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III 

J. P. Ochoa, “Sistema Residencial de Cocção por Indução Baseado em Um Sistema Fotovoltaico 

Integrado à Rede”, São João del-Rei, UFSJ, 95p., 2017. 

O aquecimento por indução eletromagnética é um método eficiente e de alto desempenho para 

a geração de calor, existindo várias aplicações no âmbito comercial com grande impacto no 

mercado e benefícios substanciais relacionados com o fator econômico, além das vantagens 

inerentes à transferência de energia sem contato, velocidade de aquecimento e segurança para o 

usuário. Com o intuito de aproveitar as vantagens da tecnologia de indução eletromagnética, este 

trabalho dedica-se a aplicações de cocção por indução com propósitos residenciais. Sendo assim, a 

topologia do inversor meia ponte classe DE com carga ressonante em paralelo é considerada para a 

representação da estufa de indução, sendo que o conversor adotado emprega um modelo ARX 

baseado em uma rede neural ADALINE, garantindo assim um apropriado controle da tensão na 

carga. Duas fontes conectadas ao sistema são dispostas para alimentar a carga, sendo a primeira um 

arranjo fotovoltaico, o qual sob condições padrão de teste (STC) fornece até 3.000 W. Assim, parte 

da energia gerada é fornecida ao sistema de cocção indutivo. O excedente de energia gerado é 

injetado na segunda fonte, que é a rede CA da concessionária, empregando um inversor em ponte 

completa. São investigados os critérios de estabilidade para os controladores a partir de variações 

nos parâmetros de temperatura e irradiância associados aos módulos fotovoltaicos. Os modelos 

matemáticos obtidos são validados através de simulação computacional, estudando-se fatores como 

a influência da carga ressonante na corrente injetada à rede, esforços nos semicondutores, varredura 

em frequência e níveis de corrente e tensão na carga. 

 

Palavras-chave: arranjo fotovoltaico, cocção por indução, conversor CC-CC, geração distribuída, 

identificação de sistemas, inversor CC-CA, inversor ressonante classe DE, redes neurais. 

  



 

IV 

J. P. Ochoa, “Residential induction cooking system based on a grid-connected photovoltaic 

power system”, São João del-Rei, UFSJ, 95p., 2017. 

Electromagnetic induction heating is an efficient and high-performance method for generating 

heat. There are several applications of this method in the commercial field, with great impact on the 

market and substantial benefits related to economic factors, in addition to the advantages inherent to 

the contactless energy transfer, heating rate, and user safety. In order to take advantage of the 

benefits of electromagnetic induction technology, this study is dedicated to induction cooking 

applications for residential purposes. Therefore, a class DE parallel resonant inverter topology is 

used for the representation of the induction oven, considering that the converter employs an ARX 

model based on an ADALINE neural network, thus ensuring an appropriate load voltage control. 

Two power sources are connected to the system to supply the load. The first one, which is a 

photovoltaic system, provides up to 3,000 W under standard test conditions (STC). Thus, part of the 

generated energy supplies the inductive cooking system. The remaining portion is injected in the 

second source i.e. the utility ac grid, employing a full-bridge inverter. The stability criteria for the 

controllers are investigated considering temperature and irradiance variation in the photovoltaic 

modules. The obtained mathematical models are validated through computer simulation, where key 

factors such as the influence of the resonant load on the current injected into the network, stresses 

on the semiconductors, frequency sweeping, and current and voltage levels in the load are analyzed. 

 

Key-words: photovoltaic system; induction cooking system; DC-DC converter; distributed 

generation; system identification; DC-AC inverter; class DE resonant inverter; neural networks. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO 

Atualmente, a maioria dos países da América Latina se esforça para incrementar a eficiência na 

utilização das suas fontes naturais disponíveis visando à geração de energia elétrica. Para isso 

acontecer, políticas que fomentem a mudança da matriz energética de cada país têm sido 

estabelecidas. Nesse contexto, o Equador pode ser tomado como exemplo, sendo que esse país tem 

investido fortemente na construção de várias usinas hidrelétricas [1]. Por essa razão, o governo 

equatoriano implementou uma política que promove a migração do gás liquefeito de petróleo (GLP) 

para a eletricidade em aplicações de cocção e aquecimento de água, pois o GLP para o consumo 

residencial é subsidiado pelo governo desde o ano 2003 e não é produzido dentro do país. Segundo 

[2], só no ano de 2010, o investimento do estado no subsídio do GLP foi de 737,1 milhões de 

dólares. 

A decisão do Equador está sustentada no fato de que a tecnologia de aquecimento por indução 

oferece uma grande eficiência se for comparada com outras técnicas de aquecimento como, por 

exemplo, a resistência aquecedora, chama aquecedora e fornos ou fogões tradicionais. A 

transferência de calor por indução provê um rápido e eficiente aquecimento de materiais com 

propriedades condutivas [3]. Esse método tem se tornado um dos mais comuns nas aplicações de 

aquecimento industrial [4] [5], doméstico [6] e médico [7], além de outros propósitos tecnológicos 

como: tratamento térmico, soldagem, fabricação de semicondutores e superaquecimento de gases 

ionizados [8]. 

Embora a aplicação de aquecimento por indução apresente publicações que datam de 1906 [9], 

tornou-se popular recentemente e é sem dúvida um dos maiores avanços em tecnologia de cocção 

no último século. Apesar de a tecnologia ser amplamente conhecida na Europa e na Ásia, ainda é 

pouco difundida no continente americano. Contudo, isso está mudando gradativamente devido à 

diminuição dos preços e à conscientização do consumidor, o que colabora para que pouco a pouco 

venha ganhando espaço em relação aos métodos tradicionais de cocção. 

A proposta do Equador em relação à mudança no sistema de cocção pode ser otimizada se 

houver o aprimoramento de outras fontes de energia alternativas para alimentar o circuito de 
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indução. Sendo assim, no âmbito das fontes alternativas, a geração de energia solar fotovoltaica tem 

sido uma das mais relevantes [10], sendo que neste trabalho propõe-se que seja esta quem forneça a 

energia ao sistema de aquecimento indutivo. A técnica de aquecimento por indução é sem dúvida a 

mais eficiente para aplicações de cocção. Quando combinada com um sistema de energia solar 

fotovoltaico, poderia ser a solução para o futuro dos requerimentos de cocção de alimentos para a 

humanidade, em termos do aumento do consumo de energia elétrica. 

Os elementos básicos de um sistema de aquecimento por indução eletromagnética são: um 

gerador de corrente alternada, uma bobina de indução e a peça de trabalho (material a ser aquecido). 

O gerador tem a função de injetar uma corrente alternada através da bobina de indução, gerando um 

campo magnético que induz correntes parasitas no interior da peça. Isso implica a liberação de 

quantidades precisas de energia térmica limpa, de modo localizado, em intervalos curtos e sem a 

existência de contato físico entre a bobina e a peça de trabalho [11]. O método utilizado para gerar 

esse campo magnético ocorre por meio dos conversores estáticos de potência, empregando-se 

conversores ressonantes especificamente neste caso. 

 Os inversores ressonantes encontram-se catalogados dentro do grupo dos conversores CC-

CA. A característica principal dessas topologias é a dependência da comutação dos dispositivos 

ativos em função da frequência de ressonância da carga [12]. Esses inversores apresentam 

vantagens em comparação com os inversores com controle PWM (do inglês, pulse width 

modulation), os quais geram elevados esforços de tensão nos interruptores. Consequentemente, as 

perdas aumentam linearmente com a frequência de comutação. Essas desvantagens são eliminadas 

ou minimizadas se os semicondutores forem ligados e desligados quando a tensão e/ou a corrente 

sobre eles se tornarem nulas. Esse fenômeno ocorre quando se emprega um circuito ressonante LC, 

resultando em um conversor de pulso ressonante [13].  

 Atualmente, a maioria dos inversores ressonantes utilizam topologias constituídas por 

MOSFETs (do inglês, Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) ou IGBTs (do inglês, 

Insulated Gate Bipolar Transistor), que convertem a tensão/corrente contínua obtida através de uma 

fonte de alimentação independente em uma forma de onda quadrada simétrica. 

 Os conversores ressonantes têm sido amplamente utilizados em aplicações de aquecimento 

por indução. Essa tecnologia dispõe de uma ampla faixa de potências de saída e frequências de 

comutação, encontrando-se à disposição no comércio sistemas para fundição de metais na ordem de 
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megawatts que oscilam na frequência da rede elétrica. Há ainda sistemas de alguns quilowatts que 

oscilam em frequências na ordem de mega-hertz para aplicações residenciais de cocção por 

indução. 

 Neste capítulo, apresenta-se uma breve descrição do trabalho desenvolvido, expondo o 

enfoque e os objetivos do projeto, descrição do problema e finalmente a estrutura e o conteúdo dos 

capítulos. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de um sistema de transferência de calor 

por indução, com propósitos domésticos de cocção. Por outro lado, consideram-se os avanços neste 

campo por parte do Equador, o que motivou a inclusão de um sistema de geração fotovoltaico 

ligado à rede para alimentar o circuito ressonante destinado à cocção por indução. Todo o sistema 

em conjunto será devidamente simulado e estudado tanto qualitativa quanto quantitativamente. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Antes de proceder à análise do sistema, é importante descrever cada uma das partes que o 

compõem, visando atingir uma solução viável e que satisfaça os requerimentos para os quais o 

projeto é concebido. De forma específica, pretende-se: 

1. Estudar o modelo do sistema proposto, considerando cada uma das etapas que o compõe. 

2. Projetar e simular o sistema de cocção por indução alimentado pelo sistema fotovoltaico 

interligado à rede. 

3. Projetar e implementar as etapas de controle correspondentes para cada um dos estágios. 

4. Apresentar resultados da simulação no intuito de verificar o desempenho do sistema. 

1.4 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Para realizar o processo de transferência de energia térmica pelo fenômeno de indução, é preciso 

gerar um campo elétrico alternado, com o intuito de induzir correntes parasitas na peça de trabalho 

e, consequentemente, produzir calor no seu interior. Em função do processo, as frequências de 

trabalho estão na faixa de 60 Hz a 60 MHz com potências entre 1 kW e 250 kW. Sendo assim, o 

modelo de uma estufa de indução é estudado especificamente através de um inversor de carga 

ressonante em paralelo classe DE operando como fonte de tensão. A tensão CC requerida para 

alimentar o inversor ressonante é obtida através de duas fontes, sendo que, a primeira delas é um 



 

19 

arranjo fotovoltaico. Através de um conversor CC-CC, é possível fornecer em condições padrão de 

teste (STC do inglês, Standard Test Conditions) 3.000 W de potência à carga. Quando a fonte 

renovável de energia não estiver disponível, a rede da concessionária é responsável por fornecer 

energia para o estágio ressonante. Contudo, quando a carga ressonante estiver desligada e, 

consequentemente, não requer energia das fontes, a energia gerada através do arranjo fotovoltaico 

será injetada na rede por meio de um conversor CC-CA. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado na forma de seis capítulos, os quais estão descritos detalhadamente 

a seguir. 

No capítulo 2, apresenta-se a visão global do sistema a ser desenvolvido. Descreve-se o modelo 

do inversor de carga ressonante aplicado, apresentando-se os benefícios e desvantagens que o 

caracterizam, estabelecendo finalmente o que motivou a sua escolha. 

Descreve-se a topologia do conversor CC-CC responsável por elevar a tensão fornecida pelo 

arranjo até os valores que permitem obter a tensão de pico da rede, justificando a escolha do 

conversor CC-CC abordado neste trabalho. Apresenta-se brevemente a técnica do rastreamento do 

ponto de máxima potência (MPPT do inglês, Maximum Power Point Tracking) aplicada. O modelo 

do conversor CC-CA e o filtro passa-baixa responsáveis pela interconexão e injeção de energia na 

rede também são apresentados. 

No capítulo 3, tem-se a análise qualitativa do sistema, apresentando o equacionamento que 

permite projetar os elementos semicondutores e indutivos que compõem cada uma das topologias 

sob análise. Assim, apresentam-se as expressões matemáticas que estabelecem os esforços de tensão 

e corrente em cada um desses elementos. 

No capítulo 4, tem-se um exemplo de projeto, baseado no equacionamento descrito no capítulo 

3, o qual permite validar os modelos através de recursos de simulação computacional.  

No capítulo 5, são discutidos os principais resultados em termos da simulação do sistema, 

analisando o conteúdo harmônico na corrente injetada na rede, a resposta do sistema sob variações 

nas condições de operação do arranjo fotovoltaico, as formas de onda da tensão e corrente na carga, 

entre outros. Finalmente no capítulo 6, são apresentadas as principais conclusões e algumas 

propostas para a continuidade ao trabalho. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo, apresenta-se o modelo proposto para um sistema de cocção por indução 

alimentado por um sistema de geração fotovoltaico interligado à rede. A estufa de indução com 

potência de 1.500 W pode ser alimentada pela fonte fotovoltaica e/ou pela rede CA convencional. 

Porém, o eventual excedente de energia gerado pelos módulos fotovoltaicos é injetado na rede. 

 Inicialmente, descreve-se o modelo de carga ressonante que representa o comportamento da 

estufa de indução composto pelo conjunto indutor-recipiente. Apresenta-se a justificativa da escolha 

da topologia adotada para o inversor ressonante e analisam-se finalmente as suas etapas de 

funcionamento.  

Posteriormente, é descrito o modelo da fonte de alimentação para o sistema de indução.  Sendo 

assim, este capítulo analisa também a etapa de geração de energia elétrica mediante módulos 

fotovoltaicos com interconexão à rede, sendo considerados os estágios de conversão CC-CC e CC-

CA, descrevendo as topologias que permitem alcançar o objetivo final de injeção de energia à rede 

e analisando as desvantagens e benefícios que apresentam os modelos escolhidos. Para o estágio 

CC-CC opta-se pelo conversor boost 3SSC. O método MPPT empregado consiste no modelo 

perturba e observa (P&O). Para o estágio CC-CA, adota-se um inversor em ponte completa 

associado com um filtro passa-baixa responsável pela interligação à rede.       

