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4.5. Circuito de Controle  

O circuito de controle é o circuito responsável por acionar e desligar as chaves 

condutoras, no caso deste projeto, do estágio inversor. Como visto no Capítulo 2, o circuito 

de controle deve prover uma onda quadrada de acionamento das chaves para que elas 

iniciem a condução durante algum intervalo de tempo e obtenham na saída a forma de 

onda desejada. Para isso foram estudadas as estratégias e escolhida a modulação por 

largura de pulso. O sinal SPWM é formado por um sinal de frequência fixa, triangular, 

comparado com uma tensão de referência que pode ser contínua, senoidal ou ter outra 

forma de onda qualquer. Dessa forma para geração do sinal PWM devem ser estudadas as 

possibilidades analógicas ou digitais de geração do mesmo. 

Na geração analógica deve ser feita a geração de uma onda triangular e de outra 

onda senoidal, para então ser realizada a comparação e geração do sinal SPWM. Para 

alteração da referência na geração analógica, deve-se portanto alterar o circuito para 

alteração da saída. Existem circuitos integrados (CI) capazes de realizar a geração de um 

sinal PWM apenas pela referência, já realizando a geração da onda triangular 

internamente [20].  

Na Figura 4.6 é mostrado um circuito básico de um CI que gera sinais PWM nas 

saídas. VRef e VReal são as entradas de amplificador de erro, este amplificador tem sua saída 

conectada à entrada de um comparador que tem a outra entrada ligada a um oscilador, 

onda triangular. O PWM neste caso é gerado e em duas saídas defasadas 180° na metade 

da frequência de oscilação da dente de serra. Cada uma das saídas é acionada em um 

período da dente de serra, o sistema possui portanto 2 saídas, S1 e S2. Na Figura 4.6 F/F 

representa um flip-flop responsável por segurar o sinal durante um ciclo a mais da dente 

de serra [20]. Para geração dos sinais PWM digitalmente podem ser utilizados 

microcontroladores. Nesse tipo de geração existe uma lógica de controle que deve ser 

desenvolvida de forma que gaste-se a menor memória possível e se obtenha na saída os 

sinais desejados. Como o objetivo deste Trabalho é baratear os custos, um controle 

analógico é implementado, garantindo o PWM de saída como o desejado. 
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Figura 4.6 - Circuito básico de um CI de geração PWM [20]. 

Vários CIs podem realizar a geração do sinal PWM a partir de um sinal de 

referência, destacam-se TL594 e SG3525. O escolhido para o projeto é o SG3525, já que o 

mesmo possui um sistema interno de soft-start, ou seja, uma partida suavizada, o que é 

importante para redução da corrente de partida do motor que será acionado [27]. 

O CI escolhido funciona de forma semelhante à já descrita de modo genérico. O 

circuito interno do CI é dado pela Figura 4.7. A partir de componentes externos é possível 

determinar a frequência de oscilação da onda dente de serra que é usada na comparação. 

A dente de serra possui tensão pico a pico de 2,6 V sendo o mínimo em 0,5 V e o máximo 

em 3,1 V, dessa forma a senoide de referência deve se encontrar dentro desse limite. A 

frequência é determinada pela Equação 4.10, onde RT é a resistência conectada do pino 6 

ao terra, CT é a capacitância ligada ao pino 5 ao terra e RD é a resistência ligada do pino 5 

ao 7, sendo essa responsável por gerar o tempo morto entre os sinais de saída e fosc é a 

frequência de oscilação. Como esse tempo morto também pode ser ajustado pela 

amplitude da senoide de referência, RD é igual a 0 Ω [27]. 

𝑓𝑜𝑠𝑐 =
1

𝐶𝑇 × (0,7 × 𝑅𝑇 + 3 × 𝑅𝐷)
   (4.10) 

Dessa forma foi escolhida uma frequência de chaveamento no final do espectro 

audível pelo ser humano que vai até 20 kHz quando jovem, mas pelos valores comerciais 

de capacitores e resistências o valor de chaveamento ficou com 16,650 kHz, sendo CT de 

3,9 nF e RT de 22 kΩ. O circuito de comparação do SG3525 funciona igual ao da Figura 4.6. 

Dessa forma os sinais PWM dos pinos 11 e 14 possuem frequência igual à metade da 

frequência da onda dente de serra e duty-cicle máximo de 49%, além de um defasamento 

de 180° elétricos, na frequência de chaveamento [27]. 
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Figura 4.7 – Diagrama de blocos do SG3525 [27]. 

Existe no CI ainda um pino, pino 15, para alimentação que pode ser de até 35 V, um 

sinal de referência gerado internamente de 5,1 V, pino 16, um pino para alimentação do 

PWM de saída, pino 13, um pino para suspender as ações do CI em caso de tensão aplicada 

a ele superior a 1 V, pino 10, e um pino para partida suave, pino 8. Para a partida suave 

deve-se conectar um capacitor, Css, para regular o tempo de partida. Para esse cálculo 

pode ser utilizada a Equação 4.11, onde a corrente de carga, Iss, é constante de 50 μA, 

tensão Vss de 5,1 V e t é o tempo de partida desejado. O capacitor limita o máximo duty-

cicle enquanto é carregado, por isso a partida é suavizada. Por fim o CI possui um 

amplificador de erro com entrada inversora no pino 1, entrada não inversora no pino 2 e 

saída do amplificador no pino 9 [27].  

𝑡 =
𝐶𝑠𝑠 × 𝑉𝑠𝑠

𝐼𝑠𝑠

   (4.11) 

Para este Trabalho o sinal de referência é uma senoide, como já discutido, além 

disso será utilizado o amplificador de erro como um buffer, sendo o pino 9 conectado ao 

1 e o sinal de referência ligado ao pino 2. Outro ponto a se destacar é que a senoide possui 

tensão e frequências fixas para este Trabalho. O capacitor de partida suave é de 22 μF para 

uma partida de duração de 2,24 segundos. 
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Para a modulação PWM unipolar, são necessárias duas referências senoidais com 

180° de defasagem. Além disso são necessários dois SG3525, com o pino CT e Css 

conectados para obtenção da mesma frequência e fase de oscilação da dente de serra, 

além do mesmo tempo de partida. Os sinas senoidais de referências são gerados por um 

circuito oscilador em ponte de Wien, discutido na Seção seguinte. Como cada saída PWM 

de cada um dos SG3525 possui metade da frequência e duty-cicle máximo de 49%, as duas 

saídas são somadas por diodos, Figura 4.8, para se obter uma saída única com duty-cicle 

máximo de 98% e frequência de chaveamento igual à frequência da onda dente de serra. 

Os diodos usados são os mesmos utilizados na ponte retificadora, por serem baratos e de 

fácil acesso no mercado. A Figura 4.8 mostra o circuito dos dois SG3525 e seus pontos de 

conexão. A alimentação dos dois CIs é de 15 V e o PWM de saída também é alimentado 

nessa mesma tensão. 

 

Figura 4.8 - Diagrama de ligação do circuito de controle implementado SG3525. 

