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RESUMO 

 

Este trabalho propõe o estudo e implementação de um conversor CC-CC bidirecional com 

três portas de único estágio com PWM trifásico bidirecional e isolado em alta frequência, 

baseado no conversor dual active bridge (DAB). A análise matemática baseada no modelo 

da componente fundamental é apresentada, a mesma é validada através do estudo do 

comportamento do ângulo de deslocamento de fase em relação a potência transferida. A 

estratégia de controle tem como objetivos controlar a tensão no barramento da Porta III, as 

correntes nos indutores intercalados inseridos na Porta I e o rastreamento do ponto de 

máxima potência do conjunto de módulos fotovoltaicos da Porta II. Um exemplo de projeto 

é desenvolvido com especificações dos componentes, projeto de magnéticos e projetos dos 

compensadores, sendo este implementado através de controladores discretos com 

programação através de um processador digital de sinais (Digital signal processor - DSP) 

de 32 bits de ponto flutuante fabricado pela Texas Instruments. Resultados de simulações 

são adequadamente discutidos, validando o funcionamento do conversor proposto, tanto em 

regime permanente, através da análise das principais formas de ondas, quanto resposta 

transitória, diante de degraus de carga. Um protótipo de 3,5 kW foi desenvolvido em 

laboratório com o objetivo de validar a análise teórica e resultados de simulação. A Porta I 

do conversor é alimentada em corrente através da inserção de indutores intercalados 

conectados a um banco de baterias de tensão nominal de 48 V. A tensão nominal da Porta II 

é 96 V alimentada por uma fonte de tensão programada para emular um sistema fotovoltaico 

(Photovoltaic – PV). Na Porta III do conversor é proposto um barramento CC com nível de 

tensão compatível com um sistema de distribuição de corrente contínua em baixa tensão 

(Low Voltage Direct Currente – LVDC) de média potência, de 380 V. Por ser uma estrutura 

multiportas, o conversor proporciona sete modos de operações os quais foram realizados 

ensaios para verificação do comportamento dinâmico e em regime permanente, além da 

verificação do rendimento para três modos de operação.  

 

 

Palavras-chave: Conversor CC-CC trifásico, Conversores multiportas, Dual active bridge 

(DAB), Phase-shift, Energia fotovoltaica, Maximum power point tracking (MPPT). 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work proposes the study and design of a single-stage three-phase bidirectional dc-dc 

converter, with high-frequency isolation, current-fed based on the dual active bridge 

converter (DAB). The mathematical analysis based on the fundamental component model is 

presented, it is validated through the study of the behavior of the phase shift angle in relation 

to the power transferred. The control strategy has as objectives to control the bus voltage of 

the High voltage side, the currents in the interleaved inductors and the tracking of the 

maximum power point of the set of photovoltaic panels. A design example is developed with 

component specifications, magnetic design, and controller designs, which is implemented 

through discrete controllers programmed through a 32-bit digital signal processor (DSP) 

manufactured by Texas Instruments. Simulation results are properly discussed, validating 

the operation of the proposed converter, both on a permanent basis, by analyzing the main 

waveforms, the transient response through load steps. A prototype of 3.5 kW was developed 

in the laboratory with the objective of validating the theoretical analysis and simulation 

results. The port I of the converter is current-fed through the insertion of interleaved 

inductors connected to a batteries bank of nominal voltage 48 V. The nominal voltage of 

Port II is 96 V powered by a voltage source programmed to emulate a photovoltaic system. 

In Port III of the converter, a DC bus with voltage level compatible with a medium power 

LVDC distribution system of 380 V. Due to the fact that it is multi-port, the converter 

provides seven modes of operation, which have been carried out to verify dynamic and 

steady state behavior, as well as performance verification for three modes of operation. 