2.2 MODELO DE ESTUFA DE INDUÇÃO ALIMENTADA POR UM SISTEMA 

FOTOVOLTAICO  

Considerando os esforços empreendidos pelo Equador visando à modificação e diversificação da 

matriz energética do país, a inclusão de energias alternativas é uma opção viável devido ao fato de a 

localização geográfica do Equador possuir 0° latitude, fornecendo uma ótima localização para 

aplicações baseadas na energia solar fotovoltaica. A radiação solar média obtida ao longo do ano é 

de 2.087 Wh/m2 no país. Assim, uma forma de aproveitar esse recurso ocorre por meio de módulos 

fotovoltaicos, os quais podem ser utilizados para a geração de energia elétrica, fornecendo a tensão 

contínua necessário para alimentar o inversor da estufa de indução. Na Figura 2.1, apresenta-se o 
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diagrama de blocos do sistema de cocção por indução alimentado por um arranjo fotovoltaico 

interconectado à rede. 

 
Figura 2.1 - Sistema fotovoltaico de cocção por indução proposto. 

O cenário que engloba a proposta deste trabalho é apresentado na Figura 2.1, sendo que um 

arranjo fotovoltaico gera uma tensão contínua Vpv. Como o nível dessa tensão não é suficientemente 

alto para alimentar a carga ressonante da estufa de indução, um conversor CC-CC elevador é 

incorporado ao sistema, o qual em conjunto com o bloco MPPT garante a extração da máxima 

potência gerada pelo arranjo para cada instante de tempo. O propósito da inclusão do conversor no 

sistema é principalmente a diminuição do número de módulos em série que compõem o arranjo. 

Nos terminais do capacitor COB tem-se o nível de tensão CC suficiente para alimentar as 

seguintes etapas do sistema. Neste ponto, observam-se dois blocos em paralelo. O primeiro é a 

carga ressonante da estufa de indução, que requer uma tensão contínua na entrada e, através de um 

inversor CC-CA ressonante de alta frequência, provê a energia necessária para o aquecimento do 

recipiente. O segundo bloco representa o conversor CC-CA, o qual emprega a tensão contínua VCC, 

permitindo que uma corrente CA seja injetada na rede. 
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Quando a estufa de indução requer energia para a sua operação, considera-se inicialmente a 

disponibilidade da fonte solar fotovoltaica. Como a potência entregue pelos módulos fotovoltaicos é 

variável em função das condições atmosféricas e de temperatura sob as quais operam, é possível 

que para determinados instantes de tempo essa fonte não consiga fornecer a energia demandada; 

nesse caso, a rede CA convencional irá suprir essa escassez. Contudo, se a energia gerada pelos 

módulos fotovoltaicos for maior que aquela requerida pela carga, o excedente é injetado na rede 

elétrica. 

A inserção de energias renováveis no sistema de aquecimento agrega ainda mais as vantagens 

inerentes ao calor gerado por indução, obtendo assim um sistema limpo, seguro, livre de poluição, 

altamente eficiente e com uma transferência muito rápida de calor.  

O princípio de operação da estufa de indução é baseado na lei de indução de Faraday [14]. Sendo 

assim, uma corrente alternada de alta frequência percorre uma bobina de indução, cria-se então um 

campo magnético alternado que por sua vez induz correntes parasitas na panela de cocção disposta 

sobre a bobina [15]. Então, essas correntes geram calor na superfície da peça devido à lei de Joule. 

A configuração de uma estufa de indução é representada na Figura 2.2 [16]. Uma vez que 

atravessa os blocos de ferrite, o campo eletromagnético gerado pela bobina é aplicado ao recipiente, 

conseguindo maior transferência de energia.      

 
Figura 2.2 - Modelo de uma placa de indução [16]. 
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Nesse sentido, o conjunto indutor-recipiente pode ser considerado como um transformador, 

sendo que a bobina é o enrolamento primário e o recipiente é o enrolamento secundário. 

Geralmente, a bobina de indução e a peça de trabalho são eletricamente modeladas por um indutor 

equivalente Leq e um resistor equivalente Req. Esse resistor representa a resistência da peça de 

trabalho refletida na bobina somada à resistência do mesmo indutor. Seu valor depende da 

geometria, dos materiais constitutivos da bobina e da peça de trabalho e da frequência de operação, 

dentre outros fatores [17]. A análise para cada uma das etapas que compõem o sistema proposto é 

descrita a seguir. 

2.3 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS QUE COMPÕEM O SISTEMA 

2.3.1 INVERSOR RESSONANTE 

Com o propósito de estabelecer o campo eletromagnético variável, uma fonte de tensão de alta 

frequência é requerida. Um inversor com carga composta por um circuito ressonante constituído por 

grupos de resistências, capacitores e indutores satisfaz perfeitamente essa exigência. 

As topologias clássicas de inversores ressonantes aplicados em cocção por indução são as 

estruturas em ponte completa e meia ponte [18-20]. Porém, há diversas topologias que se originam 

a partir das supracitadas [6, 19-21], sendo que o propósito é sempre diminuir as perdas por 

comutação nos interruptores, o que permite obter um maior rendimento do inversor. 

A configuração em ponte completa apresenta uma ótima resposta em termos de ganho de tensão, 

sendo que a tensão de pico na saída do inversor e o esforço de tensão nos interruptores é igual à 

tensão do barramento CC que alimenta o inversor. Contudo, são requeridos quatro interruptores 

para atingir esse objetivo. Por outro lado, a resposta do inversor no instante de tempo que os 

interruptores entram em condução não é eficiente, isto é, a sua resposta não é adequada em termos 

da comutação dos interruptores. Consequentemente, as perdas por comutação são relativamente 

altas  

A configuração em meia ponte, embora empregue menos semicondutores, sendo 

consequentemente mais simples a implementação do controle dos interruptores, possui um esforço 

de tensão nos semicondutores igual a duas vezes a tensão de uma das fontes simétricas empregadas 

em seu circuito. Além disso, as perdas por comutação devem ser consideradas. 
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A topologia baseada no inversor ressonante meia ponte classe DE proposto em [22] é composto 

por dois interruptores S1DE e S2DE  com seus respectivos diodos antiparalelo, um circuito ressonante 

paralelo Cres-Leq-Req e um capacitor C1DE conectado em série com o circuito tanque ressonante, 

como se observa na Figura 2.3 [22]. 

 
Figura 2.3 - Inversor ressonante classe DE com carga paralelo [22]. 

Na Figura 2.4, é apresentada a operação do circuito inversor ressonante classe DE da Figura 2.3, 

segundo a descrição fornecida em [22]. 

 
Figura 2.4 - Formas de onda do inversor ressonante classe DE [22] 
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Pode-se observar que, independentemente da relação entre a frequência de comutação e a 

frequência de ressonância [23], as condições ZVS (do inglês, Zero Voltage Switching) e ZCS (do 

inglês, Zero Current Switching) são satisfeitas no instante que os interruptores entram em condução, 

o que resulta na diminuição das perdas por comutação. Finalmente, observa-se que o tempo de 

condução de cada interruptor é 25% do período total de comutação e, consequentemente, os 

esforços nos semicondutores são reduzidos. Sendo assim, verifica-se que a opção do inversor classe 

DE é a mais eficiente para representar o modelo da estufa de indução, pois obtém a máxima 

transferência de energia da bobina de indução até o recipiente. 

2.3.2 CONVERSOR CC-CC 

A tensão e corrente fornecidas por sua vez pelo sistema fotovoltaico, resultantes da irradiância 

solar incidente apresentam características de corrente contínua. Porém, é preciso elevar a tensão de 

saída dos módulos, sendo necessário um conversor CC-CC que satisfaça esse propósito, os quais 

são conhecidos na literatura como estruturas elevadoras. 

A topologia básica de um conversor CC-CC elevador é a estrutura boost caracterizada pelo 

reduzido número de semicondutores e elementos passivos [24]. Quando é requerido um alto ganho 

estático, o conversor boost apresenta algumas inconveniências e não responde eficientemente para 

os níveis de conversão requeridos para aplicações fotovoltaicas. A resistência intrínseca do indutor 

implica a diminuição do ganho estático, sendo que o rendimento é comprometido para altos valores 

de razão cíclica. Como se deseja reduzir o número de módulos fotovoltaicos conectados em série, o 

conversor boost clássico não se mostra adequado. 

Considerando a necessidade de aumentar o ganho estático, conversores boost em cascata [25] 

poderiam ser uma escolha provável, sendo que através de dois ou mais estágios consegue-se uma 

alta taxa de conversão. No entanto, o rendimento e a robustez do conversor são comprometidos pelo 

requerimento de múltiplos elementos semicondutores, assim como elementos de filtro, tornando 

complicado o controle do conversor. A utilização de bobinas com núcleos magnéticos separados 

limita a aplicação do conversor para baixas potências, aumentando o tamanho, peso e volume do 

conversor. Esse inconveniente também é limitante para a utilização do conversor boost quadrático. 

Os conversores com indutor acoplado são outra opção para melhorar o ganho estático de tensão 

[25]. Porém, a indutância magnetizante pode ocasionar picos de tensão elevados, que por sua vez, 
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incrementam os esforços de tensão nos semicondutores e diminuem o rendimento do conversor. 

Adicionalmente, a corrente de entrada possui características pulsantes. 

Uma opção que reduz substancialmente os esforços de tensão e corrente nos semicondutores é o 

conversor boost que utiliza células multiplicadoras de tensão [25] compostas por capacitores e 

diodos. O ganho estático pode ser aumentado com a inclusão de mais estágios multiplicadores, mas 

a eficiência pode ser comprometida pela presença de um elevado número de semicondutores. Não 

obstante, a ondulação da corrente de entrada é minimizada.  

Associando células multiplicadoras de tensão com a célula de três estados (3SSC do inglês, 

Three-State Switching Cell), obtém-se o conversor boost [26-28], apresentado na Figura 2.5. Essa 

estrutura é caracterizada por proporcionar um elevado ganho de tensão e não apresentar pulsações 

na corrente de entrada, mantendo-a com uma baixa ondulação. O rendimento desta topologia é 

maior do que as analisadas anteriormente, devido à comutação suave dos interruptores quando estes 

são desligados. 

 
Figura 2.5 - Topologia do conversor boost 3SSC com multiplicador de tensão [27] 

As vantagens desta topologia são: tensão de bloqueio dos interruptores reduzida, que é metade da 

tensão na saída, o que permite utilizar interruptores com resistência dreno-fonte baixa, 

consequentemente apresentando menores perdas por condução; o volume dos elementos de filtro é 

reduzido devido à frequência de operação ser o dobro da frequência de comutação; a corrente 
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apresenta uma distribuição uniforme entre os dois interruptores devido à presença do 

autotransformador, o que também traz a diminuição das perdas por condução [29]. Por outro lado, a 

operação do conversor não é adequada para valores de razão cíclica menores que 0,5 devido à 

indutância magnetizante do transformador [25]. 

O princípio de operação do conversor boost 3SSC é apresentado em [27] para uma análise em 

regime permanente e modo de condução contínua (MCC). No trabalho desenvolvido em [25], 

conclui-se que, para aplicações que requerem níveis de potências e correntes elevados em conjunto 

com ganho de tensão alto, a topologia do conversor boost 3SSC é certamente uma opção 

interessante. 

2.3.3 ALGORITMO DE RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA 

(MPPT) 

Como visto anteriormente, a função do MPPT é otimizar a extração de potência do arranjo 

fotovoltaico através do ajuste de seus valores de tensão e corrente para cada condição de irradiância 

e temperatura sob as quais os módulos operam. Como os valores de tensão e corrente no ponto de 

máxima potência VMPP e IMPP não são conhecidos de antemão, é preciso encontrá-los por meio de 

algoritmos que implementam os cálculos necessários. 

Existe na literatura uma vasta gama de trabalhos que abordam os métodos MPPT. Basicamente, 

quatro métodos de rastreamento do ponto de máxima potência são mais utilizados devido a sua 

simplicidade e alta difusão, sendo esses: 

a) Razão cíclica fixa (tensão e corrente); 

b) Varredura (do inglês, Sweeping) [30]; 

c) Perturba e observa (P&O); 

d) Condutância incremental. 

O algoritmo de razão cíclica constante assume que VMPP é estabelecido como o valor da tensão 

do módulo em circuito aberto VOC multiplicado por um fator de proporcionalidade. Simetricamente, 

o valor do IMPP é proporcional à corrente de curto-circuito ISC. Esses fatores são tipicamente 

estabelecidos entre 0,7 e 0,8 [30]. Trata-se de um algoritmo simples, mas, apresenta duas sérias 

limitações: primeiro, admitir que o fator constante é igual para todas as marcas e modelos de 

módulos é certamente um engano, pois varia em função do fabricante. Segundo, o surgimento de 
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nuvens em determinado instante do dia pode acontecer, o que leva a uma variação brusca do ponto 

de máxima potência, o método da razão cíclica é incapaz de detectar esse tipo de variações bruscas 

nos parâmetros atmosféricos [31]. A grande desvantagem é o fato de que o módulo precisa entrar 

em curto-circuito ou circuito aberto para calcular o novo valor de referência, o que claramente 

produz diminuição no rendimento do sistema.  

Outro algoritmo muito conhecido é o algoritmo de varredura, que opera de modo similar ao 

método da razão cíclica constante. O algoritmo realiza uma varredura das características de potência 

do módulo, apresentando complexidade média em sua implementação, devido à necessidade de 

calcular os valores instantâneos de potência, além de requer a inclusão de uma função de 

comparação que localize o MPP. O algoritmo de varredura possui as mesmas limitações do que o 

algoritmo de razão cíclica, sendo que não é possível administrar variações bruscas no MPP devido a 

variações bruscas instantâneas de irradiância e temperatura [30]. 

No algoritmo perturba e observa (P&O), a referência muda constantemente e a potência 

instantânea é comparada com o valor apresentado no intervalo prévio de amostragem, decidindo a 

direção na qual o processo de busca deverá caminhar e consequentemente, estabelecer a posição em 

que o MPP está situado [30], conforme mostra a Figura 2.6.  

Assumindo que a estratégia de controle é digital e que o módulo fotovoltaico opera em um ponto 

determinado [k], a tensão e a corrente do módulo fotovoltaico são inicializadas para V[k] e I[k] 

respectivamente. Após estabelecer a referência, é calculado e armazenado o valor da potência 

gerada P[k].  Considerando P[k] > P[k-1] e V[k] > V[k-1], é possível estabelecer a localização do MPP. 

Inclui-se então uma perturbação na tensão de referência ∆v em função da direção do deslocamento 

do MPP com relação à referência. Finalmente, atualizam-se os dados de V[k-1] e I[k-1], reinicializando 

a execução do algoritmo novamente. 