Para a obtenção dos sinais de controle, como mostrado na Figura 2.21, deve-se 

ainda inverter o sinais PWM de saída do circuito de controle. Para isso são utilizados TBJ 

que suportem a frequência de chaveamento. Para o circuito é utilizada a mesma 

alimentação dos dois SG3525 e além disso é utilizada a saída no coletor dos TBJ para que 

dessa forma o sinal seja o complementar do sinal de entrada na base. A Figura 4.9 mostra 

o circuito para a obtenção do sinal complementar dos dois PWM.. Foram escolhidos 

resistores de modo a garantir as correntes indicadas no datasheet dos circuitos que estão 

conectados depois dos transistores que são optoacopladores. Os transistores utilizados foram 

TIP31C. 
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Figura 4.9 - Circuito para geração do sinal PWM complementar de cada braço. 

Com o resultado da inversão dos dois sinais PWM é possível obter os 4 sinais de 

controle. Um problema que se encontra, portanto, é que os transistores da parte superior 

da ponte têm a fonte com tensão flutuante, o que faz com que seja necessário um sistema 

de interface para garantia que o VGS dos transistores não seja flutuante e sim o valor 

necessário para acionar o transistor. Com isso a interface será realizada por 

optoacopladores que ainda realizam isolamento elétrico, sendo necessários 4 diferentes. 

Dois deles, os que acionam as chaves de cima da ponte, têm tensões de alimentação 

flutuantes e diferentes entre si, mas com mesmo módulo. Já os dois que acionam as chaves 

da parte de baixo da ponte, possuem alimentação igual à do SG3525 e dos TIP31C, sem 

necessidade de ponto flutuante, já que o terra da ponte, vinda do retificador, está 

conectado ao terra do circuito de controle.  

Os optoacopladores são um circuito composto por um LED que emite luz de acordo 

com o sinal de entrada, no caso um sinal PWM, e essa luz ativa a base do fototransistor, 

TBJ, de saída. Esse TBJ deve ser polarizado para obtenção do sinal de controle desejado. 

A corrente de entrada deve ser observada, nos datasheet para que se possa obter os 

tempos de ligamento e de desligamento dentro da faixa de chaveamento já projetada [28]. 

Foi escolhido o optoacoplador PC817A. É necessário adequar o seno de referência para os 

tempos de resposta que o optoacoplador suporta, sendo esses valores ajustados na faixa 

de 0,8 a 2,8 V, tendo o seno 2 V de pico a pico, portanto. 

Para os sinais provenientes diretamente do SG3525 o optoacoplador possui 

resistência de entrada de 330 Ω e resistência de polarização do TBJ de 330 Ω. Já para os 
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optoacopladores ligados aos TIP31C, são conectadas resistências de entrada de 10 Ω e de 

1 kΩ entre coletor e alimentação positiva. Como a saída dos optoacopladores são nos 

coletores, o sinal de saída é complementar ao sinal de entrada. Os optoacopladores que 

possuem tensão de alimentação flutuantes são aqueles que possuem ligação direta com o 

SG3525. A Figura 4.10 mostra os circuitos dos optoacopladores como projetado. Os 

resistores de 330 Ω devem ser de 3W para suportar a corrente que por eles circula. 

 

Figura 4.10 - Circuito dos optoacopladores. 

Na Figura 4.10 os sinais “saída_opto+” e “saída_opto-“ são ligados à porta e à fonte 

da chave do canto esquerdo superior, respectivamente, o sinal “saída_opto2+” é ligado à 

porta da chave do canto esquerdo inferior, os sinais “saída_opto3+” e “saída_opto3-“ são 

ligados à porta e à fonte da chave do canto direito superior, respectivamente, e o sinal 

“saída_opto4+” é ligado à porta da chave do canto direito inferior. 

Nos fabricantes já pesquisados, [18] e [17], os preços dos componentes são 

indicados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Preço dos componentes do circuito de controle [17, 18]. 

Componente Código Preço_mouser ($) Preço_arrow ($) 

Gerador PWM SG3525 1,45 1,36 

Transistor TBJ TIP31C 0,50 0,46 

Optoacoplador PC817A 0,47 0,45 
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4.6. Gerador de Senoide 

O componente mais importante de um sistema de controle analógico para 

inversores é a geração da senoide de referência. É possível realizar essa geração com um 

oscilador em Ponte de Wien, onde amplificadores operacionais comuns podem ser 

utilizados. É possível também realizar a geração do seno por meio de CIs, como por 

exemplo o AD639. Porém por simplicidade e para redução de custos neste Trabalho é 

utilizado um oscilador em Ponte de Wien, cujo circuito é visto na Figura 4.11. A frequência, 

para esse projeto será fixada em 60 Hz, pelas dificuldades de realizar sua variação com o 

oscilador escolhido. Há a possibilidade de variação da frequência e amplitude da senoide 

de referência, mas para isso deve-se desenvolver um projeto mais elaborado, 

analogicamente, ou realiza-lo digitalmente, o que não é feito neste Trabalho. 

Para que haja geração de senoide o ganho não inversor, ou seja, 1 +
𝑅3+𝑅2

𝑅1
 , deve ser 

de 3 mais alguns décimos, sendo o máximo de 3,05, dessa forma evita-se a saturação. Os 

resistores R e os capacitores C, da Figura 4.11, são os resistores e capacitores que 

determinam a frequência de oscilação, dada pela Equação 4.12. São escolhidos valores 

iguais dos resistores e capacitores série e paralelo para que seja facilitado o projeto [29]. 

𝑓𝑜𝑠𝑐 =
1

2 × 𝜋 × 𝑅 × 𝐶
   (4.12) 

 

Figura 4.11 - Oscilador em Ponte de Wien [29]. 
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Para a frequência de oscilação de 60 Hz os resistores R escolhidos são 56 kΩ, 

enquanto os capacitores C de 47 nF, gerando uma frequência, pela Equação 4.11, de 60,4 

Hz. Para obtenção do ganho necessário é utilizado, resistor R1 de 100 kΩ, R2 de 100 kΩ e 

R3 um potenciômetro variando até mais de 100 kΩ para ajuste do ganho. A resistência 

necessária potenciômetro é de 100,05 kΩ. O amplificador operacional utilizado na Ponte 

de Wien é um LM741 alimentado com +15 V e -15 V.  

Após geração do seno é necessário defasá-lo 180° e dar o ganho para que ele fique 

dentro dos limites da dente de serra e do tempo de resposta dos optoacopladores. Para 

isso é utilizado um CI com vários amplificadores operacionais. Para minimizar custos e 

facilitar a implementação, o CI escolhido é o TL074. São necessário 3 amplificadores 

operacionais do TL074, um para dar o ganho inversor, outro para inverter esse sinal e 

somar com o offset necessário e outro para dar o offset no sinal de saída do primeiro 

amplificador operacional. O ganho ajustado, com valores comerciais de resistores, é de 

0,074, utilizando na realimentação resistor de 2 kΩ e na entrada inversora 27 kΩ. Os 

demais amplificadores são um somador e outro subtrator. Resistores de 10 kΩ são 

utilizados para que os ganhos sejam unitários. O circuito de condicionamento do sinal, 

junto ao oscilador, é visto na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Circuito oscilador, ganhos e offset. 