 

Keywords: Three-phase DC-DC converter, Multiport Converter, dual active bridge, phase-

shift, photovoltaics, Maximum power point tracking. 
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V
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 Tensão de saída do sensor de corrente 
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 Tensão instantânea no barramento da Porta I 

v
2
 Tensão instantânea no barramento da Porta II 
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3
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V
2
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 Componente fundamental da tensão na fase S em relação ao neutro. 

v
tn,fm

 Componente fundamental da tensão na fase T em relação ao neutro. 
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ω
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 Frequência natural do filtro anti-aliasing dos compensadores de 
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ω
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 Frequência angular equivalente ao período de chaveamento 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e motivação 

 

Novas políticas energéticas e preocupações ambientais estão fazendo com que os 

sistemas de energia elétrica apresentem características de descentralização e sustentabilidade. 

Ao descentralizar a geração, a energia pode ser produzida mais próxima do consumidor, 

evitando perdas e aumentando a eficiência e confiabilidade da rede elétrica (RODRIGUEZ-

DIAZ et al., 2016).  

Na última década, a participação das fontes de energias renováveis nos sistemas de 

geração de energia elétrica tem aumentado de forma significativa. A energia proveniente de 

sistemas fotovoltaicos (PV, do inglês photovoltaic) tem se destacado como fonte primária de 

energia renovável tanto nos sistemas conectados à rede elétrica como autônomos (OUYANG; 

ANDERSEN, 2016). Ocorre uma crescente expansão de sistemas de geração distribuída a nível 

de consumo, em baixa tensão, onde se encontram a maioria dos consumidores. Este tipo de 

geração facilita a integração de geradores distribuídos, principalmente fontes de energias 

renováveis, com elementos armazenadores de energia, devido a facilidade de conexão a um 

barramento CC (RODRIGUEZ-DIAZ et al., 2016). Portanto, vem acontecendo uma revolução 

no sistema elétrico global devido à crescente aplicação de fontes de energias renováveis aliada 

ao desenvolvimento tecnológico da eletrônica de potência e ao surgimento de dispositivos de 

armazenamento de energia de altos desempenhos (ZHEMING JIN et al., 2016). 

A Figura 1.1 ilustra um típico sistema de geração distribuída off-grid, autônomo, 

composto por módulos fotovoltaicos, banco de baterias e um barramento em corrente contínua 

(CC). Tradicionalmente, é necessário um conversor para o estágio PV, e outro para o estágio 

de carga e descarga das baterias, o que resulta em aumento de custo, volume e arquitetura com 

maior complexidade (HONGYU-ZHU et al., 2015). Quanto ao estágio PV, os parâmetros de 

saída dos módulos fotovoltaicos como tensão, corrente e potência dependem das variações 

climáticas, principalmente irradiância solar e temperatura ambiente. Além desta característica, 

segundo Guerrero (2016), a eficiência de um módulo fotovoltaico é relativamente baixa, varia 

entre 12% e 20%. Portanto, ocorre a necessidade de utilização de técnicas que propiciem a 

extração de máxima potência disponível nestes sistemas.  
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Figura 1.1 – Típico sistema de geração distribuída PV. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Neste contexto, este trabalho tem por finalidade apresentar um conversor CC-CC 

multiportas integrado de um único estágio com a capacidade de gerenciamento do fluxo de 

potência, e possibilidade de conexão a um sistema PV com rastreamento da máxima potência 

do sistema. 

 Os conversores multiportas têm como principais vantagens: volumes reduzidos, 

topologias compactas, baixos custos e altas eficiências (ZHANG; HAO, 2017). A Figura 1.2 

mostra a estrutura de um conversor CC-CC multiporta com um único estágio. A topologia do 

conversor proposto é baseada no dual active bridge-DAB apresentada por Doncker, Divan e 

Kheraluwala (1991), o que possibilita o fluxo bidirecional de potência e, consequentemente, o 

gerenciamento do módulo e sentido da potência através de cada porta.  