O algoritmo P&O responde adequadamente quando a irradiância não apresenta variações 

rápidas. A potência extraída varia ao redor do MPP em regime permanente, sendo que se ∆v for 

suficientemente pequeno essas variações podem ser diminuídas. Porém, o algoritmo responde 

lentamente nesse caso. Na presença de variações abruptas da irradiância, é possível que o método 

não localize corretamente o MPP, tornando-o menos eficiente. Por outro lado, a escolha de maiores 

valores de ∆v implicam melhores respostas quando há grandes variações da irradiância. Porém, isso 

gera maiores oscilações ao redor do MPP. 
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O cálculo periódico da potência do módulo é um dos pontos negativos dessa técnica, pois exige a 

multiplicação das amostras de tensão e corrente instantâneas do módulo, o que, consequentemente 

demanda maior custo computacional se for implementado digitalmente [33]. 

Por fim, o algoritmo de condutância incremental, consiste na determinação do MPP a partir do 

sinal da derivada da potência em relação à tensão, permitindo calcular em qual sentido a 

perturbação no ponto de operação deverá ser feita. Isso evita que, no caso de variações abruptas de 

irradiância, o método de rastreamento se desloque do MPPT [30]. 

 
Figura 2.6 - Fluxograma do algoritmo P&O. Adaptado de [32]. 

O cálculo iterativo da derivada da potência para cada instante de tempo demanda um alto custo 

computacional. A vantagem do método de condutância incremental quando comparado com o 

método P&O está na velocidade de rastreamento do MPP. Porém, a complexidade associada à sua 

implementação é maior. 
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2.3.4 CONVERSOR CC-CA PARA INTERCONEXÃO À REDE 

A tensão entregue pelo conversor CC-CC descrito na seção 2.3.2 apresenta as características 

necessárias para fornecer a alimentação que requer o seguinte estágio do sistema descrito na Figura 

2.1. Sendo assim, um conversor CC-CA com barramento CC é utilizado, permitindo que seja uma 

corrente senoidal injetada na rede [30]. Nesse âmbito, existem várias configurações de conversão 

podendo funcionar como uma fonte de tensão (VSI do inglês, Voltage-Source Inverter), ou uma 

fonte de corrente (CSI do inglês, Current-Source Inverter), apenas mudando o sinal de controle 

[34]. As duas configurações mais utilizadas são a ponte completa (FB do inglês, Full-Bridge), ou a 

meia ponte (HB do inglês, Half-Bridge). 

O inversor da Figura 2.7 (a) apresenta uma topologia simples e com baixo número de elementos, 

tornando-o mais econômico e eficiente. A característica inerente de redutor de tensão dessa 

topologia implica que para garantir a transferência de potência, a tensão no barramento CC deverá 

ser maior que a tensão de pico da rede elétrica. O comportamento básico do inversor ponte 

completa é sucintamente exposto em [35]. Ressalta-se que os esforços de tensão nos interruptores e 

nos diodos são iguais à tensão do barramento VCC. 

O inversor em meia ponte da Figura 2.7 (b) apresenta, em geral, um custo inferior ao inversor em 

ponte completa devido ao reduzido número de componentes. Porém, os esforços nos 

semicondutores são iguais a duas vezes a tensão VCC, sendo essa a sua principal desvantagem.  

 
Figura 2.7 - Topologias de conversores CC-CA. (a) Ponte completa (FB). (b) Meia ponte (HB). 
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2.3.5 FILTRO DE INTERLIGAÇÃO À REDE 

O filtro conectado entre o inversor CC-CA e a rede tem como objetivo permitir a injeção de 

corrente na rede com baixo conteúdo harmônico e reduzir o ruído inserido pela comutação em alta 

frequência, protegendo os interruptores dos efeitos transitórios [30].  

As configurações mostradas na Figura 2.8 são alguns dos principais arranjos. Não obstante, o 

filtro L apresenta uma ótima resposta em termos de conversão tensão-corrente, porém, a resposta 

para o cancelamento de ruído em altas frequências é inadequada. Embora o filtro LC forneça um 

alto desempenho em termos de conversão tensão-corrente e cancelamento de ruído, o capacitor Cf 

pode ser exposto a harmônicos de tensão da rede resultando em correntes elevadas. 

O filtro LCL possui as mesmas propriedades dos filtros antes mencionados. Além disso, o 

cancelamento de ruído é melhorado devido à presença do indutor Lf2 e consequentemente, o 

capacitor Cf não é mais exposto às distorções causadas pela rede. Contudo, apresenta uma 

complexidade elevada para sua análise o que, não é justificável em função do limitado benefício 

obtido para baixas potências.   

 
Figura 2.8 - Filtros para interligação à rede. (a) Filtro L. (b) Filtro L-C. (c) Filtro L-C-L. 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi detalhado um sistema fotovoltaico de geração distribuída para alimentar uma 

estufa de indução eletromagnética, sendo atrativo por utilizar uma fonte inesgotável e produzir 

energia sem agredir o meio ambiente, além da possibilidade de ser implementado em áreas urbanas. 

Sendo assim, as topologias adotadas para cada um dos estágios descritos são: 

 O modelo empregado para representar a estufa de indução é o inversor ressonante classe 
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2. O tempo de condução dos interruptores corresponde a 25% do período de 

comutação. 

3. Redução do número de elementos semicondutores e minimização do peso e 

volume dos elementos magnéticos. 

 O algoritmo P&O é adotado para o controle do MPPT visando à extração da máxima 

energia gerada pelos módulos fotovoltaicos, considerando sua simplicidade na 

implementação e alto rendimento obtido segundo [33]. Esse algoritmo está associado ao 

conversor baseado na célula de três estados com célula multiplicadora de tensão 3SSC. 

Os fatores que influenciaram na escolha desta topologia são: 

1. Diminuição dos esforços nos semicondutores e elementos magnetizantes. 

2. Menor ondulação da corrente na entrada. 

3. Alto ganho de tensão devido às células multiplicadoras de tensão, que garantem 

o valor da tensão no barramento CC. 

4. Os interruptores têm um ponto de conexão comum ligado a terra, o que 

simplifica o circuito de geração de pulsos de comando. 

 Por fim, a topologia do inversor ponte completa é adotada para a interconexão com a 

rede elétrica convencional. A tensão VFB obtida na saída do inversor FB é filtrada 

através do filtro passa-baixa configurado por Lf e Cf, obtendo-se uma forma de onda de 

corrente aproximadamente senoidal e com baixo conteúdo harmônico. 
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 

3.1 CONDIÇÕES INICIAIS  

Neste capítulo, apresenta-se a modelagem matemática que permite dimensionar cada uma das 

etapas do sistema descrito no capítulo 2. Nesse contexto, mostram-se as expressões que determinam 

os elementos do estágio de potência, assim como seus esforços de tensão e corrente. As topologias 

apresentadas são: o conversor CC-CC boost baseado na célula de três estados, o conversor CC CA 

em ponte completa com o filtro passa baixa e o inversor ressonante classe DE com carga em 

paralelo. 

No âmbito das estratégias de controle adotadas para cada um dos estágios do sistema é 

apresentado o método P&O para o controle do conversor boost baseando na célula de três estados; 

já para o caso do conversor CC CA, a metodologia adotada é o modo de controle por corrente 

média, sendo apresentados os equacionamentos tanto para a malha de corrente quanto para a malha 

de tensão, respectivamente. 

O controle do inversor ressonante classe DE é realizado através de um circuito oscilador 

controlado pelas variações da tensão do barramento CC (VCC). Contudo, a modelagem necessária 

para implementá-lo é desenvolvida por meio de um algoritmo de identificação de sistemas, sendo 

uma rede neural GADALINE o mecanismo pelo qual se determina o modelo matemático que, por 

fim, representa as variações da frequência que estabelece o acionamento dos interruptores que 

fazem parte do inversor classe DE. Nesse contexto são deduzidas as expressões seguintes: 

a) Ganho de tensão do inversor ressonante classe DE; 

b) Função de transferência do inversor ressonante classe DE; 

c) Equação de diferenças a partir do modelo GADALINE. 

d) Função de transferência em tempo contínuo, a qual representa as variações da frequência de 

comutação dos interruptores do inversor ressonante sob variações na tensão do barramento 

CC. 

3.2 CONVERSOR BOOST BASEADO NA CÉLULA DE TRÊS ESTADOS 

O conversor boost baseado na célula de três estados 3SSC com uma célula multiplicadora de 

tensão, apresentado na Figura 3.1, possui como entrada a tensão gerada pelo arranjo fotovoltaico, 
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entregando na saída o valor de tensão apropriado para alimentar os estágios do inversor ressonante e 

do inversor ponte completa. 

 
Figura 3.1 - Conversor boost 3SSC com uma célula multiplicadora [27].  

O equacionamento apresentado nesta seção visa à determinação dos elementos do estágio de 

potência e os esforços de tensão e corrente do conversor boost associado a uma célula 

multiplicadora, segundo descrito em [27] [26] [29].  

3.2.1 GANHO ESTÁTICO 

O ganho estático é a relação entre a tensão de saída Vcc e a tensão entregue pelos módulos 

fotovoltaicos Vpv sendo que, para o modo de condução contínua tem-se a equação (3.1) [29]. 
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em que mc é o número de células multiplicadoras de tensão, D representa a razão cíclica, VCC é a 

tensão do barramento CC e VPV é a tensão entregue pelos módulos fotovoltaicos. 

3.2.2 DETERMINAÇÃO DO INDUTOR 

O indutor LB é obtido através da equação (3.2) [29]. 
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sendo que fSB é a frequência de comutação dos interruptores e ∆ILB é a ondulação da corrente no 

indutor LB. 
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3.2.3 DETERMINAÇÃO DOS CAPACITORES DA CÉLULA MULTIPLICADORA DE 

TENSÃO 

Os capacitores que fazem parte das células multiplicadoras de tensão são calculados com base na 

equação (3.3) [29], em que ΔVcm é a variação de tensão nesses capacitores e IPV é a corrente na 

entrada entregue pelos módulos fotovoltaicos, descrita na equação (3.4). 

 1 2

(1 )1

4
PV

B B

SB Cm

I D
C C

f V

 
 

 
(3.3) 

 B
PV

CC

P
I

V
   (3.4) 

sendo PB a potência do conversor boost 3SSC.  

3.2.4 DETERMINAÇÃO DO CAPACITOR DE SAÍDA 

O capacitor de saída COB pode ser determinado pela expressão (3.5) [30]. 

 
4

B
OB

rede COB CC

P
C

f V V


  
  (3.5) 

sendo que ΔVCOB é a variação da tensão no capacitor COB. 

3.2.5 ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES 

As correntes eficazes ou rms nos interruptores e nos diodos podem ser obtidas pelas expressões 

(3.6), (3.7) e (3.8) respectivamente [26]. 

 1 ( ) 2 ( ) 6 (11 5 )
12

PV
S B rms S B rms

I
I I D       (3.6) 

 1( ) 2( ) 2 (1 )
6
PV

Dm rms Dm rms

I
I I D       (3.7) 

 1 ( ) 2 ( ) 6 (1 )
12

PV
D B rms D B rms

I
I I D       (3.8) 

As correntes médias pelos interruptores e diodos são determinadas pelas equações (3.9), 

(3.10) e (3.11). 

  1 ( ) 2 ( ) 2
6
PV

S B avg S B avg

I
I I D      (3.9) 
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  1( ) 2( ) 1
6
PV

Dm avg Dm avg

I
I I D      (3.10) 

  1 ( ) 2 ( ) 1
6
PV

D B avg D B avg

I
I I D      (3.11) 

As tensões máximas nos interruptores e nos diodos são definidas pelas expressões (3.12) e (3.13) 

[26]. 

    

 1 2 1 2 1 2 0,3

2 8
CC cm

S B S B C B C B D B D B

V V

V V V
mc

  

  
      (3.12) 

  1 2 0,3

2
2 8
CC cm

Dm Dm

V V

V
mc



   
    (3.13) 

 ( )OB OBC pk CC C
V V V  

  (3.14) 

3.2.6 AUTOTRANSFORMADOR 

O projeto físico do autotransformador Ti é desenvolvido segundo [36], em que se tem a equação 

(3.15) como ponto de partida. 

 4

max max

2 10
2

B

e w

t u p SB

P

A A
k k k J B f

  
    

  (3.15) 

sendo que:  

Ae - é a área efetiva do núcleo; 

Aw - é a área da janela; 

kt - é o fator de topologia; 

ku - é o fator de utilização da janela, 

kp - é o fator de utilização do enrolamento primário; 

Jmax - é a máxima densidade de corrente; 

Bmax  - é a máxima variação do fluxo magnético. 
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A indutância de dispersão do transformador é muito pequena, apresentando valores na ordem de 

µH. Os enrolamentos são simetricamente dispostos no núcleo. O impacto da indutância de dispersão 

no ganho estático do circuito é praticamente desprezível e a energia armazenada no transformador 

flui através das células multiplicadores e dos diodos retificadores. O autotransformador é projetado 

segundo as especificações propostas em [37] com os valores típicos para determinar a indutância 

magnetizante. A relação de transformação é unitária e o número de espiras não compromete a 

eficiência do conversor 3SSC no intuito de manter a corrente equilibrada nos elementos da célula de 

três estados. 

3.3 INVERSOR PONTE COMPLETA 

O inversor em ponte completa da Figura 3.2 adotado para a geração do sinal alternado VFB que 

apresenta características de forma de onda quadrada e amplitude ± VCC, visto que o inversor é 

alimentado pela tensão do barramento CC (VCC) obtido através do conversor boost 3SSC. A tensão 

de saída do inversor FB (VFB) é aplicada ao filtro passa-baixa disposto para a interconexão à rede. 

A seguir, é apresentado o roteiro de projeto que possibilita o dimensionamento dos componentes 

da topologia do inversor FB segundo [38] [39] [40]. A dedução das equações é facilmente 

encontrada na literatura disponível e não faz parte do escopo deste trabalho. 

 
Figura 3.2 - Topologia do inversor ponte completa 

VCC
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S3FB

S2FB
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3.3.1 TENSÃO DE PICO DE SAÍDA 

Sabe-se que a carga do inversor é a rede, portanto, é esta quem impõe o valor da tensão de saída 

da topologia inversora da Figura 3.2. Consequentemente, a tensão de pico na saída é dada pela 

equação (3.16). 