4.7. Circuito de Alimentação do Circuito de Controle  

Como já descrito, nas Seções anteriores, o circuito de alimentação do controle é 

baseado em tensões com amplitude de 15 V. Apesar de em amplitude todas as tensões de 

alimentação serem iguais, existem tensões diferentes em sinal, e em referencial. As 

tensões de alimentação do gerador de senoide precisam ser simétricas, dessa forma, 
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necessita-se de +15 V e -15 V. Já a tensão de alimentação dos optoacopladores que 

acionam a parte superior da ponte inversora precisam de alimentação de 15 V, porém 

com terra flutuante.  

Existem algumas opções para o projeto desse circuito de controle. Uma dessas 

opções é a utilização de divisores de tensão, na rede alternada e nova retificação, assim 

como o processo já descrito anteriormente. Nesse caso são necessárias 3 retificações, 

solicitando, portanto, 3 divisores resistivos. Um desses divisores, tem 2 capacitores em 

série, com o ponto central entre eles ligado ao terra. Tendo dessa forma +15 V e -15 V, 

para que isso seja possível, é necessário que a tensão retificada tenha 30 V entre os dois 

extremos dos capacitores. Os outros dois divisores, são com tensão retificada em 15 V e 

com o terra flutuante, cada qual com o seu. A Figura 4.13 mostra o circuito de alimentação, 

com os 3 divisores resistivos, com resistores da ordem de MΩ. 

Escolhendo-se valores comerciais de resistências, os valores do divisor para 30 V 

são 1 MΩ, na saída e 4,7 MΩ o outro resistor do divisor. Para os divisores em 15 V, o 

resistor de 4,7 MΩ é substituído por um de 10 MΩ. Dessa forma, obtém-se na Figura 4.13, 

do ponto “a” ao terra 15,79 V, do ponto “b” ao terra -15,79 V, do ponto “c” ao ponto “c-” 

16,36 V e do ponto “d” ao ponto “d-” 16,36 V, sendo os pontos c- e d- diferentes. Os 

capacitores utilizados são capacitores eletrolíticos de 50 V, e capacitância calculada 

considerando a máxima corrente que os componentes do circuito de controle juntos irão 

requerer, para o primeiro caso de divisor, corrente essa que, segundo os datasheet será 

de 500 mA. Aplicando-se a Equação 4.6, considerando potência de entrada como a 

multiplicação da tensão pela corrente, e tensão mínima no barramento de 5% da tensão 

máxima, tem-se um capacitor de 161 μF. Dessa forma o capacitor escolhido será de 220 

μF. Como no primeiro divisor serão utilizadas duas resistências em série para obtenção 

de um neutro, no ponto central, serão utilizadas, para esse divisor, capacitâncias de 470 

μF, que em série resultam em capacitância de 235 μF. Como a tensão de alimentação é 

baixa, o problema do barramento CC, que é alta corrente de carga, não será observado 

nesse caso. São necessários também 4 diodos, por cada divisor, totalizando 12 diodos no 

total, que podem ser, por exemplo, o mesmo já utilizado, 1N4007. 

Outra alternativa para o circuito de controle é a utilização de transformador, 

porém, como há a necessidade de pelo menos duas fontes isoladas seria necessário um 

transformador com TAP central, para obtenção do +15 V e -15 V, e outro transformador 

com dois secundários isolados, para obtenção das duas tensões flutuantes. Os circuitos 
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pós transformadores seriam iguais aos circuitos pós divisores de tensão da Figura 4.13. 

Um problema dessa topologia é que os transformadores encarecem o projeto, e precisam 

de uma atenção especial durante a especificação. 

 

Figura 4.13 - Circuito de alimentação do circuito de controle. 

Como o intuito deste Trabalho é o controle da ponte inversora, o circuito de 

alimentação não será mais amplamente abordado e o orçamento será referente ao circuito 

com divisores resistivos. Sendo necessários 6 resistores, cujo valor é, em dólares 

americanos, $0,02, 4 capacitores eletrolíticos de 50 V, cujo valor é $0,11 e 12 diodos, já 

orçados anteriormente. 

4.8. Orçamento Completo do Conversor  

Conforme o que foi apresentado nas Seções anteriores, selecionando em cada uma 

delas os dispositivos mais adequados, é possível determinar um orçamento completo do 

conversor, sem o transformador da parte de controle. Todos os componentes e preços 

estão na Tabela 4.8, obtendo o valor final nos dois sites pesquisados mouser e arrow, 

podendo desta forma, determinar qual o melhor dos dois para se realizar a compra. São 

necessários 4 diodos e 4 transistores, para os circuitos de potência e mais 4 diodos para 
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o circuito de controle. Os demais componentes já obtiveram suas quantidades 

determinadas. 

Na Tabela 4.8 é possível observar o valor total dos componentes para os diferentes 

sites pesquisados, em dólar. Alguns fabricantes não disponibilizam tabela de preços, 

dificultando a estimação do preço. Na Tabela 4.8 um asterisco indica que um dos produtos, 

o capacitor do link CC, não está disponível no site de compras da mouser, enquanto dois 

asteriscos indicam que no site de compras da arrow não é encontrado o NTC projetado. 

Estimando-se um preço do capacitor para a empresa mouser igual ao da arrow e o NTC da 

arrow igual da mouser observa-se que o orçamento para a mouser se torna superior, sendo 

o orçamento referente à arrow o utilizado. Desta forma, transformando o preço em dólar 

para real, na cotação atual (03/07/2017) do dólar comercial, segundo [30] é de R$ 3,32, 

dessa forma o preço total em reais é de: R$ 259,59. 

Tabela 4.8 - Custo total do conversor [17, 26, 16, 18]. 

Componente Código Quantidade Preço_mouser ($) Preço_arrow ($) 

Diodo 1N4007 20 1,04 0,80 

Capacitor 
B43644A947

7M000 3 - 6,04 

NTC SG250 1 2,39 - 

Indutor 
PLY10AN701

2R0D3B 2 2,04 3,05 

Transistor IRF830 4 4,40 3,96 

Gerador PWM SG3525 2 2,90 2,62 

Optoacopladores PC817A 4 1,88 1,80 

Transistor TBJ TIP31C 2 1,00 0,92 

Amp. Op. Oscilador LM741 1 0,65 0,52 
Amp. Op. 

Condiconamento 
de sinal TL074 1 0,43 0,22 

Resistor 1/4 W  28 0,02 0,02 

Resistor 3 W  6 0,57 0,57 
Capacitor 
Cerâmico 50V 3 0,10 0,10 
Capacitor 

Eletrolítico 50V 4 0,05 0,11 

TOTAL 83,87* 78,19** 
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4.9. Considerações Finais 

Neste Capítulo foram abordados os diferentes dispositivos que podem ser 

utilizados no conversor a ser projetado. Foram levados em conta as especificações de 

projeto, tal como potência de saída, corrente de saída, tensão máxima, dentre outros. 