Figura 1.2 – Conversor bidirecional multiportas com único estágio. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Além do controle do fluxo de potência e da isolação galvânica por meio dos 

transformadores de alta frequência, o conversor proposto permite a aplicação de diferentes 

níveis de tensões em suas portas.  Utilizando-se níveis de tensão diferentes, pode-se adotar a 

seguinte nomenclatura, lado de baixa tensão (LVS, do inglês Low Voltage Side) e lado de alta 

tensão (HVS, do inglês High Voltage Side).  No HVS do conversor proposto é sugerida uma 

tensão compatível com um sistema CC em baixa tensão de média potência. Segundo Rodriguez-
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Diaz et al. (2016), para um sistema de média potência, de até 10 kW, os níveis de tensões entre 

230 – 400 V são um bom compromisso entre eficiência e segurança, além da compatibilidade 

com sistemas de corrente alternada (CA). Portanto, para o barramento no HVS propõe-se uma 

tensão CC de 380 V. As tensões nas outras portas serão analisadas no decorrer do estudo do 

conversor. 

 

1.2 Organização da dissertação 

 

Este trabalho está organizado em sete capítulos. O Capítulo 1 consiste desta 

introdução e contextualização do tema da dissertação. 

No Capítulo 2 apresenta-se o estado da arte dos conversores CC-CC isolados 

multiportas com característica de bidirecionalidade. São descritos os principais conversores 

monofásicos e trifásicos bidirecionais alimentados em corrente encontrados na literatura. 

Destaca-se nesta revisão literária as topologias apresentadas por Oliveira Filho (2016) e Wang 

e Hui-Li (2012), nas quais se baseou o arranjo do conversor desta dissertação. Em seguida, são 

analisados os principais conversores CC-CC trifásicos alimentados em corrente com 

característica multiportas e, por fim, a proposta do conversor estudado. 

No Capítulo 3 apresenta-se a análise do conversor CC-CC. Uma vez que a topologia 

é proposta, esta seção dedica-se a descrever a estrutura supracitada em detalhes. Primeiramente, 

realiza-se a análise quantitativa mediante equacionamento do conversor, baseado no modelo 

fundamental e, em seguida, os cálculos de seus elementos. Por último, realiza-se a análise 

quantitativa apresentando a estratégia de controle, a qual incluem o controle das correntes dos 

indutores intercalados, o controle da tensão da Porta III e o rastreamento do ponto de máxima 

potência. 

No Capítulo 4 são desenvolvidos os procedimentos de projeto. Neste capítulo, é 

descrito detalhadamente as especificações do projeto, seleção dos componentes do circuito de 

potência do conversor, e os projetos dos compensadores de corrente e tensão, além dos projetos 

dos elementos sensores de tensão e corrente, filtros anti-aliasing. Em seguida, tem-se o projeto 

dos indutores e transformadores utilizados no experimento. 

No Capítulo 5 são apresentados resultados de simulação. Além da análise em 

resultados em regime permanente mediante a ilustração das principais formas de ondas, são 

aplicados degraus de carga para validar o funcionamento correto dos compensadores e a 

demonstrar a bidirecionalidade de fluxo de potência do conversor. 



27 

 

No Capítulo 6 destacam-se a apresentação dos resultados experimentais, a partir de 

um protótipo de 3,5 kW. Analogamente à simulação, inicialmente tem-se a análise do conversor 

em regime permanente, descrevendo-se seu funcionamento em termos das principais formas de 

onda. Em seguida, o desempenho adequado dos compensadores é validado aplicando-se 

degraus de carga com intuito de investigar a resposta dinâmica do sistema. Também, obtém-se 

a curva de rendimento para três modos de operação do conversor. 

No Capítulo 7 tem-se a conclusão geral. São apresentadas as considerações finais 

do trabalho, discutindo-se detalhadamente o estudo desenvolvido e propondo-se sugestões para 

continuidade da pesquisa em termos de trabalhos futuros.  
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2 ESTADO DA ARTE DOS CONVERSORES CC-CC BIDIRECIONAIS ISOLADOS 

 

Neste capítulo é realizada a revisão de literatura envolvendo os principais 

conversores CC-CC bidirecionais isolados. Dentre as diversas topologias, os conversores 

baseados no DAB alimentados em tensão são os mais utilizados (SHA; ZHANG, 2016). No 

entanto, para sistemas que apresentem dispositivos armazenadores de energia, o DAB 

alimentado em tensão não é adequado, uma vez que esta topologia proporciona elevadas 

ondulações de correntes possibilitando a redução da vida útil destes dispositivos. Assim, os 

conversores baseados no DAB alimentado em corrente apresentam uma solução eficiente 

quando o sistema possui dispositivos armazenadores de energia, como por exemplo, banco de 

baterias. Algumas vantagens desta topologia são: baixas ondulações na corrente de entrada, 

ampla faixa de variação da tensão nos barramentos e capacidade de multiportas em uma 

topologia integrada (SHI et al., 2015). Portanto, são apresentadas as características dos 

conversores isolados alimentados em corrente, com duas e três portas, encontrados na literatura. 