 
( ) ( )

2
PK rmsrede redeV V    (3.16) 

sendo que 
( )rmsredeV é a tensão eficaz da rede. 

As correntes eficaz e de pico do inversor são dadas pelas equações (3.17) e (3.18), 

respectivamente. 

 
( )

( )

rms

rms

FB
FB

rede

P
I

V
   (3.17) 

 
( ) ( )

2
pk rmsFB FBI I    (3.18) 

em que PFB é a potência nominal do inversor.  

3.3.2 ÍNDICE DE MODULAÇÃO 

O índice de modulação é a relação entre a tensão do barramento CC (VCC) e a tensão de pico de 

saída, representado pela equação (3.19). 

 ( )PKrede

FB

CC

V
M

V
   (3.19) 

3.3.3 ESFORÇOS NOS INTERRUPTORES (S1FB-S4FB) 

A tensão de bloqueio máxima aplicada sobre os interruptores do inversor é igual à tensão do 

barramento CC, dada pela equação (3.20). No entanto, a corrente eficaz, a corrente média e a 

corrente de pico dos interruptores são dadas por  (3.21), (3.22) e (3.23) respectivamente, segundo 

[38]. 

 
1 4max( )FB FBS S CC

V V    (3.20) 
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1 4

( ) 2
( )

64
3 9 12

24FB FB

FB pk

S S rms FB FB

I
I M M


    
 

  (3.21) 

 
1 4 ( ) ( )

1

2 8FB FB

FB
S S avg FB pk

M
I I


   
 

  (3.22) 

 
1 4 ( ) ( ) 2FB FB

FB
S S pk FB pk

I
I I


    (3.23) 

Sendo que, ΔIFB é a ondulação máxima da corrente de saída. 

3.3.4 ESFORÇOS NOS DIODOS ANTIPARALELO (D1FB-D4FB) 

A tensão máxima de bloqueio dos diodos é a mesma aplicada nos interruptores, isto é: 

 
1 4max( )FB FBD D CC

V V    (3.24) 

A corrente eficaz e a corrente de pico nos diodos em antiparalelo são obtidas em função das 

expressões (3.25) e (3.26), respectivamente, segundo [38]. 

 
1 4

( ) 2
( )

64
3 9 12

24FB FB

FB pk

D D rms FB FB

I
I M M


    
 

 (3.25) 

 
1 4 ( ) ( ) 2FB FB

FB
D D pk FB pk

I
I I


    (3.26) 

3.4 FILTRO PASSA BAIXA PARA ACOPLAMENTO À REDE 

A tensão VFB, como se observa na Figura 3.3, consiste em uma série de pulsos de alta frequência 

com uma portadora de frequência igual a rede. 

 
Figura 3.3 – Forma de onda da tensão de saída do inversor ponte completa [35]. 



 

40 

No entanto, apresenta também um espectro harmônico de alta frequência que não pode ser 

ignorado e, devido às exigências das normas, IEEE Std. 1547 [41] e IEC 61000-3-2 [42] para a 

qualidade da energia elétrica, esse espectro deve ser minimizado.  

Consequentemente, o filtro passa-baixa LC da Figura 3.4 responsável pelo acoplamento à rede 

torna-se indispensável para diminuir a ondulação da corrente de saída do inversor e reduzir o conteúdo 

harmônico da forma de onda aplicada na sua entrada, além de amortecer as sobre correntes que podem 

surgir entre a tensão gerada pelo inversor VFB e a tensão da rede. 

 
Figura 3.4 - Filtro LC para conexão com a rede. 

Os parâmetros do filtro LC podem ser apropriadamente projetados com base em [35] para 

prevenir os transitórios inseridos pela alta frequência de comutação do inversor. As equações (3.27) 

e (3.28) apresentam a relação que deve ser mantida entre a frequência de comutação (fSFB) e a 

frequência de ressonância do filtro (fres(FB)). 

 ( ) 10
SFB

fes FB

f
f    (3.27) 

 ( )

1

2
res FB

f f

f
L C




  (3.28) 

3.4.1 INDUTÂNCIA DO FILTRO DE ACOPLAMENTO  

O valor para o indutor do filtro pode ser obtido através da expressão (3.29) segundo [35]. 

 ( )

( )

( )

2
PK

PK

CC rede FB

f

SFB FB FB

V V M
L

f I I

 


   
  (3.29) 

Lf

Inversor Rede

Cf
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3.4.2 CAPACITOR DO FILTRO DE ACOPLAMENTO 

O valor para o capacitor do filtro pode ser obtido através da expressão (3.30) segundo [35]. 

 
2

( )

1

(2 )f

f res FB

C
L f


 

 (3.30) 

3.4.3 ESFORÇOS DE TENSÃO E CORRENTE PARA Lf E Cf 

A corrente eficaz no indutor de filtro é obtida pela expressão (3.31) [35]. 

 
2

2
( ) ( ) 2

FB
Lf rms FB rms

I
I I

    
 

  (3.31) 

A corrente de pico no indutor de filtro é obtida através da equação (3.32). 

 ( ) ( ) 2f

FB
L pk FB pk

I
I I


    (3.32) 

A tensão máxima no capacitor de filtro é igual a Vrede(pk) conforme expressa na equação (3.16). 

3.5 INVERSOR RESSONANTE CLASSE DE COM CARGA EM PARALELO 

O inversor de carga ressonante classe DE adotado para representar o sistema de cocção por 

indução é apresentado na Figura 3.5. Para a obtenção das expressões que descrevem o 

comportamento do circuito e posterior projeto dos elementos semicondutores e magnéticos que o 

compõem, é preciso adotar algumas considerações: 

1. A razão cíclica é DDE = 0,25. 

2. Os interruptores S1DE e S2DE ligam e desligam imediatamente. 

3. Todos os elementos se consideram como ideais. 

4. O fator de qualidade QDE é o suficientemente grande para que garanta a forma de 

onda senoidal na tensão da carga Vcarga. 

A partir da análise desenvolvido em [22], obtêm-se as equações que descrevem o 

comportamento do inversor ressonante, sendo apresentadas em (3.33), (3.34), (3.35), (3.36) e (3.37) 
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Figura 3.5 - Topologia do inversor com carga ressonante classe DE [22] 
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A análise quantitativa que fornece as expressões que definem os componentes é descrita em [23], 

sendo brevemente representado neste ponto. 

A resistência equivalente Req e o capacitor série C1DE são determinados com base na tensão de 

alimentação VCC e na potência do inversor PDE, segundo as equações (3.38) e (3.39), 

respectivamente. 

 
2

2
CC

eq

DE

V
R

P



  (3.38) 

 1 2

2 DE
DE

DE CC

P
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  (3.39) 

Os elementos ressonantes são obtidos a partir de (3.40) e (3.41). 

 eq
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DE DE
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  (3.40) 
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res

DE eq

Q
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R








  (3.41) 

em que QDE é o fator de qualidade do inversor ressonante classe DE,  Leq e Cres é o indutor 

equivalente e o capacitor ressonante, respectivamente, e ωDE é a frequência angular dos 

interruptores S1DE e S2DE. 

3.5.1 ESFORÇOS NOS INTERRUPTORES (S1DE e S2DE)  

Partindo das equações (3.33) e (3.34), é possível obter o valor da corrente máxima nos 

interruptores, expressa segundo (3.42). 

 1 2 1( ) ( )S DE S DE DE DE CCi pk i pk C V    (3.42) 

A tensão máxima dos interruptores apresentada em (3.43) é obtida analisando as equações (3.35) 

e (3.36).  

 1 2( ) ( )S DE S DE CCV pk V pk V    (3.43) 
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3.5.2 ESFORÇOS NOS DIODOS ANTIPARALELO (D1DE e D2DE) 

O valor máximo de tensão de bloqueio dos diodos em antiparalelo é igual à tensão de 

alimentação do circuito ressonante classe DE (VCC) e dado por (3.44). 

 1 2( ) ( )D DE D DE CCV pk V pk V    (3.44) 

3.5.3 ESFORÇOS NOS COMPONENTES DO CIRCUITO RESSONANTE  

A tensão máxima no capacitor ressonante Cres e no capacitor série C1DE é igual à tensão da fonte 

(3.45). 

 
1( ) ( )RES DEC pk C pk CC

V V V    (3.45) 

As correntes e as tensões de pico e eficazes do indutor equivalente Leq são obtidas através de 

(3.46), (3.47), (3.48) e (3.49). 
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  (3.49) 

3.6 SISTEMA DE CONTROLE 

3.6.1 CONTROLE DO INVERSOR PONTE COMPLETA 

A técnica de controle por corrente média (ACMC do inglês, Average Current Mode Control) é a 

estratégia utilizada para controlar os interruptores do inversor ponte completa. O sistema ACMC é 

tipicamente composto por duas malhas que formam o laço de controle: uma malha externa de 

tensão que contém uma malha interna de corrente, segundo a Figura 3.6. Essa técnica tem sido 

amplamente estudada na literatura, [43, 44] e a sua aplicação em conversores CC-CA oferece 

algumas vantagens, sendo estas: imunidade a ruídos, boa regulação de tensão e corrente, uso de 

compensadores simples e frequência de comutação fixa. 
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Figura 3.6 – Diagrama de blocos do método de controle por corrente média [35]. 

Por outro lado, apresenta a desvantagem de precisar de um sensor para obter o sinal de corrente 

injetada à rede. Para a análise que se segue, considera-se a Figura 3.7. 

Sabendo-se que o propósito da ponte inversora em conjunto com a estratégia de controle é a 

injeção de corrente à rede, o sinal Vsync possui um papel preponderante no desempenho do sistema, 

sendo responsável pela sincronização do sinal injetado e do sinal da rede. Esse objetivo é atingido 

acrescentando um bloco capaz de efetuar a sincronização, o qual é conhecido na literatura como 

laço fechado de fase (PLL do inglês, Phase Locked Loop) [45]. Na Figura 3.7, exibe-se a topologia 

do inversor e o controlador com o módulo PLL incluso. 

3.6.1.1 Modelagem Dinâmica do Inversor FB 

Para a realização da modelagem dinâmica do conversor, é usado o método de pequenos sinais 

descrito em [43] [46] [47] [48]. Assim, é possível aproximar o modelo matemático do inversor FB 

ao modelo do conversor Buck devido ao fato de que ambas as topologias apresentam a tensão na 

saída menor do que a tensão na entrada. 

Com base no modelo CA do interruptor PWM proposto por Vorpérian [49], o autor em [50] 

apresenta as funções de transferência da planta de corrente Gi(s) e de tensão Gv(s), as quais são 

apresentadas em (3.50) e (3.51), respectivamente. 
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( )

( )

( ) f Lf rms CC FB

v

oB CC Lf rms FB

L I s V M
G s

C V s I M

   


   
  (3.51) 

 
Figura 3.7 - Circuitos de potência e controle do inversor ponte completa [46]. 

3.6.1.2 Malha de Corrente 

Com base na Figura 3.6, é possível estabelecer a função de transferência em laço aberto para a 

malha de corrente sem o compensador Ci(s), segundo a equação (3.52). 

 ( ) ( ) ( ) ( )sci i i mFTLA s G s H s F s     (3.52) 

em que Hi(s) é a função de transferência para o ganho do sensor de corrente, expressa em (3.53), e 

Fm(s) é a função de transferência do sinal dente de serra do modulador PWM, exposto em (3.54). 
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( )

1
( )m

PK

F s
V

   (3.54) 

em que VΔ(pk) é o valor de pico da onda moduladora. 

A metodologia adotada no projeto da malha de controle de corrente para o inversor FB é baseada 

no método do fator k apresentado em [51]. O compensador adotado é o modelo da Figura 3.8 e as 

expressões que descrevem os elementos que o compõem são (3.55), (3.56) e (3.57). 

 
Figura 3.8 - Circuito do compensador de corrente [51] 

 
2

1

1

2 ( )i

cFB sci cFB i i

C
f FTLA f K R


   

  (3.55) 

  2
1 2 1i i iC C K    (3.56) 
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  (3.57) 

sendo que, o valor de R1i é escolhido arbitrariamente, fcFB é a frequência de cruzamento do 

compensador e Ki é o valor para o fator k, calculado através de (3.58)   

 i
iK tg 45

2

    
  (3.58) 

em que αi é o ganho de fase e obtido através de (3.59), mi é a margem de fase desejada no 

compensador e pi é a margem de fase na frequência de corte para a função de transferência sem 

compensador de corrente em (3.52). 

 90i i im p      (3.59) 
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R1i
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+

_
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A função de transferência do compensador mostrado na Figura 3.8 é expressa em (3.60) segundo 

[50]. 

 
 

1 2

1 1 2 2 1 2

1
( ) i i

i

i i i i i i

C R s
C s

R s C C R C C s

  


     
  (3.60) 

Finalmente, multiplicando FTLAsci(s) pela função de transferência do compensador de corrente, 

obtém-se a função de transferência em laço aberto compensada para a malha de corrente, expressa 

em (3.61). 

 ( ) ( ) ( )cci sci iFTLA s FTLA s C s    (3.61) 

3.6.1.3 Malha de Tensão 

A abordagem apresentada para o controlador da malha de corrente é válida também para a malha 

de tensão [35, 50]. Sendo assim, a função de transferência em laço aberto para a malha de tensão 

sem compensador é apresentada em (3.62). 

 1
( ) ( ) ( )

( )scv v v sync

i

FTLA s G s H s V
H s

      (3.62) 

em que Hv(s) é a função de transferência da amostra de tensão do barramento CC, expressa através 

das expressões (3.63) e (3.64); e Vsync é a amplitude máxima do sinal de sincronização com a rede 

obtido do bloco PLL. 
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  (3.64) 

O modelo do compensador de tensão é apresentado na Figura 3.9 e as equações que permitem 

dimensioná-lo são (3.65), (3.66) e (3.67). 
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   (3.67) 

 
Figura 3.9 - Circuito do compensador de tensão [51] 

Novamente o valor de R1v é arbitrado e Gv(fVfb) é o ganho da função de transferência em 

(3.51) calculado para a frequência de corte da malha de tensão fvFB estabelecida uma década 

abaixo da frequência da rede, expressa em (3.68). 
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Além disso o parâmetro é dado por (3.69). 
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  (3.69) 

Em que, 

 90o

v v vm p      (3.70) 

sendo que mv é a margem de fase desejada para a malha de tensão e pv é a margem de fase na 

frequência de cruzamento para a função de transferência sem compensador de tensão em (3.62). 