Dessa forma foram selecionados os dispositivos de cada etapa e estes comparados entre 

si, para que atendessem à especificação e tivessem o melhor custo benefício. Com isso foi 

possível obter um projeto do conversor. O conversor ficou orçado, uma unidade, em 

dólares em $87,19, e em reais, com a cotação atual (03/07/2017), R$ 259,59. 

Com o orçamento levantado pode-se observar que os dispositivos tem um preço 

não tão elevado e que de acordo com as tabelas de preço levantadas, caso sejam 

comprados diretamente do fabricante para fabricação em larga escala, ou seja, em pacotes 

mínimos de 1000 unidades o preço reduz ainda mais, tornando-se viável, também, a 

produção em larga escala. Um fato a se observar é que os capacitores junto aos 

transistores usados na inversão, representam mais de 40% do preço total do inversor. 

Quando comparado os preços com inversores monofásicos aplicados a motores de até ½ 

CV e com entrada de 127 V da fabricante WEG, [31], o preço levantado fica 

consideravelmente mais baixo, como visto pelos preços fornecidos por [32]  na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Preço dos inversores encontrados no mercado [32]. 

Inversor Preço (R$) 

CFW100026S1112PSZ 2.576,00 

CFW100026S1112POPLZ 2.779,00 

CFW100026S1112POCLZ 2.266,00 

CFW100026S1112POCPZ 2.486,00 
Deve-se atentar para o fato de o conversor projetado ainda não estar 100% 

projetado, restando o orçamento dos componentes que por ventura possam ser 

necessários, como, por exemplo, dispositivos de proteção, carcaças e placa de circuito 

impresso. Além disso, o projeto é para potência inferior à dos inversores indicados na 

Tabela 4.9 e também possui circuito de controle analógico, enquanto os inversores do 

mercado são microcontrolados. Outro ponto a se considerar é o fato de que impostos de 

importação e de vendas não foram considerados no orçamento. 
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Capítulo 5 

Simulação 

5.1. Introdução 

A simulação é um passo importante para a validação inicial do circuito projetado. 

Na simulação é possível verificar se os componentes projetados funcionam da maneira 

como se espera. É possível também, a partir da simulação, observar situações próximas 

às reais, como limites dos componentes não descrito nas folhas de dados, velocidade de 

resposta, e não idealidades. Os modelos reais, não são iguais às simulações por diversos 

fatores, mas tendem a se aproximar dela, quando excluídos erros aleatórios. 

Neste Capítulo é feita a simulação, etapa por etapa, do circuito completo, projetado 

no Capítulo anterior. São realizadas as simulações do retificador, do circuito de controle 

e do circuito inversor, nesta ordem, já que a simulação do circuito inversor depende do 

circuito de controle. São então analisados os resultados, e será feita a verificação se os 

resultados obtidos se aproximam ou não dos resultados desejados. Para isso é utilizado o 

software LTSpice. Para todos os componentes projetados foram encontrados modelos 

spice nos sites dos fabricantes ou na biblioteca original do software. Como o objetivo deste 

Trabalho é, principalmente, o controle da saída do inversor, na simulação foram utilizadas 

fontes ideais para alimentação do circuito de controle, não sendo simulado, portanto, o 

circuito de alimentação projetado. 

5.2. Estágio Retificador e link CC 

O circuito indicado na Figura 4.5 é o circuito a ser simulado. A Figura 5.1 possui 

duas curvas, a de linha contínua com a corrente gerada pela carga dos capacitores sem 

limitação, no lado CC, e a curva formada por “x” com a corrente gerada com o limitador 

projetado. Observa-se que apesar do tempo de carga aumentar, a corrente é reduzida de 

93,64 A, para um máximo de 5,371 A. A corrente máxima está acima da projetada pois o 
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sistema possui armazenadores de energia, indutores e capacitores, o que faz com que a 

corrente suba acima do esperado. Os diodos projetados são de 1 A no máximo, porém 

suportam surtos de corrente de até 30 A, durante meio ciclo de 60 Hz. Como a corrente 

tem pico de no máximo 5,371 A, os diodos são capazes de suportar os picos, já que cada 

diodo conduz por meio ciclo. 

 

Figura 5.1 - Correntes de carga com e sem limitador de corrente. 

5.3. Circuito de Controle 

O circuito simulado, mostrado na Figura 5.2, é a junção de todas as partes do 

circuito de controle projetado no Capítulo anterior, com exceção da geração da senoide 

de referência. Com isso, no circuito abaixo, tem-se os geradores de PWM, SG3525, os 

circuitos para geração do PWM complementar com os TIP31C e o circuito para adequação 

do sinal aos pontos flutuantes, além de prover isolamento elétrico, optoacopladores 

PC817A. 
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Figura 5.2 - Circuito de controle simulado. 

Os dados obtidos na simulação do circuito de controle foram coletados em 

arquivos do tipo .txt e tratados no software MATLAB para melhor manipulação dos 

resultados obtidos. A princípio foi feita a verificação da onda dente de serra gerada pelo 

SG3525 para verificação da frequência da mesma. Observa-se esse sinal na Figura 5.3, 

onde também é observado a transformada rápida de Fourier da onda dente de serra. 

Realizando a transformada rápida de Fourier (FFT) para determinação da frequência de 

chaveamento, foi observada, marcando-se o ponto da frequência de chaveamento, que é a 

frequência de máxima amplitude no sinal dente de serra, a frequência igual a: 15,05 kHz. 

A frequência projetada foi de 16,65 kHz, a diferença entre as duas se dá pelo fato do 

mesmo capacitor, CT, estar ligado aos dois CIs, o que ocasiona uma leve redução da 

frequência de chaveamento, porém, a frequência de chaveamento obtida ainda está 

dentro do limite permitido, no fim das frequências audíveis e também pelo menos 20 

vezes maior que a frequência da modulante.  
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Figura 5.3 - Onda dente de serra gerada pelo SG3525 simulada. 

A próxima etapa da simulação é a realização da verificação se os senos de 

referência estão dentro dos limites da dente de serra e se os PWM estão corretamente 

gerados. Os senos de referência são vindos do condicionamento de sinal da ponte de Wien. 

A Figura 5.4 mostra na primeira figura o seno gerado pelo oscilador, tensão média 

próxima de 0 e picos próximos da tensão de alimentação, e na figura de baixo os dois senos 

condicionados, com frequência de 60 Hz, dentro da dente de serra. Na Figura 5.5 o sinal 

seno de menor amplitude, na primeira curva, é o sinal que gera o PWM2, o sinal com maior 

amplitude é o que gera o PWM1. Na Figura 5.5 a primeira curva é da dente de serra com 

os sinais de referência, a segunda curva o PWM gerado por um dos SG3525, a terceira 

curva o complementar desse PWM, a quarta curva o PWM gerado pelo segundo SG3525 e 

a quinta curva o complementar desse PWM. Os complementares apresentam uma leve 

curvatura, ocasionada pelo tempo de resposta do TIP31C.  