Com base nesses trabalhos, divide-se este capítulo em duas seções, sendo que na primeira seção 

são levantados os principais conversores CC-CC monofásicos, e na segunda seção, descrevem-

se os trifásicos. Por fim, propõe-se a topologia estudada neste trabalho. 

 

2.1 Conversores bidirecionais monofásicos alimentados em corrente 

 

Dentre as diversas topologias encontradas na literatura, esta seção dedica-se à 

revisão dos trabalhos associados a topologias baseadas nos conversores DAB com alimentação 

em corrente de único estágio monofásico com duas e três portas.  

 

2.1.1 Conversor bidirecional half-bridge de duas portas 

 

Em Peng et al., (2004), é proposto um conversor bidirecional CC/CC do tipo meia 

ponte (HB, do inglês half-brige) para aplicação em células combustíveis. Como estratégia de 

modulação, utiliza-se os interruptores operando com uma razão cíclica fixa de 50% e 

deslocamento de fase (PS, do inglês phase shift) das tensões quase quadradas, controlando-se, 

assim, o fluxo de potência através das portas. O conversor pode operar no modo elevador 

(boost), ou seja, potência fluindo do LVS para o HVS. No fluxo contrário, o conversor possui 
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características abaixadora (buck). Com aplicações similares aos conversores de pontes 

completas (FB, do inglês full-bridge), esta topologia possui as seguintes vantagens: circuitos 

simples, comutação suave e alto rendimento. A Figura 2.1 mostra o diagrama da topologia do 

conversor proposto.  

Figura 2.1 – Conversor bidirecional half-bridge de duas portas. 

 
FONTE: Adaptada de (FRANG, 2004). 

Os resultados experimentais de um protótipo de 1,6 kW, com condições nominais, 

apresentaram rendimento de 94%. Apesar das características apresentadas, a topologia não é 

recomendável para aplicações em altas potências devido a elevadas correntes nos interruptores. 

 

2.1.2 Conversor bidirecional full-bridge de duas portas com filtro indutivo 

 

Em Xuewei e Rathore (2013) é proposta uma topologia bidirecional alimentada em 

corrente, a qual possui como célula principal a estrutura do conversor DAB acrescentada de um 

indutor de filtro na entrada do conversor. A Figura 2.2 mostra o esquemático deste conversor.  

Figura 2.2 – Conversor com filtro indutivo full-bridge. 

 
FONTE: Adaptada de (XUEWEI; RATHORE, 2013). 
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Utiliza-se a modulação padrão, ou seja, a razão cíclica dos interruptores  das pontes 

é fixada em 50% e o controle do fluxo de potência dá-se através da modulação PS. Além das 

características intrínsecas dos conversores alimentados em corrente, esta topologia proporciona 

a comutação sob corrente nula (ZCS, do inglês Zero Current Switching) dos interruptores 

primários e a comutação sob tensão nula (ZVS, do inglês Zero Voltage Switching) nos 

interruptores secundários permitindo uma redução significativa das perdas por comutação. No 

fluxo reverso de potência, ou seja, do HVS para o LVS, o conversor atua como um conversor 

CC-CC isolado alimentado em tensão com filtro indutivo na saída. 

 

2.1.3 Conversor bidirecional full-bridge de duas portas com boosts intercalados 

 

A topologia proposta em Shi et al. (2013) foi utilizada como o estágio CC-CC de 

um sistema PV conectado à rede. A tensão no LVS é controlada através dos conversores boost 

intercalados a partir da mudança da razão cíclica nos interruptores. Esta estrutura intercalada 

permite uma menor ondulação da corrente de entrada. A Figura 2.3 mostra o esquemático do 

conversor proposto. 