As funções de transferência para o compensador de tensão Cv(s) e para a malha de tensão 

compensada FTLAccv(s) são apresentadas em (3.71) e (3.72), respectivamente. 
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3.6.1.4 Laço Fechado de Fase (PLL) 

A sincronização entre o inversor CC-CA e a rede exige que os dois sinais mantenham os mesmos 

ângulos de fase, frequências e amplitudes, sendo que a forma para se obter esta sincronização 

ocorre por meio do PLL [52]. Em um sistema de geração fotovoltaico conectado à rede, o objetivo 

do PLL é sincronizar a forma de onda da corrente entregue pelo inversor com a forma de onda de 

tensão da rede. O diagrama para o PLL monofásico adotado é apresentado na Figura 3.10. O 

componente cossenoidal da tensão da concessionária é obtido por meio de um atraso desse sinal, 

correspondendo à defasagem 90 entre seno e o cosseno, por sua vez representada por 4,17 ms para 

uma frequência de 60 Hz. 

 
Figura 3.10 - Estrutura do PLL monofásico para frequência constante da rede em 60 Hz. Adaptado de [53] 

O tempo requerido para a sincronização depende das constantes KPLL e Ti do controlador PI. O 

autor em [52] estabelece que as expressões que permitem determinar estas constantes são (3.73) e 

(3.74). 

 0,79i rT t    (3.73) 

 

( )
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r rede
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t V




  (3.74) 

em que tr é a constante de tempo da etapa integradora do controlador PI. 
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3.6.2 CONTROLE DO CONVERSOR CC-CC  

O conversor CC-CC, além de elevar a tensão entregue pelos módulos fotovoltaicos, atua no 

sentido de extrair a máxima potência gerada pelo arranjo. Sendo assim, variando a razão cíclica dos 

interruptores do conversor, a impedância do circuito do conversor vista desde os módulos é 

modificada até que seja adaptada ao valor requerido para operar no MPP. O algoritmo utilizado para 

esse propósito é o método P&O, pois é uma técnica iterativa para MPPT de simples implementação, 

como se observa na Figura 3.11, além de apresentar bom desempenho frente a variações das 

condições atmosféricas de operação dos módulos [33]. 

O capacitor Cpv é utilizado com o intuito de reduzir e manter a ondulação da tensão nos módulos 

dentro de níveis desejáveis e é obtido através de (3.75) [54]. 

 ( )PKLB

pv

pv SB

I D
C

C f




 
  (3.75) 

em que ΔCpv é a ondulação da tensão Vpv entregue pelos módulos fotovoltaicos. 

 
Figura 3.11 - Modelo P&O para o controle do conversor CC-CC 

3.6.3 CONTROLE DO INVERSOR RESSONANTE DA ESTUFA DE INDUÇÃO 

A tensão através da carga conectada no inversor ressonante classe DE é controlada por meio da 

variação da frequência de comutação dos interruptores S1DE e S2DE. O ganho de tensão do inversor 
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classe DE da Figura 3.5 expresso na equação  (3.76) é representado como a relação entre os valores 

de pico da tensão de saída do inversor e da primeira componente harmônica da tensão VDS2DE(ωt) da 

equação (3.36).    

 arg 2

sen cos

2

c a

DE

CC

V
G

V
 






   
 

  (3.76) 

em que ϴ=122,48° é o ângulo correspondente ao valor de pico da primeira harmônica de 

VDS2DE(ωt). 

A função de transferência do circuito ressonante paralelo do inversor classe DE composto por 

C1DE Leq e Cres da Figura 3.5 é dada por (3.77). 
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  (3.77) 

em que ωo é a frequência angular de ressonância do circuito composto por Leq e Cres. 

Determinando-se o módulo da função de transferência em (3.77) e igualando-o à equação(3.76), 

a expressão da tensão eficaz na carga é obtida como função da frequência de ressonância, da 

frequência de comutação e da tensão do barramento CC, expressa em (3.78). 
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  (3.78) 

Através da equação (3.78), determina-se matematicamente que, quando a tensão do barramento 

CC VCC apresentar variações, é possível manter estável a tensão na carga através da variação da 

frequência de comutação ωDE. Essa estratégia de controle pode ser implementada com base em um 

oscilador controlado por tensão, isto é, a frequência de oscilação é estabelecida em função das 

variações na tensão VCC, como é apresentado na Figura 3.12. 

A função de transferência HDE(t) é responsável por estabelecer a variação da frequência ∆DE em 

função das oscilações presentes em VCC, a qual, somada com a frequência de ressonância fo, 



 

53 

estabelece a frequência de comutação fDE dos interruptores S1DE e S2DE. Finalmente, os sinais de 

comando dos interruptores são obtidos através dos blocos DCZ (Detector de Cruzamento por Zero) 

em conjunto com dois blocos matemáticos de seno e cosseno. 

 
Figura 3.12 - Diagrama de blocos do controlador para o inversor ressonante classe DE 

A implementação da função de transferência HDE baseia-se em um modelo ARX (do inglês, 

Autoregressive Model with Exogenous Input) [55] implantado através de uma rede neural 

GADALINE (do inglês, Generalized Adaptative Linear Element) [56]. Uma base de dados 

temporária permite que através do método GADALINE seja obtida a equação de diferenças do 

modelo ARX apresentada em (3.79). O modelo ARX proposto deve fornecer uma representação 

próxima dos valores reais da frequência de comutação, os quais podem ser obtidos a partir da 

equação (3.78). A estratégia para a modelagem do ARX é apresentada graficamente na Figura 3.13. 

 
Figura 3.13 - Modelo ARX baseado na rede GADALINE [42, 56] 
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1 2

1 2

( ) ( 1) ( 2) ( )

( 1) ( 2) ( )
DE DE DE n DE

CC CC m CC

k a k a k a k n

b V k b V k b V k m

            

         

…

…

  (3.79) 

Aplicando a transformada Z na equação de diferenças (3.79), obtém-se a função de transferência 

em tempo discreto dada em (3.80). 
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1 2

1 2
1 21
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V Z a Z a Z a Z

  

  

      


      
…

…

  (3.80) 

Finalmente, através da transformada bilinear [57, 58] e da transformada de Laplace, é possível 

estabelecer a função de transferência em tempo contínuo HDE(t) que faz parte do controle do 

inversor ressonante na Figura 3.12. 

3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi descrito o equacionamento que permite estabelecer os componentes para cada 

um dos conversores adotados para o sistema, apresentando também as expressões que permitem 

definir os esforços de tensão e corrente nos elementos semicondutores e indutivos que fazem parte 

do projeto. O projeto físico dos elementos indutivos não faz parte da análise deste capítulo, porém 

em [36, 37] é apresentado um roteiro que permite implementá-los. 

As estratégias de controle adotadas tanto para o inversor ponte completa quanto para o conversor 

CC-CC, estabelecessem como técnicas muito confiáveis, garantindo assim um nível de tensão 

estável no barramento CC e baixo conteúdo harmônico na corrente injetada na rede. O controle 

desenvolvido para o inversor classe DE com carga ressonante em paralelo que representa a estufa 

de indução utilizando um modelo ARX implementado através de uma rede neural GADALINE, 

mostra-se como uma técnica válida e eficaz, a qual mantém constante os níveis tensão na carga. 

Outrossim, espera-se que o modelo desenvolvido seja capaz de responder satisfatoriamente na 

presença de variações na tensão VCC entregue pelo conversor boost baseado na célula de três 

estados. Assim, os resultados podem ser devidamente validados comparando-se as expressões 

obtidas pela análise teórica com as curvas fornecidas pela da simulação no PSIM®. 
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METODOLOGIA E EXEMPLO DE PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Neste capítulo, são estabelecidas as especificações para o projeto do sistema fotovoltaico para 

cocção por indução interconectado à rede, com base nos parâmetros preestabelecidos são 

dimensionados os três conversores que compõem o sistema, isto é, o conversor CC-CC boost 

baseado na célula de três estados, inversor CC-CA ponte completa e o filtro passa-baixa para 

conexão à rede e finalmente, o inversor classe DE com carga ressonante em paralelo. A análise 

inclui os elementos dos estágios de potência e do sistema de controle conforme as premissas do 

capítulo 3. 

4.2 CONVERSOR BOOST 3SSC COM CÉLULAS MULTIPLICADORAS DE TENSÃO  

Para o projeto do circuito de potência desse conversor, são necessárias algumas especificações 

iniciais, as quais são descritas na Tabela 4.1. Os cálculos para o dimensionamento dos diversos 

componentes do conversor CC-CC, têm como base as equações apresentadas na seção 3.2. 

Tabela 4.1 - Especificações para o projeto do circuito de potência do conversor boost 3SSC. 

Parâmetro Especificação 
Potência nominal do conversor CC-CC PB = 3000 W 
Tensão de entrada nos módulos Vpv = 91,5 V 
Tensão nominal do barramento CC VCC = 400 V 
Frequência de comutação do conversor CC-CC fB = 50 kHz 
Ondulação de corrente de entrada ΔILB = 0,5%·ILB 

Ondulação na tensão do barramento CC ΔVCOB = 0,25%·VCC 
Ondulação na tensão dos elementos multiplicadores ΔVCm = 0,5%·VCC 
Fator de multiplicação mc = 1 
Ondulação na tensão dos módulos fotovoltaicos ΔVPV = 0,35 V 

A partir dos dados fornecidos e da expressão (4.1), é possível calcular a corrente no indutor LB e 

a sua ondulação de corrente em (4.2). 

 
3000

32,79 A
91,5B

B
L

PV

P
I

V
     (4.1) 

 32,79 0,005 0,164 A
BLI      (4.2) 
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4.2.1 CÁLCULO DOS ELEMENTOS MAGNETIZANTES  

A razão cíclica D é obtida com base na equação (3.1). 

 
91,5 2

1 0,542
400

D


    (4.3) 

Através do valor da ondulação de corrente em (4.2) e a equação (3.2), determina-se o valor do 

indutor LB. 

 
3

400
1.525 mH

16 50 10 (1 1) 0,164BL  
   

  (4.4) 

A corrente de pico no indutor é determinada através de (4.5). 

 ( ) 32,79 0,164 32,95 A
B B BL pk L LI I I        (4.5) 

A indutância magnetizante do transformador é determinada através de (4.6). 

 

2

3

91,5 0,542
16,43 μH

3000 50 10
pv

Ti

B B

V D
L

P f

 
  

     (4.6) 

4.2.2 CÁLCULO DOS ELEMENTOS CAPACITIVOS  

As ondulações de tensão nos capacitores do estágio célula multiplicadora e no capacitor de saída 

do conversor são obtidas por meio das expressões  (4.7) e (4.8), respectivamente, sendo:   

 400 0,005 1VCmV      (4.7) 

 400 0,0025 1VCOBV      (4.8) 

A capacitância de desacoplamento COB para o barramento CC é calculada através de (3.5). 

 
3000

9,94 mF
4 60 400 1OB

C


 
  

  (4.9) 

Os esforços de tensão no capacitor COB segundo (3.14) são. 

 ( ) 400 1 401 V
OBC pk

V      (4.10) 
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Empregando-se (3.3) e (3.12), são calculados os valores das capacitâncias das células 

multiplicadoras e seus esforços de tensão, sendo: 

 1 2 3

1 32,78 (1 0,542)
37,5 μF

4 50 10 2B BC C
        

  (4.11) 

 
1 2 1 2 1 2 0,3

400 1

2 8
200,125 V

1B B B B B BS S C C D DV V V  

  
       (4.12) 

O Capacitor Cpv é determinado com base em (3.75), sendo: 

 
3

32.95 0,542
1020,05 μF

0,35 50 10pvC


 
 

  (4.13) 

4.2.3 DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NOS ELEMENTOS SEMICONDUTORES 

Primeiramente, através de (3.6) e (3.9), determinam-se as correntes eficaz e média nos 

interruptores S1B e S2B. 

  1 ( ) 2 ( )

32,79
6 11 5 0,542 19, 27 A

12S B rms S B rmsI I         (4.14) 

  1 ( ) 2 ( )

32, 79
0,542 2 13,89 A

6S B avg S B avgI I       (4.15) 

Em seguida, as correntes eficaz e média nos diodos são obtidas empregando (3.7), (3.8), 

(3.10) e (3.11), sendo: 

  1( ) 2( )

32, 78
2 1 0,542 5, 23 A

6Dm rms Dm rmsI I        (4.16) 

  1 ( ) 2 ( )

32,78
6 1 0,542 8,31 A

12D B rms D B rmsI I        (4.17) 

  1 ( ) 2 ( )

32, 79
1 0,542 2,5 A

6D B avg D B avgI I       (4.18) 

  1 ( ) 2 ( )

32, 79
1 0,542 2,5 A

6D B avg D B avgI I       (4.19) 
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A tensão máxima aplicada nos diodos das células multiplicadoras Dm1 e Dm2 é calculada a partir 

de (4.20) e a tensão máxima nos diodos retificadores é igual à tensão nos interruptores, sendo dada 

por (4.12). 

 
1 2 1

2 2 200,125 400,25 V
m m BD D CV V V        (4.20) 

 Com base nas especificações determinadas na Tabela 4.2, tem-se a descrição dos 

componentes que constituem o conversor CC-CC da Figura 3.1. 

Tabela 4.2 - Especificações dos componentes para o conversor boost 3SSC. 

Parâmetro Especificação 
Diodos multiplicadores D1m e D2m IDP15E60 
Diodos retificadores D1B e D2B IDP30E60 
Capacitores multiplicadores C1B e C2B 33 µF 250 V 
Interruptores S1B e S2B IPI200N25N3 G 
Capacitor de saída COB 4,7 mF / 500 V 
Capacitor CPV 500 µF / 100 V 

Indutor LB 
1,525 mH, núcleo Thornton NEE-
76/50/76, 87 espiras 8 condutores 18 
AWG em paralelo 

Autotransformador TiB 
20 µH, núcleo Thornton NEE-65/33/26, 
10 espiras, 1 condutor 24 AWG 

 

4.3 CONVERSOR CC-CA PONTE COMPLETA  

Com base nas equações descritas em 3.3 e 3.4, apresenta-se o projeto do conversor CC-CA, 

assim como do filtro passa baixa LC, pela Tabela 4.3 tem-se os parâmetros que caracterizam o 

inversor. 