Pelas Figura 5.4 e Figura 5.5 observa-se que mantendo o seno dentro dos limites 

estabelecidos o sinal de saída é como o esperado, onda na forma PWM, saturando-se nos 

pontos certos, entre 0 e +VCC. É possível também observar que o sinal complementar é 

corretamente gerado, apesar das curvaturas ocasionadas pelo tempo de resposta do 
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TIP31C e da amplitude que é pequena, pois quando em condução a tensão é um divisor de 

tensão entre o resistor de 10 Ω e o resistor de 330 Ω. Essa curvatura não causa grandes 

empecilhos para os optoacopladores, uma vez que mesmo com a curvatura, os mínimos, 

em tempo e corrente, que é o que aciona o componente, são atendidos. 

 

Figura 5.4 - Onda dente de serra e sinais de referência. 

Os sinais de controle mostrados na Figura 5.5 são os sinais de entrada dos 

optoacopladores, sendo as saídas dos optoacopladores as tensões VGS das chaves 

semicondutoras. O tempo mostrado na Figura 5.5 foi escolhido por ser o momento de 

extremos, em que um seno de referência passa pelo máximo e o outro seno de referência 

passa pelo mínimo, uma vez que são 180° defasados. Dessa forma, observa-se na Figura 

5.6 os sinais de saída dos optoacopladores nos mesmos instantes das entradas vistas na 

Figura 5.5. Observa-se que os sinais, da Figura 5.6, têm uma curvatura, devido ao tempo 

de resposta do componente, e também observa-se, como esperado, que o sinal é o 

complementar do sinal de entrada. Outro ponto que se nota é que os sinais possuem a 

amplitude pouco menor que a alimentação do optoacoplador, que foi definida em 15 V, 

por ser uma tensão suficiente para acionar os MOSFETs escolhidos, segundo o datasheet 

dos mesmos. Há uma pequena queda na amplitude do sinal, se observado o quarto sinal 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-20

-10

0

10

20

Tempo (ms)

A
m

p
lit

u
d
e
 (

V
)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

1

2

3

4

Tempo (ms)

A
m

p
lit

u
d
e
 (

V
)

 

 

Dente de Serra

Seno de Referência PWM1

Seno de Referência PWM2



 
 

80 
 

da Figura 5.6, apesar dessa queda a tensão ainda é suficiente para acionamento dos 

MOSFETs, assim como o tempo de duração do pulso é suficiente para acionar a chave. No 

primeiro e no terceiro sinal, observa-se que o sinal não chega ao 0 V, porém a tensão 

nesses pontos é abaixo da tensão mínima para acionamento dos transistores, ocasionando 

no desligamento dos mesmos. O tempo, abaixo dessa tensão, também é suficiente para 

que ocorra o desligamento. Isso ocorre pelo fato de eles possuírem resistores não muito 

altos ligados ao coletor de saída, o que ocasiona no não descarregamento total do circuito. 

 

Figura 5.5 - Sinais de Referência e sinais PWM gerados e complementares. 

O primeiro e o segundo PWM da Figura 5.6 acionam um dos braços da ponte 

enquanto os outros dois sinais acionam o outro braço. Os dois transistores com a fonte 

flutuante são acionados pelo primeiro e pelo terceiro sinais da Figura 5.6 e os dois 

transistores da parte de baixo da ponte acionados pelo segundo e pelo quarto sinais, 

devendo ser respeitado o fato de que os sinais complementares devem acionar o mesmo 

braço da ponte.  
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Figura 5.6 - Sinais de saída dos optoacopladores usados para acionar as chaves. 

5.4. Estágio Inversor 

O estágio inversor é o responsável por gerar o sinal de saída na amplitude desejada. 

Os sinais de controle ativam e desativam as chaves, gerando, entre as duas fontes 

flutuantes, a tensão de saída desejada. Sem a conexão de nenhuma carga ou de nenhum 

filtro, a tensão entre os pontos flutuantes é um PWM como mostrado na Figura 2.21. O 

circuito simulado é mostrado na Figura 5.7, onde saída_optoXX representa o 

optoacoplador de onde o sinal se origina e o destino do mesmo, o sinal de + indica o sinal 

que vai pra porta e o sinal de – indica o sinal que vai pra fonte. Os optoacopladores 1 e 3 

representam os que acionam a parte de cima da ponte, e os optoacopladores 2 e 4 

representam os que acionam a parte de baixo da ponte, sendo 1 e 4, os complementares 

de um braço e 2 e 3 os complementares do outro braço. 
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Figura 5.7 - Circuito inversor. 

As chaves mostradas na Figura 5.7 não estão desenhadas como o MOSFET 

utilizado, que possui o diodo de roda livre, porém o esquemático foi feito apenas para 

indicação do circuito utilizado, foi utilizada a simulação do circuito por netlist onde o 

modelo do IRF830 foi utilizado corretamente. A Figura 5.8 mostra o sinal de saída obtido 

para a simulação dos sinais de controle mostrados na Seção anterior com duração de 100 

ms na parte de cima, e na parte de baixo o sinal durante meio período de 60 Hz, para 

observação da variação do duty cicle. Como a tensão de alimentação da ponte é 

proveniente do circuito retificador ela gira em torno de 180 V. Na simulação é considerado 

o retificador em regime permanente, portanto tensão já estabilizada no banco de 

capacitores. 

Observa-se que na Figura 5.8 o sinal de saída da ponte inversora é similar ao que 

se esperava com trechos onde o sinal varia apenas entre 0 e +VCC e trechos onde o sinal 

varia apenas entre -VCC e 0. As variações são cíclicas de acordo com a frequência do sinal 

de referência. Observa-se, também pela Figura 5.8, que enquanto o sinal varia apenas 

entre 0 e +VCC, ou seja, durante meio período, curva de baixo, o duty cicle varia de um valor 

mínimo a um valor máximo, retornando a um valor mínimo, assim como era esperado 

para esse tipo de modulação PWM. 



 
 

83 
 

Observa-se, que para uma referência de 60 Hz, como simulado na Seção anterior, a 

saída também possui fundamental em 60 Hz. Nota-se tal fato na Figura 5.9 que é o 

espectro de frequências da onda mostrada na Figura 5.8 com as amplitudes normalizadas 

para o valor da frequência fundamental, no caso 60 Hz. Na Figura 5.9 observa-se existe a 

presença de harmônicos, ou seja, múltiplos da frequência fundamental com amplitude 

significativa no sinal, mais de 10% em relação à fundamental até o 7º harmônico. Além 

disso, é possível notar a presença de uma amplitude, também significativa, em uma 

frequência, 15,07 kHz, muito próxima à frequência de chaveamento do sistema, mostrada 

na Figura 5.3, e seus harmônicos, já que o sinal ainda é um PWM nessa frequência. A 

frequência difere da onda dente de serra, pelo fato de que pode ter ocorrido aproximação 

no cálculo numérico do software. 

 

Figura 5.8 - Onda de saída da ponte inversora sem carga. 
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Figura 5.9 - Espectro de frequência da onda de saída da ponte inversora sem carga. 