Figura 2.3 – Conversor bidirecional full-bridge de duas portas com boosts intercalados. 

 
FONTE: Adaptada de (SHI; XUE, 2013). 

A estrutura apresentada permite uma ampla variação da tensão no LVS, ideal para 

sistemas PV. Devido a esta característica, o conversor apresenta diferentes condições de ZVS, 

possibilitando uma maior atenção quanto à questão da modulação utilizada. Em Shi et al. 

(2015), é proposta uma modulação com a razão cíclica variando de 0% a 100% em ambas as 

pontes de maneira simétrica e modulação PS variano de 0 a 180°. Já em Sha e Zhang (2016), 

para esta mesma topologia, além de um mesma razão cíclica efetiva para ambos os lados, é 
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implementado um duplo deslocamento de fase: um deslocamento relativo aos braços da ponte 

secundária e o outro relativo às tensões quase quadradas que surgem nos terminais do indutor 

de transferência de energia.  

 

2.1.4  Conversor bidirecional de três portas com half-bridge no secundário  

 

Em Sun et al. (2014) é apresentado um conversor CC-CC bidirecional de três portas 

com único estágio baseado no conversor DAB. A topologia possui seis chaves ativas, duas 

portas disponíveis no LVS, onde estão conectados um sistema PV e um dispositivo 

armazenador de energia, e uma porta no HVS. A Figura 2.4 mostra o esquemático da topologia. 

Figura 2.4 – Conversor com três portas CC-CC DAB com half-bridge. 

 
FONTE: Adaptada de (SUN et al.,2014). 

As indutâncias intercaladas diminuem os picos de corrente no dispositivo 

armazenador de energia e o emprego do HB no HVS tem como vantagens a redução do número 

de interruptores ativos e a possibilidade de alto nível de tensão na porta de saída. A modulação 

foi implementada através da variação da razão cíclica no LVS, com a finalidade de ajuste das 

tensões nas portas, e razão cíclica constante igual a 50% no HVS. O fluxo de potência é 

controlado através de modulação PS. 

 

2.1.5 Conversor bidirecional de três portas com full-bridge no secundário 

 

Baseado no conversor DAB, o conversor multiportas proposto em Moqaddam e 

Hamzeh (2017) é composto por conversores com características boost intercalados no LVS e 

um FB no HVS. Por ser uma estrutura de único estágio, o conversor apresenta as seguintes 
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vantagens: estrutura simples, números reduzidos de dispositivos ativos e alta densidade de 

potência. O esquemático do conversor é mostrado na Figura 2.5. 

Figura 2.5 – Conversor com três portas CC-CC bidirecional full-bridge.  

 
FONTE: Adaptada de (MOQADDAM; HAMZEH, 2017). 

A modulação é implementada através das seguintes estratégias: razão cíclica 

variável no LVS, com o objetivo de controlar as tensões nas portas, e razão cíclica fixa e igual 

a 50% com o controle do fluxo de potência por meio de modulação PS no HVS. A comutação 

ZVS pode ser obtida para todas as chaves. Por se tratar de um DAB alimentado em tensão, 

quando o dispositivo armazenador de energia assume toda a potência fornecida, a topologia 

apresenta como desvantagem a possibilidade de alta ondulação de corrente neste dispositivo. 

 

2.2 Conversores bidirecionais trifásicos  

 

Os conversores CC-CC bidirecionais trifásicos têm sido amplamente utilizados em 

aplicações que envolvem médias e altas potências. Comparados aos conversores CC-CC 

monofásicos apresentam as seguintes vantagens: os níveis de correntes eficazes nos 

interruptores ativos são menores, redução do tamanho dos transformadores e filtros menores  

(TAO LI; SURYADEVARA; PARSA, 2017).  Portanto, nesta seção serão apresentados os 

principais conversores CC-CC bidirecionais trifásicos, cujas características contribuíram para 

a concepção da topologia proposta neste trabalho. 