Tabela 4.3 - Especificações para o projeto dos circuitos de potência e controle do inversor em ponte completa. 

Parâmetro Especificação 
Potência nominal PFB = 3000 W 
Tensão nominal da rede CA Vrede(rms) = 220 V 
Tensão de entrada nominal (barramento CC) VCC = 400 V 
Frequência de comutação fSFB = 10 kHz 
Ondulação máxima da corrente no indutor Lf ΔIFB = 0,2%·IFB 

Tensão de pico da onda moduladora VΔ(PK) = 3,11 V 
Ganho do sensor de corrente GSC = 0,125 
Tensão de referência da malha de tensão Vref= 3,5 V 
Frequência da rede frede = 60 Hz 

Frequência de cruzamento por zero da malha de tensão fvFB=frede  ̸10 

Frequência de cruzamento por zero da malha de corrente fcFB=fSFB  ̸10 
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Estabelecem-se os valores eficaz e de pico de tensão e corrente da rede através das expressões 

(3.16) (3.17) e (3.18), bem como o índice de modulação em (3.19), sendo: 

 
( )

220 2 311,13 V
pkredeV      (4.21) 

 
( )

3000
13, 64 A

220rmsFBI     (4.22) 

 
( )

13,64 2 19, 29 A
pkFBI      (4.23) 

 
311,13

0, 78
400FBM     (4.24) 

4.3.1 ESFORÇOS NOS SEMICONDUTORES DO INVERSOR 

Os esforços de tensão e corrente nos interruptores são determinados a partir das equações (3.20) 

(3.21), (3.22) e (3.23). 

 
1 4max( ) 400 V

FB FBS SV     (4.25) 

 
1 4

2
( )

19, 29 64
3 9 0,78 0,78 12 8,04 A

24FB FBS S rmsI


       
 

  (4.26) 

 
1 4 ( )

1 0,78
19,29 4,95 A

2 8FB FBS S avgI


    
 

  (4.27) 

  
1 4 ( )

13,64 0,002
19, 29 19,30 A

2FB FBS S pkI 


     (4.28) 

Os esforços nos diodos em antiparalelo D1FB e D2FB são equivalentes aos esforços nos 

interruptores. 

 
1 4max( ) 400 V

FB FBD DV     (4.29) 

 
1 4 ( ) 8,04 A

FB FBD D rmsI     (4.30) 

 
1 4 ( ) 4,95A

FB FBD D avgI     (4.31) 

 
1 4 ( ) 19,30 A

FB FBD D pkI     (4.32) 
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4.3.2 PROJETO DO FILTRO PASSA BAIXA 

De acordo com [35], a frequência de corte do filtro LC é estabelecida uma década abaixo da 

frequência de comutação dos interruptores (3.27). 

 
3

( )

10 10
1 kHz

10res FBf


    (4.33) 

Então, o indutor e o capacitor de filtro são calculados através de (3.29) e (3.30). 

 
3

(400 311,13) 0,78
6,572 mH

2 10 10 19,29 0,002 13,64fL
 

 
    

  (4.34) 

 
3 3 2

1
3,854 μF

6,572 10 (2 1 10 )fC


 
   

  (4.35) 

Os esforços nos elementos do filtro são estabelecidos em (3.16), (3.31) e (3.32). 

 
2

2
( )

13,64 0,002
13,64 13,64 A

2fL rmsI
    

 
  (4.36) 

 ( )

13,64 0,002
19,29 19,30 A

2fL pkI


     (4.37) 

 
(max) ( )

311,13 V
f PKC rede

V V    (4.38) 

4.3.3 PROJETO DA ESTRATÉGIA DE CONTROLE DO INVERSOR FB 

4.3.3.1 Malha de Corrente 

Para o projeto da malha de corrente do controlador, deve-se primeiramente obter a função de 

transferência que relaciona a corrente no indutor de filtro Lf e a razão cíclica dos interruptores do 

inversor, que é apresentada em (3.50). 

 
5 26,5

3,979 10,607
( )

37 0,60510
i

s
G s

s








  (4.39) 

As funções de transferência para o ganho do sensor de corrente Hi(s) e para modulador PWM 

Fm(s) dadas por (3.53) e (3.54) são: 

 ( ) 0,125iH s    (4.40) 
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1

( )
3,11mF s    (4.41) 

Então, a função de transferência em laço aberto sem compensador de corrente é determinada 

empregando-se (3.52), sendo o diagrama de Bode correspondente apresentado na Figura 4.1. 

 
5 26,537 10

3,979 10,607 1
( ) 0,125

3,110,605
sci

s
FTLA s

s
  

 


   (4.42) 

 
Figura 4.1 - Diagramas de Bode da função de transferência FTLAsci(s). 

Segundo os dados da Tabela 4.3, o compensador de corrente deve ser projetado de modo que a 

frequência de cruzamento por zero da função de transferência em laço aberto seja um décimo da 

frequência de comutação, sendo: 

 
10000

1000Hz
10 10

FB
cFB

f
f      (4.43) 

A margem de fase da função de transferência FTLAsci é obtida através de (4.44), a qual pode ser 

verificada na Figura 4.1(b). 

  arg (2 ) 90o

i sci cFBp FTLA f      (4.44) 

Com base em [51], a margem de fase do compensador é: 

 60o

im    (4.45) 
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O avanço de fase requerido αi é calculado através da equação (3.59). 

 60 90 90 60o

i       (4.46) 

Para que o sistema compensado apresente uma frequência de cruzamento de 1 kHz, o compensador 

deve apresentar o ganho calculado através das equações (4.47) e (4.48): 

 ( ) 20 log (2 ) 8,191dBci sci cFBG dB FTLA f       (4.47) 

 
( )

2010 2,568
ciG dB

ciG     (4.48) 

A equação (3.58) estabelece o fator Ki, sendo: 

 
60

t g 45 3,729
2iK

     
  (4.49) 

Assumindo R1i=1000 Ω, são obtidos os valores dos componentes para o compensador de 

corrente da Figura 3.8 com base nas equações (3.55) (3.56) e (3.57): 

 2 3

1
16,62 nF

2 1 10 2,568 3,729 1000iC


 
    

  (4.50) 

  9 2
1 16,62 10 3,729 1 215,5 nFiC       (4.51) 

 2 3 9

3,729
2,767 kΩ

2 1 10 215,5 10iR
 

 
   

  (4.52) 

Uma vez determinados os componentes do compensador de corrente, obtém-se a função de 

transferência correspondente (3.60), sendo o respectivo diagrama de Bode apresentado na Figura 

4.2. 

 
 

4

4 9

5.935 10

2.311 10

1
(

9.865 10
)i

s
C s

s s



 

 






 
  (4.53) 

Após estabelecida a função de transferência do compensador de corrente, é possível determinar a 

função de transferência compensada para a malha de corrente definida em (3.61). Observa-se que o 

valor do ganho na frequência de cruzamento é igual a zero (4.54), bem assim como taxa de 

decrescimento por década é próximo a 20 dB (4.55) e a margem de fase é igual ao valor dado pela 

expressão (4.46). Os resultados mostram que a malha de corrente é estável. 
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Figura 4.2 - Diagramas de Bode da função de transferência do compensador Ci(s). 

    1520log 2 2,893 10 0cci cFBFTLA f      (4.54) 

      20log 20 20log 2 29,133 dBdec cci cFB cci cFBatt FTLA f FTLA f       (4.55) 

  arg (2 ) 180 60o

cci cFBFTLA f     (4.56) 

O diagrama de Bode da função de transferência compensada para a malha de corrente é 

apresentado na Figura 4.3.  

 
Figura 4.3 - Diagramas de Bode da função de transferência compensada FTLAcci(s). 
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4.3.3.2 Malha de Tensão 

A malha de tensão controla o barramento CC de entrada para mantê-la próxima a 400V adotados, 

garantindo que os inversores operem adequadamente. A partir de (3.62), obtém-se a função de 

transferência em laço aberto sem compensador para a malha de tensão e o diagrama de Bode 

correspondente apresentado na Figura 4.4, sendo: 

 30,09 400 1
( ) 1

3
8.75

,979 10,607 0 5
10

,12scv

s
FTLA s

s

 
   

 
  (4.57) 

 
Figura 4.4 - Diagramas de Bode da função de transferência compensada FTLAscv(s). 

Com base na Tabela 4.3, o compensador de tensão deve ser projetado de modo que a frequência 

de cruzamento por zero da função de transferência em laço aberto seja uma década abaixo da 

frequência da rede, isto é, fvFB = 6 Hz. 

Adota-se uma frequência de cruzamento baixa para não distorcer a corrente injetada na rede 

elétrica, evitando a circulação de correntes harmônicas pela impedância da rede. Para a frequência 

de cruzamento adotada e observando a Figura 4.4(b), tem-se a margem de fase pv para a FTLAscv(s), 

dado por: 

   oarg (2 ) 93, 42v scv vFBp FTLA f      (4.58) 

O avanço de fase requerido para a margem de fase desejada mv=60° é dado por (3.70), sendo: 

 o60 97,93 90 63, 42v       (4.59) 

Consequentemente, o fator Kv em (3.69) é: 
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63,42

t g 45 4,234
2

o

vK
     

  (4.60) 

Os parâmetros do controlador de tensão da Figura 3.9 são obtidos através de (3.65) (3.66) (3.67) 

e (4.60), sendo que R1v=1 kΩ é arbitrário. 

 2

1
907, 4 nF

2 6 6,904 4,234 1000vC


 
    

  (4.61) 

  9 2
1 907,4 10 4, 234 1 15,36 μFvC       (4.62) 

 2 6

4,234
7,312 kΩ

2 6 15,36 10vR
  

   
  (4.63) 

A função de transferência do compensador de tensão contém um zero e dois polos, sendo um 

deles alocado na origem, conforme a equação (3.71), sendo: 

 

 4

1 0,112
( )

0,016 1,019 10
v

s
C s

s s




 





  (4.64) 

O diagrama de Bode para a amplitude e fase do compensador de tensão é apresentado na Figura 

4.5. 

 
Figura 4.5 - Diagramas de Bode da função de transferência do compensador Cv(s). 

Finalmente, a função de transferência de laço aberto incluindo o compensador de tensão, é obtida por 

(3.72), sendo seu correspondente o diagrama de Bode para amplitude e fase apresentado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Diagrama de Bode da função de transferência compensada FTLAccv(s) 

Observa-se na Figura 4.6 para a frequência de cruzamento de 6 Hz o valor da margem de fase é o 

desejado. Além disso o ganho do sistema compensado na frequência fvFB é aproximadamente nulo, 

sendo que as equações (4.65) e  (4.66). são válidas. 

    1520log 2 1,929 10 0ccv vFBFTLA f      (4.65) 

  arg (2 ) 180 60o

ccv vFBFTLA f     (4.66) 

4.3.3.3 Laço Fechado de Fase (PLL) 

O bloco PLL, responsável pela sincronização das formas de onda da corrente injetada e a tensão 

da rede, deve ser projetado visando minimizar o tempo de acomodação entre os dois sinais. Sendo 

assim, considera-se tr = 0,5 ms para encontrar os valores característicos do PLL segundo (3.73) e 

(3.74), em que:  

 4 40,79 0,79 5 10 3,95 10i rT t           (4.67) 
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  (4.68) 

Em [30], estabelece-se que a função de transferência para o PLL pode ser representada pela 

equação (4.69). 
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  (4.69) 

Substituindo (3.16), (4.67) e (4.68) em (4.69), obtém-se a função de transferência para o PLL 

implementado no sistema e o diagrama de Bode correspondente apresentado na Figura 4.7, o qual 

corresponde a um filtro passa baixa de segunda ordem. Observa-se que até os 100 Hz o PLL é capaz 

de representar tanto em fase quanto em frequência o sinal de referência para a estratégia de controle 

por corrente média adotada, tomando como base a rede convencional. Segundo [59], o valor do 

coeficiente de amortecimento recomendado em (4.69) deverá ser igual a 0,707; em (4.70) obtém-se 

o valor desse coeficiente para o casso específico do sistema sob análise, garantido assim a operação 

do PLL para a resposta transitória bem como para a resposta em estado estável, sendo que o erro de 

fase relativamente baixo e próximo de zero para frequências inferiores a 100 Hz, garante a operação 

na frequência da rede. 

 
( )

1
0.707

2 PKPLL rede PLL iV K T        (4.70) 

 
Figura 4.7 - Diagramas de Bode da função de transferência de PLL(s). 

Na Tabela 4.4, apresenta-se a descrição dos componentes do conversor CC-CA e do filtro passa 

baixa LC. 
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Tabela 4.4 - Especificações dos componentes para o inversor ponte completa. 

Parâmetro Especificação 
Diodos antiparalelo D1FB e D2FB IDP30E60 
Interruptores S1FB - S4FB TK20A60W 
Capacitor de filtro Cf 3,8 µF + 560nF / 500 V 

Indutor de filtro Lf 
6,6 mH, núcleo Thornton NEE-76/50/76, 
217 espiras 2 condutores 14 AWG em 
paralelo. 

Resistores da malha de corrente R1i = 1000 Ω, R2i = 2,7 kΩ 
Capacitores da malha de corrente C1i = 220nF, C2i = 15nF 
Resistores da malha de tensão R1v = 1000Ω, R2v = 5,1 kΩ + 1,2 kΩ 
Capacitores da malha de tensão C1v = 15 µF C2v = 1000 nF 
Amplificador operacional OPA627AP 

4.4 INVERSOR RESSONANTE CLASSE DE 

O projeto do inversor ressonante classe DE exige primeiramente a definição dos parâmetros que 

caracterizam o sistema, sendo apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Especificações para o projeto de potência e controle do inversor com carga ressonante classe DE. 