5.5. Considerações Finais 

Foram realizadas, neste Capítulo, simulações dos circuitos de retificação, de 

controle e de inversão. Observou-se que algumas não idealidades acabam por acontecer 

como as ondas curvadas nas saídas dos optoacopladores. Isso acontece pois a simulação 

utiliza-se de modelos reais dos componentes, mostrando que eles não se comportam 

idealmente, tendo tempos de resposta. Foi possível ainda observar, que para o sinal de 

referência gerado, foi obtido um sinal de saída conforme o esperado, na forma PWM, 

porém com frequência fundamental na frequência da onda de referência. 

Analisando-se todas as ondas, foram obtidos resultados bem próximos do 

esperado, validando, computacionalmente, o circuito projetado. Com isso, conclui-se que 

o circuito projetado é implementável. Dessa forma, no Capítulo seguinte é realizada a 

montagem prática e coleta de resultados, para validação prática do Trabalho. 
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Capítulo 6 

Resultados Práticos 

6.1. Introdução 

A implementação prática de um protótipo é o último passo e mais importante no 

projeto de um equipamento. Nessa etapa, verifica-se se os componentes se comportam 

como na simulação e também se é possível implementá-los da maneira como foi 

projetada. Após realizado o projeto e simulação do circuito, verificando-se ser possível 

implementá-lo, como visto no Capítulo 4 e no Capítulo 5 é realizada neste Capítulo a 

implementação prática do circuito para obtenção dos resultados e comparação com a 

simulação. Na montagem do circuito não é realizada a montagem do conjunto retificador 

e link CC da maneira como foi projetado. Isso se deve ao fato da dificuldade de encontrar 

os componentes projetados no mercado, requerendo tempo de entrega alto, dessa forma 

não foi possível obter os componentes, em tempo, para esse Trabalho, além do fato do 

principal foco ser o circuito de controle.  

A implementação do retificador é feita sem os indutores e o NTC, para evitar a alta 

corrente inrush é utilizado um varivolt, que é um variador de tensão alternada, para 

alimentar o circuito gradativamente, com degraus de tensões baixos, além de utilizar 

apenas um dos capacitores em paralelo, evitando-se as altas correntes. Outra parte que 

não é implementada é a parte de alimentação do circuito de controle, a alimentação é 

realizada por fontes do laboratório, pelo fato de não ser o foco deste Trabalho. Outro 

ponto a ser destacado é que o oscilador projetado e implementado possui tensão e 

frequência fixa, devendo ser melhorado para que se possa ter variações de 𝑉/𝑓 

constantes, como é desejado. Por fim, vale destacar que o circuito completo foi montado 

na protoboard o que pode causar interferências, não houve tempo hábil para implantação 

do circuito em placa de circuito impresso. Como a corrente máxima é menor que 1 A, a 

protoboard pode ser usada, normalmente. O circuito montado, é visto, por completo, na 

Figura 6.1.  
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Para a obtenção dos resultados foi utilizado um osciloscópios e os dados da janela 

temporal exportados, em uma planilha, para um pendrive. O osciloscópio exporta sempre 

a mesma quantidade de dados independente da janela temporal utilizada, portanto, deve-

se utilizar a menor janela possível para melhor frequência de amostragem. 

 

Figura 6.1 - Circuito montado na protoboard. 

 

6.2. Circuito Gerador de Senoide 

O circuito gerador de senoide montado é mostrado na Figura 6.2. Foram utilizados, 

para esse caso, os componentes projetados e além disso alguns potenciômetros. No 

oscilador foi utilizado um potenciômetro, assim como na simulação, para garantia do 

ganho necessário, e no resistor série também foi utilizado um potenciômetro para ajuste 

da frequência de oscilação. Na parte de condicionamento de sinal foi utilizado um 

potenciômetro para dar o ganho inversor de redução, no lugar do resistor de 27 kΩ e um 

potenciômetro para realizar o divisor de tensão responsável por gerar o offset. Os demais 

componentes utilizados foram iguais aos utilizados na simulação. O ajuste do ganho e do 

offset foi realizado observando-se a saída dos optoacopladores, para ajuste que 

produzisse melhor resposta desses componentes. 
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Figura 6.2 - Circuito gerador das senoides de referência. 

Os resultados obtidos estão mostrados na Figura 6.3, onde o primeiro gráfico 

representa a senoide gerada no oscilador e o segundo gráfico representa as duas senoides 

condicionadas e defasadas 180°, a que gera o PWM1 é a curva contínua e a que gera o 

PWM 2, a curva com “x”. Nota-se que as senoides não possuem amplitudes e offset 

exatamente iguais, o que se deve ao fato de que na montagem dos circuitos somadores e 

subtratores, os resistores utilizados possuem incertezas, não garantindo o ganho 

inicialmente esperado. Apesar disso, as duas senoides encontram-se dentro das faixas de 

tensão desejadas. Nota-se que foram realizados entre 5 e 6 ciclos, mais próximo de 6, da 

senoide no intervalo de 100 ms, o que indica uma frequência próxima de 60 Hz, uma vez 

que para a frequência de 60 Hz existem 6 ciclos nesse mesmo intervalo. 
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Figura 6.3 - Seno gerado pelo oscilador e senos condicionados. 

6.3. Circuito de Controle 

Para a aquisição dos dados do circuito de controle foi realizado processo 

semelhante ao da Seção anterior, porém, em alguns casos, foram capturados instantes 

temporais diferentes para as mesmas ondas, para verificação do seu comportamento no 

tempo. 

O circuito de controle é mostrado na Figura 6.4, onde foram utilizados os 

componentes como projetado e simulado. Foram utilizados também alguns capacitores 

na alimentação das fontes para reduzir efeitos de ruídos produzidos pelas mesmas. O 

circuito da esquerda da protoboard gera um dos PWM e seu complementar, o da direita o 

outro PWM e seu complementar. O circuito do centro é o circuito de interface entre o 

controle a ponte inversora, ou seja, os optoacopladores. Do circuito dos optoacopladores, 

o primeiro, da esquerda para a direita, e o segundo são os optoacopladores responsáveis 

por acionar a parte de baixo da ponte, ou outros dois a parte de cima. O primeiro e o 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-10

-5

0

5

10

Tempo (ms)

A
m

p
lit

u
d
e
 (

V
)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

1

2

3

4

Tempo (ms)

A
m

p
lit

u
d
e
 (

V
)

 

 

Seno PWM1

Seno PWM2



 
 

89 
 

terceiro optoacopladores acionam o mesmo braço da ponte, enquanto o segundo e o 

quarto acionam o outro braço. 

 

Figura 6.4 - Circuito de Controle. 