 

 

 



33 

 

2.2.1 Conversor CC-CC com PWM trifásico bidirecional com comutação suave 

 

Em Doncker, Divan e Kheraluwala (1991) foi apresentada a primeira topologia do 

DAB trifásico alimentado em tensão. O esquemático é mostrado na Figura 2.6. O conversor é 

formado por duas pontes inversoras ativas trifásicas que permitem o fluxo bidirecional de 

potência.  

Figura 2.6 – Conversor CC-CC com PWM trifásico bidirecional com comutação suave. 

 
FONTE: Adaptada de ( DONCKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991). 

A topologia apresenta frequências de ondulação de tensão e corrente seis vezes 

maior que a frequência de chaveamento dos interruptores, o que possibilita a redução dos filtros 

do conversor. A comutação ZVS ocorre naturalmente com o ganho estático unitário para todos 

os interruptores, no entanto, para outros ganhos que não sejam unitário esta comutação acontece 

somente em alguns interruptores. 

 

2.2.2 Conversor CC-CC DPS com comutação suave 

 

A topologia apresentada em Oliveira Filho, Oliveira JR. e Praça (2013) é composta 

por três FB no LVS e um inversor trifásico no HVS, permitindo a circulação de um maior fluxo 

de potência, devido ao paralelismo de fases no lado primário. A conexão entre as estruturas é 

realizada através de três transformadores monofásicos de alta frequência, com conexões 

configuradas em delta aberto/estrela. O fluxo de potência é controlado através do duplo 

deslocamento de fase (DPS, do inglês Dual Phase Shift), ou seja, através do ângulo entre braços 

das pontes do LVS (pontes primárias), e ou, através do controle do ângulo de deslocamento 

entre as tensões que surgem nos terminais dos transformadores. O conversor também apresenta, 

de forma natural, a comutação ZVS a partir do ganho estático unitário. O esquemático da 



34 

 

topologia é apresentado na Figura 2.7. Resultados experimentais obtidos pelo autor a partir de 

um protótipo de 3,5 kW com frequência de chaveamento de 20 kHz registraram rendimento 

acima de 95% para cargas maiores que 2 kW e, aproximadamente, 96% para carga nominal.    

Figura 2.7 – Conversor CC-CC DPS com comutação suave. 

 
FONTE: Adaptada de ( OLIVEIRA FILHO; OLIVEIRA JR.; PRAÇA, 2013). 

 

2.2.3 Conversor CC-CC DAB trifásico alimentado em corrente com controle da tensão na 

porta de entrada   

 

A topologia apresentada em Wang e Hui-Li (2012) é composta por um DAB 

trifásico, três indutores boost intercalados e um barramento capacitivo no LVS. Os três 

transformadores monofásicos de altas frequência são conectados em Y-Y com o objetivo de 

diminuir a corrente circulante e problemas de desequilíbrio. O circuito da topologia é mostrado 

na Figura 2.8. 

Figura 2.8 – Conversor CC-CC DAB trifásico alimentado em corrente com controle da tensão 

na porta de entrada   

 

FONTE: Adaptada de ( WANG; HUI-LI, 2012). 
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A topologia permite obter uma larga faixa de variação de tensão na fonte no LVS, 

isso porque a partir da variação do PS os conversores boost intercalados permitem manter a 

tensão do barramento controlada. Porém, com este adicional grau de liberdade é necessário a 

inserção de capacitores de retardo (snubbers) em paralelo com os interruptores de ambos os 

lados, LVS e HVS, para garantir a comutação ZVS. A partir de um protótipo de 6 kW, o autor 

executou testes com diferentes tensões de entrada. Para uma tensão de entrada de 36 V e 

potência de saída de 2,3 kW foi obtido um rendimento de 96,4%.     

 

2.2.4 Conversor DAB trifásico alimentado em corrente e naturalmente grampeado 

 

O conversor DAB trifásico alimentado em corrente proposto em Bal, Rathore e 

Srinivasan (2015) é apresentado na Figura 2.9. Devido as indutâncias de dispersões e parasitas, 

os conversores alimentados em corrente apresentam elevados picos de tensões nos interruptores 

ativos, geralmente minimizados com a inserção de circuitos snubbers. Portanto, para diminuir 

os efeitos destas tensões é sugerida uma nova técnica de modulação para a topologia.    