Parâmetro Especificação 
Potência nominal do inversor ressonante classe DE PDE = 1500 W 
Tensão nominal na carga Vcarga(rms) = 220 V 
Tensão de entrada nominal (barramento CC) VCC = 400 V 
Frequência de comutação do inversor FB fSDE = 20 kHz 
Fator de Qualidade QDE = 10 

Tensão de referência do controlador VrefDE = 3,11 V 
Ganho do sensor de tensão GSv = 0,01 

Com base no equacionamento exposto na seção 3.5, tem-se os valores para o resistor equivalente 

em (3.38), o capacitor série em (3.39), o indutor equivalente em (3.40) e o capacitor ressonante em 

(3.41) para o circuito da Figura 3.5, sendo: 

 
2400

53,33
2 1500eqR   


  (4.71) 

 1 3 2

1500
468,8 nF

20 10 400DEC  
 

  (4.72) 

 
2

53,33
42, 44 μH

2 20 10 10eqL


 
  

  (4.73) 

 
3

2 10
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2 2 20 10 53,33resC



 

 
   

  (4.74) 
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4.4.1 ESFORÇOS NOS ELEMENTOS SEMICONDUTORES E INDUTIVOS 

Os esforços de tensão e corrente nos interruptores S1DE e S2DE são obtidos por (3.43) e (3.42), 

respectivamente, sendo: 

 1 2( ) ( ) 400 VS DE S DEV pk V pk    (4.75) 

 3 9
1 2( ) ( ) 2 20 10 468,8 10 400 23,56 AS DE S DEi pk i pk            (4.76) 

A tensão máxima nos diodos antiparalelo é dada por (3.44), sendo: 

 1 2( ) ( ) 400 VD DE D DEV pk V pk    (4.77) 

A tensão de pico nos capacitores C1DE e Cres é estabelecida em (3.45), sendo: 

 
1( ) ( ) 400 V

res DEC pk C pkV V    (4.78) 

Os valores característicos de tensão e corrente do indutor foram descritos em (3.46) e (3.47) são: 

 ( ) 6 3

400
75 A

42,44 10 2 20 10eqL pki


 
   

  (4.79) 

 
e ( ) 400 V

qL pk
V    (4.80) 

4.4.2 PROJETO DE CONTROLE DO INVERSOR RESSONANTE 

A estratégia de controle proposta emprega um oscilador controlado por tensão, o qual é 

desenvolvido através de um modelo ARX, como foi analisado na seção 3.6.3. Primeiramente, 

define-se a função de ganho de tensão do inversor segundo (3.76), sendo: 

 
220 2 524,91

sen(122,48) cos(122,48)

2

DE

cc
cc

G
V

V



 

   
 

  (4.81) 

Na sequência, substituindo os valores dos elementos definidos nas equações (4.71) - (4.74), 

obtêm-se a função de transferência do inversor em (3.77): 

 
2

4 102 1.086 10

0, 272
(

1.365 10
)DE

s
G s

s s




   
  (4.82) 
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Finalmente, obtém-se a equação quadrática que permite definir a frequência de comutação 

com base em (4.81) (4.82) e (3.77), sendo: 

  7 4 10 2 202.089 10 1 2.718 10 1.8 063 10cc DE DEV  


           (4.83) 

Aplicando métodos matemáticos convencionais na equação (4.83), é possível obter os 

correspondentes valores da frequência de comutação para distintos valores da tensão Vcc. Desse 

modo, projetou-se uma base de dados para valores de Vcc variando entre 100 e 500 V. Essa base foi 

aplicada como entrada do ARX baseado em uma rede neural GADALINE, obtendo a solução 

representada pela função de transferência HDE(s) que determina as variações da frequência de 

comutação em função da tensão do barramento CC (VCC): 

 
7

2 7

( ) 4034 2, 443 10
( )

( ) 1510 3,148 10
DE

DE

s s
H s

Vcc s s s

    
 

   
  (4.84) 

Os diagramas de Bode para a magnitude e fase para (4.84) são apresentados na Figura 4.8. 

 
Figura 4.8 - Diagramas de Bode da função de transferência de HDE(s). 

As especificações dos elementos que compõem o inversor ressonante classe DE são apresentadas 

na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Especificações dos componentes para o inversor ressonante classe DE 

Parâmetro Especificação 
Diodos antiparalelo D1DE e D2DE IDP30E60 
Interruptores S1DE e S2DE TK25A60X 
Capacitor série C1DE 470 nF 500 V 

Indutor equivalente Leq 
42 µH, núcleo Thornton NEE-65/33/13, 31 
espiras 7 condutores 16 AWG em paralelo 
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Capacitor ressonante Cres 1,2 µF 500 V 
Resistor equivalente Req Req = 56 Ω, P_Req=1500 W 
Amplificador operacional OPA627AP 

  

4.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base no equacionamento descrito no Capítulo 3, foram projetados os conversores que 

fazem parte do sistema de cocção por indução alimentado por um arranjo fotovoltaico e 

interconectado à rede. O desenvolvimento matemático foi conduzido visando a estabilidade na 

tensão da carga ressonante para o sistema de cocção indutivo, bem como o baixo conteúdo 

harmônico da corrente injetada à rede. Para o dimensionamento dos elementos passivos do sistema, 

sendo estes os indutores Lf e ILB ademais dos capacitores COB e Cm, estabeleceu-se os requisitos 

mínimos de ondulação de corrente e tensão, respectivamente. Essas restrições fornecem o resguardo 

ante as distorções na corrente injetada à rede, assim como as variações da tensão no barramento CC. 

Já para o caso do inversor ressonante classe DE, a escolha do fator de qualidade QDE foi 

estabelecida de modo que garanta a forma de onda senoidal no sinal presente na carga. Na Tabela 

4.1, Tabela 4.3 e Tabela 4.5 apresentam-se as especificações para os projetos do conversor boost 

baseado na célula de três estados, bem como para o inversor ponte completa com filtro LC e para o 

inversor ressonante classe DE, respectivamente. 

As expressões teóricas que fazem parte do projeto de controle do conversor CC-CA foram 

verificadas através dos respectivos diagramas de bode. Constatou-se, para cada uma das frequências 

de corte adotadas, tanto para a malha de corrente quanto para a malha de tensão, que o ganho das 

respectivas funções de transferência é próximo de zero, assim como a resposta em termos de fase 

atende aos valores previamente estabelecidos. Outrossim, foram apresentados os diagramas de Bode 

para o controlador PLL, verificando seu comportamento como filtro passa baixa e garantindo a 

operação na frequência da rede. Por outro lado, analisou-se a função de transferência HDE(S) 

representada como a relação entre a frequência de comutação dos interruptores e a tensão do 

barramento CC. No diagrama de Bode da Figura 4.8, depreende-se que quando HDE(S) trabalha em 

frequências acima de 10 kHz, atenuações de 20 dB por década são apresentadas. Não obstante, para 

frequências abaixo de 1 kHz o ganho da função de transferência mantém-se estável e próximo de 

zero. Sabendo que a operação do inversor ressonante classe DE foi estabelecida entorno de 20 kHz, 
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a estratégia de controle apresenta um comportamento dentro do esperado e as expressões 

matemáticas que representam a estratégia de controle adotada foram devidamente validadas. 
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SIMULAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Neste capítulo, apresentam-se resultados provenientes da simulação, primeiro considerando 

condições STC incidentes nos módulos. Analisa-se o conteúdo harmônico na corrente injetada à 

rede, comparando-o com os limites máximos estabelecidos pelas normas IEEE std. 1547-2003 e 

EN61000-3-2 [41, 42] e avaliando a presença da frequência de comutação na corrente injetada na 

rede. Além disso, apresentam-se formas de onda de corrente e tensão da carga do circuito 

ressonante, calculando-se a distorção harmônica total (THD do inglês, Total Harmonic Distortion) 

para a frequência de ressonância. Aplica-se o método de resposta ao degrau ao sistema, ligando e 

desligando a estufa de indução e analisando o fluxo de potência da corrente na rede, bem como a 

estabilidade no barramento CC e a atuação do algoritmo do MPPT. 

A simulação do sistema proposto tem como objetivo validar a análise previamente desenvolvida, 

fornecendo informações sobre as tensões e correntes em todas as etapas que compõem o circuito. 

5.2 SIMULAÇÃO DO SISTEMA EM REGIME PERMANENTE PARA CONDIÇÕES 

STC 

Considerando os valores de 1000 W/m2 para a irradiância e 25oC para a temperatura ambiente, o 

sistema completo é simulado pelo software PSIMⓇ ao longo de 1 segundo. 

Primeiramente, o valor do ganho estático calculado para o conversor boost 3SSC pode ser 

verificado através da tensão do barramento CC (VCC) apresentada na Figura 5.1. Com tensão de 

entrada de 91,5 V entregue pelo arranjo fotovoltaico, a tensão de saída é de aproximadamente 400 

V. 

A tensão de entrada que alimenta o conversor boost 3SSC é fornecida pelo arranjo fotovoltaico 

composto por quatro grupos de módulos em paralelo, sendo que cada um desses grupos é composto 

por três módulos de 250 W em série. Os módulos fotovoltaicos adotados para o projeto são do 

fabricante SHARP, modelo ND-R250A5. Sendo assim, obtêm-se 3.000 W de potência gerada e uma 

tensão de saída para o grupo fotovoltaico de 91,5 V. As especificações para os módulos 

fotovoltaicos são apresentadas em [60]. 
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Figura 5.1 - Tensão do barramento CC sob condições STC 

5.2.1 ANÁLISE DA CORRENTE INJETADA NA REDE 

Considerando que a tensão no barramento CC, a qual apresenta uma condição inicial para o 

capacitor CoB segundo a forma de onda da Figura 5.1, é aplicada aos estágios seguintes do sistema, 

analisa-se a corrente de saída do inversor ponte completa injetada na rede, sendo que a simetria de 

ângulo e fase com a forma de onda da tensão da rede deverá ser mantida. Essa característica pode 

ser observada e verificada com o auxílio da Figura 5.2 (b). Nota-se também que a corrente apresenta 

variações em função da tensão do barramento CC, de acordo com a Figura 5.2 (a). 

 
Figura 5.2 - (a) Corrente injetada à rede. (b) Detalhe da corrente injetada em fase com a tensão da rede. 

Todo sistema interligado à rede deve satisfazer às especificações estabelecidas pelas normas 

vigentes, conforme foi mencionado na seção 3.4. Sabendo que o THD para a corrente injetada é 

igual a 2,03%, apresenta-se na Figura 5.3 a descrição do conteúdo harmônico da corrente injetada à 

rede analisado até a quinquagésima ordem. Porém, devido à frequência de oscilação do circuito 
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ressonante estabelecida em 20 kHz, tem-se também a análise espectral para essa faixa de 

frequência. 

 

 
Figura 5.3 - Conteúdo harmônico da corrente injetada à rede para condições STC 

A partir da Figura 5.3, estabelece-se que para condições STC a corrente injetada à rede satisfaz 

as especificações estabelecidas pela norma IEC 61000-3-2. Além disso, a análise do conteúdo 

harmônico para as componentes 333 e 334 mais próximas da frequência de comutação do inversor 

de carga ressonante é apresentado na Figura 5.4. 

 
Figura 5.4 - Conteúdo Harmônico na frequência de comutação da carga ressonante (20kHz) 

Observa-se na Figura 5.4 (b) que o conteúdo harmônico das componentes próximas da 

frequência de comutação da carga ressonante é muito menor do que o limite exigido pela norma 

IEEE Std. 1547-2003, a qual regula os valores admissíveis na distorção de corrente para sistemas de 

geração. Deve-se ainda avaliar o fator de potência envolvendo a corrente injetada e a tensão da rede, 
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e a distorção harmônica de corrente. Como resultado da simulação, são obtidos valores de 

fpsim=0,9998 e para THDI(%)sim=1,38%, respectivamente. 

Esses valores também podem ser calculados com base na análise do espectro harmônico 

previamente apresentada, sendo que THDI e o fator de potência são obtidos através das expressões 

(5.1) e (5.2), respectivamente. 

 

50
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1,061(%) 0 4%10
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  (5.1) 
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0,99994
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  (5.2) 

em que ɸ1 representa a defasagem entre a tensão e a componente fundamental da corrente. 

Confirma-se a proximidade entre os valores da simulação e calculados. Portanto, a norma que 

estabelece o valor de até 2% [42] para a distorção harmônica total da corrente injetada à rede é 

satisfeita. 

5.2.2 ANÁLISE DA CARGA RESSONANTE 

O inversor de carga ressonante classe DE que representa o sistema de cocção por indução é 

alimentado pela tensão do barramento CC (VCC). Portanto, o valor eficaz deve ser mantido em 220 

V, embora houvessem variações na tensão do barramento CC. Na Figura 5.5 é apresentada a tensão 

na carga ressonante, composta pelo indutor Leq e o resistor Req. 

Devido à elevada frequência de oscilação (20 kHz), a Figura 5.5 (a) não permite visualizar a 

forma de onda de tensão na carga. Não obstante, é factível observar que o valor de pico desse sinal 

é mantido fixo em torno de ± 300 V, o que certifica a operação da estratégia de controle por 

frequência implementada. Na Figura 5.5 (b), são apresentados quatro ciclos do sinal de tensão na 

carga, em que se observa o comportamento senoidal, sendo que a tensão eficaz na carga é igual a 

Vcarga(rms)=214,94 V e THDv (%)DE=6,27% e o espectro harmônico até a quinquagésima ordem é 

apresentado na Figura 5.6, sendo THDI (%)DE= 1,0209%. 
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Figura 5.5 - Tensão na carga ressonante do sistema de cocção 

 
Figura 5.6 - Conteúdo harmônico da corrente na carga ressonante (20kHz) 

5.3 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DO SISTEMA PARA 

CONDIÇÕES STC 

5.3.1 SIMULAÇÃO SOB VARIAÇÕES NA CARGA 

As simulações a seguir levam em consideração que o ponto de trabalho do sistema depende por 

um lado das condições atmosféricas, sob as quais operam os módulos fotovoltaicos que compõem o 

arranjo e, por outro, dos intervalos nos quais a carga é ligada. Sendo assim, estabeleceu-se que o 

arranjo fotovoltaico fornece somente 20% da sua energia nominal, o que, a priori, não é suficiente 

para alimentar a carga ressonante da estufa de indução, a qual permanece ligada no intervalo 

compreendido entre 0,5 segundos e 0,7 segundos. 

No cenário estabelecido, o arranjo fotovoltaico não é mais capaz de injetar corrente à rede para o 

intervalo no qual a estufa de indução demandar energia. Além disso, a potência gerada não supre os 
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requerimentos da carga e, consequentemente, a rede elétrica será responsável por fornecer o 

excedente de energia requerido. Logo, o fluxo de corrente da rede não estará mais em fase com a 

tensão devido à inversão no sentido de circulação da corrente. Esse comportamento é observado na 

Figura 5.7, em que, para o intervalo citado, existe uma inversão de fase entre a tensão e a corrente 

da rede. Embora a energia seja fornecida pela rede e pelo arranjo, a tensão na carga mantém-se 

imutável, o que reafirma a adequada resposta do sistema.  