Assim como na simulação, vista no Capítulo anterior, o primeiro passo, após 

montagem do circuito de controle é a verificação da onda dente de serra, se ela está dentro 

dos limites esperados e se ela oscila na frequência desejada. Com isso, observa-se na 

Figura 6.5 que a onda dente de serra foi gerada corretamente, conforme visto no gráfico 

de cima, já no gráfico de baixo é possível observar a FFT da dente de serra, para verificação 

da frequência de oscilação, onde as amplitudes estão normalizadas para o maior valor, no 

caso, obtido na frequência de chaveamento. É possível notar também que existem 

harmônicos o que é esperado para uma dente de serra. Com a marcação do ponto, no 

gráfico, observa-se que a frequência de oscilação da dente de serra se aproxima da 

projetada obtendo um valor de 16 kHz, quando a projetada foi de 16,65 kHz. A diferença 

se deve pela não idealidade dos componentes e pelo fato do mesmo capacitor, CT, estar 

conectado aos dois CIs ao mesmo tempo e também pelo fato do número de pontos 

coletados no osciloscópio não variar com a escala de tempo, dessa forma pode ocorrer um 

falseamento nos dados. 
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Figura 6.5 - Onda dente de serra e seu espectro de frequências. 

Após realizado esse passo são feitas as verificações da geração correta ou não dos 

sinais PWM. A Figura 6.6 mostra os sinais PWM gerados pelos dois braços da ponte, no 

mesmo instante, mas coletados em 3 instantes de tempo diferentes, cada tempo em uma 

das colunas, para melhor observação. Na parte de cima tem os 3 PWM de um dos SG3525 

e na parte de baixo os 3 PWM do outro SG3525. Observa-se com isso que ora um dos PWM 

é maior que o outro, ora é menor, como desejado.  

A Figura 6.7 mostra os sinais PWM gerados, no gráfico de cima, e seu 

complementar, no gráfico de baixo. Os gráficos da esquerda referem-se ao PWM vindo de 

um CI e seu complementar e os da direita do outro CI e seu complementar. Observa-se que 

há a correta geração dos sinais PWM e também de seus complementares. Nota-se um certo 

atraso no complementar, o que ocorre pelo tempo de resposta do componente. O sinal 

complementar possui a amplitude inferior a 15 V, devido ao divisor de tensão entre a 

resistência de 330 Ω e de 10 Ω, assim como visto na simulação. 
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Figura 6.6 - Saídas PWM dos dois SG3525 em 3 tempos distintos. 

 

Figura 6.7 - Sinais PWM gerados e seus complementares. 
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Posteriormente é verificada a saída PWM dos optoacopladores para verificação da 

correta saturação ou não. A Figura 6.8 mostra os optoacopladores responsáveis por 

acionar a parte de baixo da ponte, em 3 instantes de tempo diferentes, sendo cada tempo 

uma das colunas. Os gráficos de cima indicam as saídas geradas por um dos PWM 

complementares e os gráficos de baixo indicam as saídas geradas pelo outro PWM 

complementar. Observa-se que os sinais são gerados corretamente, ora um tem maior 

duty cicle ora o outro tem maior. Existe uma curvatura no sinal devido ao tempo de 

resposta do dispositivo e suas não idealidades. 

 

Figura 6.8 - Saída dos optoacopladores da parte de baixo da ponte em instantes diferentes. 

A Figura 6.9, possui os sinais que acionam a parte de cima da ponte nos gráficos de 

cima de um dos optoacopladores e nos de baixo do outro, entretanto para esse caso não 

foi possível obter, num mesmo instante de tempo os sinais de um e do outro, pois eles 

possuem terra flutuante e no osciloscópio as duas entradas das pontas de prova possuem 

o terra conectado. Assim sendo, os resultados da Figura 6.9 servem apenas para 

observação da correta geração do sinal de acionamento ou não. As mesmas observações 

feitas para a Figura 6.8 servem para a Figura 6.9. 
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Figura 6.9 - Saída dos optoacopladores com terra flutuante, cada um em 3 tempos distintos. 

Não foi verificado inicialmente se os optoacopladores estavam gerando o tempo 

morto corretamente. Observa-se então que tal fato não ocorre e os sinais sobrescrevem 

um ao outro, mesmo com o tempo de resposta do TIP31C. Verifica-se então que atrasando 

o sinal do optoacoplador que foi gerado pelo PWM do SG3525 haveria a formação do 

tempo morto. Para isso troca-se os resistores de coletor dos optoacopladores reduzindo 

o tempo de resposta dos ligados ao PWM complementar, vindo do TIP31C, e aumentando 

o tempo de resposta dos ligados ao PWM vindo do SG3525. O resistor dos optoacoladores 

que acionam a parte de baixo da ponte passam a ser 330 Ω com potência de 3 W e o 

resistor dos optoacopladores da parte de cima da ponte de 1 kΩ. Com isso foram obtidos 

os sinais da Figura 6.10, onde se observa o tempo morto superior a 1 μs nos dois braços 

da ponte, suficiente para realizar o desligamento completo do MOSFET. 
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Figura 6.10 - Tempo morto nos optoacopladores de um mesmo braço da ponte inversora. 

6.4. Circuito Inversor 

O circuito inversor foi montado e está mostrado na Figura 6.11. Onde também é 

possível observar o circuito retificador e o capacitor do link CC. Alimentou-se a ponte 

inversora com a mesma fonte de alimentação do circuito de controle, para verificação do 

funcionamento ou não do circuito de controle. Com isso, o retificador e o capacitor não 

foram utilizados, a princípio. Na Figura 6.12 é possível observar, na parte de cima, o sinal 

de saída da ponte inversora a vazio com uma duração de 100 ms. Na parte de baixo é 

possível notar um intervalo menor, onde é possível ver o sinal PWM variando de mínimo 

e indo para um máximo e do máximo retornando para o mínimo, assim como o esperado. 

Observa-se na Figura 6.12 que o sinal tem maior duração quando variando entre -15 e 0 

do que quando variando entre +15 e 0, isso acontece pelo fato de que as senoides de 

referência não possuem exatamente o mesmo módulo e mesmo offset, porém a diferença 

é pequena. 
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Figura 6.11 - Circuito retificador e circuito inversor. 

 

Figura 6.12 - Saída da ponte inversora sem carga. 

Realiza-se então a FFT dos dois sinais da Figura 6.12 para verificação da frequência 

fundamental do sinal e da frequência de chaveamento do mesmo. Como o osciloscópio 

tem o mesmo número de amostras por ciclo, no gráfico de cima houve falseamento da 

frequência de chaveamento e no gráfico da parte de baixo não foi obtido um período 
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inteiro de 60 Hz, não sendo mostrada portanto, sua amplitude. Apesar desses problemas 

é possível combinar os dois gráficos e notar que a frequência fundamental, dada pelo 

gráfico de cima da Figura 6.13 está em 60 Hz, enquanto o gráfico de baixo mostra que a 

frequência de chaveamento se encontra em 16,6 kHz. A frequência se encontra acima da 

encontrada para a dente de serra e mais próxima da projetada pelo fato de que o intervalo 

de tempo, neste caso foi menor, aumentando a frequência de amostragem e melhorando 

a resposta do comando do software. As amplitudes estão normalizadas, no gráfico de cima 

em 60 Hz e no gráfico de baixo em 16,6 kHz. 

 

Figura 6.13 - Espectro de frequências do sinal de saída da ponte. 