 
Figura 5.7 – Corrente injetada na rede em função da presença do sistema de cocção por indução. 

A tensão no barramento CC é perturbada pela conexão e desconexão da carga, porém, a 

estratégia de controle implementada para o inversor ponte completa atua adequadamente, mantendo 

essa tensão regulada em 400 V conforme a Figura 5.8. 

 
Figura 5.8 – Comportamento da tensão do barramento CC sob variações de carga. 
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5.3.2 SIMULAÇÃO COM VARIAÇÕES DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS 

Dando continuidade à análise dinâmica do sistema, estabelece-se um padrão de variação das 

condições atmosféricas incidentes nos módulos fotovoltaicos. Na Tabela 5.1, são apresentados os 

valores esperados de tensão, corrente e potência para cada uma das condições preestabelecidas, bem 

como os valores obtidos da simulação para o desempenho do algoritmo P&O adotado como método 

do MPPT no sistema. Na Figura 5.9 são apresentadas as formas de onda para a tensão, corrente e 

potência na saída do arranjo FV. 

 
Figura 5.9 – Perfis de irradiância e temperatura, máxima potência teórica fornecida, potência extraída pelo 

algoritmo MPPT, tensão e corrente nos módulos fotovoltaicos. 

Observando a Figura 5.9 e a Tabela 5.1, verifica-se que o controlador adapta a tensão e corrente 

dos módulos fotovoltaicos de modo a obter a potência máxima para qualquer um dos níveis de 

irradiância e/ou temperatura. Verifica-se na Figura 5.10 que o controlador apresenta um tempo de 

acomodação igual a 100 ms, com pequena variação dos valores obtidos. 
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Tabela 5.1 – Padrão de variação das condições atmosféricas dos módulos fotovoltaicos. 

Padrão Irradiância Temp. 
Valores esperados Valores da Simulação 

Vmpp (V) Impp (A) Pmpp (W) Vmpp (V) Impp (A) Pmpp (W) 
A 800 W/m2 32oC 87,81 26,6 2334,36 89,70 26,17 2348,08 
B 1000 W/m2 32oC 87,90 33,20 2917,20 89,76 32,48 2916,29 
C 1000 W/m2 20oC 92,28 33,28 3071,28 92,62 33,16 3071,94 
D 1000 W/m2 32oC 87,90 33,20 2917,20 83,73 32,50 2916,38 
F 800 W/m2 32oC 87,81 26,6 2334,36 89,76 26,16 2347,93 

 

Com os dados da Tabela 5.1, é possível determinar o rendimento do algoritmo MPPT, obtido 

através da expressão  (5.3), sendo: 

 

2334,36 2917, 20 3071, 28 2917, 20 2334,36

2348, 08 2916, 29 3071,94 2916,38 2347,93
100 99,77%

5
MPPT


   

    (5.3) 

Com base no padrão de variação de irradiância e temperatura estabelecido para os módulos, 

analisa-se a corrente injetada na rede, sendo que, em função da potência entregue pelo arranjo 

fotovoltaico segundo a Figura 5.9 (a), a demanda da carga será suprida a todo instante. 

Consequentemente, há injeção do excedente gerado na rede, sendo este comportamento observado 

na Figura 5.10. 

Observa-se na Figura 5.10 (a) que a amplitude da corrente injetada varia em função da 

irradiância e da temperatura incidentes sobre os módulos, contudo, mantém a mesma fase com a 

tensão da rede, segundo a Figura 5.10 (b), o que determina que o fluxo de corrente está sempre em 

direção à rede, certificando a condição de injeção de energia. Os valores eficazes da corrente 

injetada para cada um dos intervalos sob análise são apresentados na Tabela 5.2. Observa-se na 

Figura 5.10 (b) que a corrente injetada na rede apresenta uma característica senoidal, mantendo a 

mesma fase bem como o ângulo com a forma de onda de tensão imposta pela rede convencional. Os 

valores eficazes da corrente injetada são apresentados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Corrente eficaz injetada na rede. 

Intervalo Irede(rms) [A] 
A 11,56 
B 11.72 
C 13,69 
D 12,76 
E 10,49 
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Figura 5.10 – Comportamento da corrente injetada na rede em função das variações das condições atmosféricas 

associadas aos módulos fotovoltaicos. 

A tensão no barramento CC é novamente perturbada em consequência das variações 

atmosféricas. Espera-se novamente que a estratégia de controle implementada para o inversor ponte 

completa mantenha a tensão do barramento CC estável em 400 V, o que se constata na Figura 5.11. 

Tem-se que a tensão no barramento CC após ser perturbada requer um tempo de 

aproximadamente 0,2 segundos para se estabilizar novamente. Porém, um comportamento 

oscilatório é observado ao longo de todo o período de análise, sendo que, essa oscilação apresenta 

um valor de pico de 2,16 V, o que concorda com o valor ∆VCOB estabelecido na Tabela 4.1 para o 

dimensionamento do capacitor de saída do conversor CC-CC. 

Avalia-se também o comportamento da tensão e corrente na carga diante das variações presentes 

na tensão do barramento CC. Na Figura 5.12 (a), observa-se que, independentemente das oscilações 

na alimentação do inversor ressonante, a tensão na carga mantém-se estável devido à estratégia de 

controle adotada. Porém, a frequência de oscilação da tensão da carga, na Figura 5.12 (b) é menor 
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do que foi apresentada na Figura 5.5 (b), na qual o barramento CC mantinha-se estável. Essa 

característica está plenamente justificada pela estratégia de controle adotada, a qual mantém a 

tensão na carga constante mediante a variação da frequência de comutação dos interruptores do 

inversor ressonante classe DE. 

 
Figura 5.11 - Tensão no barramento CC sob variações atmosféricas 

 
Figura 5.12 – Tensão na carga sob variações atmosféricas incidentes nos módulos 

Sabendo-se que a tensão no modelo da estufa de indução exibe uma característica estável e que a 

carga não foi alterada, é esperado que a corrente também se mantenha estável, segundo a Figura 

5.13. Os valores de pico e eficaz da corrente e da tensão na carga, assim como THDV (%)DE e 

THDI(%)DE são apresentados na Tabela 5.3. O espectro de frequência presente na carga deve-se ao 

modo de controle implementado para manter a tensão na carga constante, sendo apresentado na 
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Figura 5.14, uma vez que esse é o fator que influencia o cálculo dos valores da Tabela 5.3 para 

THDV(%)DE e THDI(%)DE. 

 
Figura 5.13 - Corrente na carga sob variações atmosféricas incidentes nos módulos 

Tabela 5.3 - Valores característicos dos sinais de tensão e corrente na carga 

Parâmetro Valor Eficaz Valor de pico THD(%)DE 

Tensão na carga 214,21861 V 312,85739 V 6,12% 
Corrente na carga 39,360081 A 57,928579 A 3,62% 

 
Analisando as formas de onda da tensão na carga na Figura 5.12 e seu respectivo espectro de 

frequência presente na Figura 5.14, observa-se manter constante, nesse caso implica o aumento do 

conteúdo harmônico. Porém, essa característica não é relevante devido à aplicação de alta 

frequência em um sistema de aquecimento por indução que não é prejudicado pelos harmônicos 

presentes. 

 
Figura 5.14 - Espectro de frequência da tensão na carga 
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram abordados os resultados correspondentes à simulação do sistema. É 

constatado, por exemplo, a resposta do método para o rastreio do ponto de máxima potência dos 

módulos fotovoltaicos por meio do algoritmo P&O que, em conjunto com o conversor boost 

baseado na célula de três estados, possibilitaram elevar a tensão do barramento CC aos 400 volts 

que o sistema requer. Por outro lado, quando o sistema opera sob condições STC, possibilita o 

fornecimento de 3000 W, e consequentemente, é capaz de alimentar a carga ressonante e injetar 

energia na rede convencional ao mesmo tempo, satisfazendo as normativas estabelecidas para o 

caso, como foi constatado. Considerando variações nas condições atmosféricas incidentes nos 

módulos fotovoltaicos, observou-se que a corrente injetada na rede não é mais constante, 

apresentando variações em função da potência fornecida pelo arranjo fotovoltaico. Apesar disso, a 

corrente na carga ressonante mantém-se imutável garantindo, desse modo, um ótimo controle de 

potência na carga que o sistema exige. 

Por sua vez, constata-se que o projeto de controle para o conversor ponte completa CC-CA, 

operando pela técnica de corrente média em conjunto com o módulo PLL, fornece a referência que 

garante que a corrente injetada à rede mantenha a fase e ângulo da onda senoidal da concessionária. 

Sendo assim, verifica-se a importância da escolha na frequência de corte adotada para a malha de 

corrente do controlador que, em conjunto com o filtro LC, fornecem alto desempenho em termos de 

conversão, tensão corrente, assim como a diminuição dos harmônicos injetados. 

A estrutura do inversor ressonante classe DE adotada para o sistema de cocção por indução 

eletromagnética garante a operação ZVS e ZCS no instante da comutação dos interruptores que o 

compõem. Logo, a utilização desse inversor mostra-se mais eficiente em termos da potência 

transferida à carga e dos esforços nos semicondutores. Da mesma maneira, a estratégia de controle 

desenvolvida, a qual se baseia em um oscilador controlado pela tensão do barramento CC, permite 

manter constante a potência na carga que advém da estabilidade da tensão. Por outro lado, o 

espectro de frequência apresentado na Figura 5.14 demonstra o que já foi analisado por meio da 

Figura 4.8, sendo que para manter os níveis de tensão estáveis e garantir a potência que a carga 

requer, o sistema deverá estar operando com uma frequência de comutação superior a 10 kHz e, de 

fato, os sistemas de cocção por indução tipicamente operam nessa faixa de frequências. 
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Um ponto a ser ressaltado é a resposta que o sistema apresentou no evento liga e desliga da carga 

ressonante, sendo que, sob condições NOCT, o fornecimento de potência foi compartilhado entre a 

rede convencional e o arranjo fotovoltaico, consequentemente, o sentido da corrente da rede foi 

invertido, não existindo mais injeção de energia.  
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CONCLUSÃO GERAL 

Este trabalho apresentou o estudo de um sistema de cocção por indução alimentado através de 

um sistema fotovoltaico integrado à rede. Foram analisadas as etapas que compõem o sistema 

proposto, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, sendo destacados importantes aspectos 

ao longo do desenvolvimento do estudo.  

Atualmente, o interesse do Equador em mudar o modelo da matriz energética tem motivado a 

política que promove a substituição dos fogões convencionais à base de GLP por estufas de indução 

eletromagnética. Apesar de o governo garantir um subsídio para quem consumir até 100 kWh, a 

principal preocupação da população é o aumento no preço da tarifa mensal de energia elétrica. 

Contudo, como uma solução viável, tem-se a utilização de fontes alternativas para gerar a energia 

requerida pelo sistema de cocção. Assim, adota-se o modelo de geração fotovoltaico que, além de 

fornecer a alimentação para a estufa de indução, também é capaz de injetar energia na rede elétrica 

da concessionária. 

Embora sejam apresentadas considerações prévias que descrevem conclusões específicas dos 

aspectos inerentes ao trabalho, enfatiza-se neste ponto a necessidade de uma abordagem global que 

expõe suas contribuições, assim como da sua continuidade. 

O sistema proposto emprega um conversor CC-CC correspondendo a uma estrutura boost 3SSC, 

um conversor CC-CA ponte completa com filtro LC para interconexão à rede e um conversor classe 

DE com carga ressonante CC-CA, sendo que este último bloco representa o sistema de cocção por 

indução. Embora na literatura existam várias outras opções que poderiam ser adotadas para cada 

uma das etapas do sistema, as justificativas que motivaram a escolha de cada uma das topologias 

supracitadas relacionam-se principalmente com a eficiência, necessidade de menor número de 

módulos fotovoltaicos conectados em série, obtenção de um amplo ganho de tensão, diminuição do 

conteúdo harmônico da corrente injetada na rede da concessionária, dentre outros. 

O foco principal do trabalho está em apresentar formas de ondas teóricas para o inversor 

ressonante classe DE com carga em paralelo, sendo que os interruptores satisfazem as condições 

ZVS e ZCS quando passam do estado ativo para o passivo. Por outro lado, o sistema respondeu 

satisfatoriamente na presença de variações na tensão do barramento CC que advêm das variações 

nas condições de irradiância e temperatura incidentes nos módulos fotovoltaicos. Observou-se que a 
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tensão na carga se mantém estável, garantindo-se a operação da estratégia de controle de frequência 

implementada através da função de transferência HDE(s). 

Com base nos resultados apresentados da simulação, é possível ressaltar e confirmar que o 

modelo de cocção de indução alimentado através de um sistema de geração fotovoltaico interligado 

à rede satisfaz os requerimentos estabelecidos pelas normas IEC 61000-2-3 e IEEE Std. 1547, sendo 

que o fator de potência da corrente injetada na rede é superior a 0,9 e THDI é superior a 1%. 

A partir do ponto de vista do pesquisador, existem três tipos de tecnologias que interatuam no 

desenvolvimento de um sistema de cocção por indução, a saber: inversor ressonante, modulação e 

arquitetura de controle e projeto do indutor. Sendo assim, o futuro do aquecimento por indução é 

bastante promissor, permitindo a realização de várias pesquisas nas três áreas supracitadas na busca 

de alto rendimento e ótimo desempenho nos sistemas de aquecimento indutivo. Nesse contexto, 

considerando que o trabalho desenvolvido se baseia somente em resultados de simulações, há 

diversas possibilidades de continuidade do estudo, dentre as quais se podem citar: 

 Desenvolvimento do modelo de carga ressonante em série e a sua respectiva validação; 

 Desenvolvimento e validação do modelo indutor recipiente, estabelecendo os valores Leq 

e Req com base nos elementos constitutivos da bobina e da peça de trabalho; 

  Desenvolvimento do controle do inversor ressonante baseado em diferentes estratégias 

como por exemplo, lógica fuzzy e a sua correspondente validação; 

 Validação experimental do sistema proposto. 
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