Após verificado o funcionamento correto da ponte em 15 V, é realizada a 

alimentação da mesma pelo circuito retificador, como já descrito. Após chegar a valores 

da tensão do link CC próximo à 180 V foram realizadas as aquisições. Foi realizada a 

aquisição, primeiramente para um tempo de 50 ms, com isso foi possível observar que o 

sinal se comporta como esperado e além disso, não houve, para esse intervalo de tempo, 

falseamento na medição da frequência de chaveamento do circuito. A Figura 6.14 mostra 

o sinal obtido, no domínio do tempo, na parte de cima e a FFT dele na parte de baixo, 

indicando frequência fundamental em 60 Hz e frequência de chaveamento em 16,78 kHz. 
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Figura 6.14 - Saída da ponte inversora, e seu espectro de frequência, com tensão de alimentação de 180 V. 

Foi dado, no próprio osciloscópio, um zoom na primeira curva da Figura 6.14, 

observou-se a variação do duty cicle assim como desejado, de um mínimo para o máximo 

e do máximo para o mínimo durante meio ciclo da referência. Esse resultado é mostrado 

na Figura 6.15. Com os dados de tempo e amplitudes da Figura 6.14 foi utilizado o simulink 

para filtragem do sinal com frequência de corte em 150 Hz e obtenção da senoide de 

referência. Observa-se na senoide, Figura 6.16, que a amplitude não chega a 180 V isso 

acontece pois o índice de modulação é diferente de 1. A amplitude das senoides de 

referência se encontram menores que a da dente de serra, como visto na Figura 6.3. 

Apesar disso, o sinal filtrado mostra-se bem próximo de uma senoide real, mostrando, 

dessa forma, que o sinal PWM que a gerou foi corretamente gerado. 
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Figura 6.15 - Saída da ponte inversora, alimentada em 180 V, com zoom. 

 

Figura 6.16 - Sinal da Figura 6.13 filtrado. 
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6.5. Considerações Finais 

Foi realizado neste Capítulo a montagem, a coleta de dados do circuito 

anteriormente projetado e simulado. Algumas adaptações, em relação ao circuito 

inicialmente projetado, tiveram de ser realizadas, para melhor ajuste dos resultados, 

como por exemplo uso de potenciômetros no gerador de senoide. Outra adaptação foi a 

partida do circuito retificador e do capacitor com um varivolt, para evitar surtos de 

corrente devido à indisponibilidade de alguns componentes. 

Observou-se após a obtenção dos resultados que o circuito de controle possui os 

sinais gerados da forma adequada, apesar das não idealidades presentes nos 

componentes. Percebe-se também, que mesmo não possuindo a mesma amplitude e offset 

os senos de referência são capazes de gerar saídas, da ponte, próximas da maneira como 

se espera. Outra coisa que se observa é que em algumas curvas existe a presença de ruídos, 

o que pode ser explicado pelo fato de ter se usado uma protoboard e ter se alimentado o 

circuito inversor com a mesma fonte do circuito de controle.  

Um ponto que se observa na prática, mas que para a coleta de dados é difícil de ser 

feita é a observação do capacitor de partida suave, Css. Na bancada do laboratório é 

possível ver, no osciloscópio, o capacitor limitando a saída PWM até sua carga completa, 

porém a aquisição desses dados é dificultada, sendo portanto somente relatada e não 

capturado nenhum resultado. A aquisição é dificultada, pois o tempo de partida é muito 

maior do que os ciclos da referência e de chaveamento, como o osciloscópio possui o 

mesmo número de pontos de amostragem independente do tempo de coleta, para tempos 

maiores a frequência de amostragem será menor causando no falseamento do sinal e na 

não coleta correta dos dados da partida suave. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

7.1. Introdução 

Os principais resultados deste trabalho consistem na elaboração do projeto e da 

tabela de preço dos componentes principais para a construção de um conversor 

monofásico CA-CA, a sua simulação e implementação prática. No Capítulo 1 foi realizada 

a introdução ao assunto, sua relevância, objetivos e metodologia. Para tanto foram 

discutidas, ao longo dos Capítulos 2, 3 e 4, as melhores configurações disponíveis para 

cada um dos estágios de conversão, no Capítulo 5 foi realizada a simulação do circuito 

projetado e no Capítulo 6 a montagem prática, com as limitações descritas em cada um.  

No final do Capítulo 4 foi obtido um inversor capaz de regular a tensão de saída 

para controle de um motor. A topologia utilizada é de um conversor CA-CA com link-CC, 

onde foi utilizada uma retificação realizada por diodos, inversão realizada por MOSFET e 

controle realizado por um circuito de controle analógico. A partir disso, foi então proposto 

um modelo que apresentasse o menor custo possível dentro da aplicação desejada. 

No final do Capítulo 5 foram obtidos os resultados da simulação do circuito 

projetado, resultando na confirmação de que o circuito era implementável, uma vez que a 

simulação funcionou dentro do esperado. 

No final do Capítulo 6 foram obtidos os resultados da montagem prática do circuito 

projetado, com as limitações descritas. Com isso, verificaram-se os resultados da 

simulação e foi possível obter um inversor como projetado.  
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7.2. Resultados Alcançados 

As análises dos componentes realizadas no Capítulo 4 resultaram na escolha dos 

dispositivos de acordo com a potência de saída desejada, no Capítulo 5 foi resultado o 

funcionamento do circuito projetado, em simulação, e no Capítulo 6 foi possível observar 

que o circuito prático funciona de forma similar ao simulado. Alcançando como 

resultados: 

1. Projeto de um inversor monofásico; 

2. Redução de preço dos componentes, utilizando-se de componentes que 

atendam às especificações e sejam mais baratos; 

3. Projeto de um circuito de controle e sua alimentação; 

4. Comparação com inversores reais encontrados no mercado; 

5. Simulação do circuito completo; 

6. Montagem prática do circuito completo, com restrições. 

Os estudos realizados, portanto, concluíram que é possível a realização de um 

projeto de inversores monofásicos de baixo custo, mantendo a confiabilidade e a 

segurança desejada. Houveram imperfeições na elaboração do circuito, como na geração 

da senoide de referência que para este Trabalho foi fixada e poderia ser variável. Outro 

problema encontrado foi a geração do tempo morto nos optoacopladores, que precisou 

ser revisto antes do acionamento da ponte. Apesar disso o circuito mostrou-se funcional, 

mesmo que em malha aberta, já que não houve tempo para o acionamento de um motor, 

como desejado inicialmente. 

7.3. Proposta de Continuidade 

Como proposta de continuidade tem-se a montagem do circuito de retificação e do 

link CC por completo. Pode-se também melhorar o projeto de controle, principalmente a 

geração da senoide de referência, que nesse Trabalho foi fixada, mas que idealmente seria 

variável, além de implementar e melhorar o circuito de alimentação com projeto de 

circuitos de proteção. O teste do inversor em uma carga conhecida, motor, também é 

desejado, já que ao ligar uma carga haverá mudanças na tensão de saída. Para 

continuidade pode-se, portanto: 
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1. Implementação prática do circuito de retificação e do link CC; 

2. Otimização do gerador de senoide proposto para que o controle V/f constante 

seja implementado; 

3. Projeto de resfriamento;  

4. Projeto de proteção do conversor; 

5. Acionamento de um motor de indução monofásico. 
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