Figura 2.9 – Conversor matricial com retificador ativo no lado secundário. 

 
FONTE: Adaptada de (BAL; RATHORE; SRINIVASAN, 2015). 

A modulação consiste em forçar a sobreposição de chaveamento nos interruptores 

de um mesmo braço no LVS do conversor resultando em uma razão cíclica efetiva. Esta razão 

cíclica efetiva é adotada para os interruptores no HVS. O objetivo é que os diodos que estão em 

paralelo com os interruptores conduzam no momento da transição dos estados das chaves 

garantindo a comutação suave. As ondulações da corrente no indutor (boost) e, 

consequentemente na fonte de alimentação do LVS, possuem frequência equivalente a três 

vezes a frequência de chaveamento.    
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2.2.5 Conversor CC-CC trifásico bidirecional integrado de três portas 

 

Em Wang e Hui-Li (2013) é proposto um conversor CC-CC bidirecional trifásico 

multiportas integrado alimentado em corrente. A estrutura é formada por um DAB trifásico com 

os transformadores de altas frequências conectados em Y-Y. Três indutores intercalados são 

conectados nos pontos centrais dos braços no LVS com o objetivo de controlar a tensão do 

barramento. O circuito esquemático desta topologia é apresentado na Figura 2.10. 

Figura 2.10 – Conversor CC-CC trifásico multiportas. 

 
FONTE: Adaptada de (WANG; HUI-LI, 2013). 

A partir de um protótipo de 3 kW, os autores verificaram a comutação suave para 

diferentes modos de operação. A topologia propiciou menores ondulações de correntes no 

dispositivo de armazenamento de energia, porém a frequência limita-se a três vezes a frequência 

de chaveamento.  

 

2.3 Topologia proposta 

 

A partir das topologias monofásicas alimentadas em corrente apresentadas é 

possível elaborar uma estrutura multiportas, bidirecional e isolada. No entanto, para um maior 

processamento de potência é sugerida uma estrutura trifásica. A topologia apresentada por 

Wang e Hui-Li (2013) possui estas características, no entanto, a disposição das alimentações 

nas Portas I e II deste conversor sugere baixa tensões e elevadas relações de transformação dos 

transformadores, apresentando maiores perdas. Em Oliveira Filho (2016) é apresentada uma 

estrutura com transformadores de alta frequência com conexões denominada delta 

aberto/estrela capaz realizar, mesmo com relação de espiras iguais, um ganho equivalente duas 

vezes a tensão de alimentação. Portanto, com o objetivo de proporcionar um conversor com alta 

capacidade de transferência de potência, isolação em alta frequência e bidirecionalidade de 
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fluxo de potência, é proposto um arranjo topológico com base nos conversores apresentados 

por Oliveira Filho (2016) e Wang e Hui-Li (2013) os quais consistem em estruturas CC-CC 

trifásica bidirecional isolada. Esta dissertação propõe uma versão multiportas integrada com 

uma porta alimentada em corrente. Como principais características do conversor representado 

na Figura 2.11, destacam-se:  

 Baixas ondulações de corrente nas portas; 

 Alta densidade de potência pelo paralelismo de fases;  

 Isolação galvânica em alta frequência; 

 Fluxo de potência bidirecional; 

 Estrutura de estágio único; 

 Permite larga faixa de variações de tensão no LVS. 

 

Figura 2.11 – Conversor CC-CC proposto. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Neste novo arranjo topológico, os indutores intercalados funcionam como 

conversores boosts e propiciam o controle da tensão no barramento do LVS, enquanto o 

controle do fluxo de potência é realizado de acordo com a modulação PS, de forma análoga aos 

conversores DAB alimentados em tensão. O conversor proposto, por ser multiportas, possibilita 

a interconexão de diversas fontes de energias e/ou cargas. Para o estudo foi proposta a seguinte 

distribuição: Porta I – elemento acumulador de energia do tipo banco de baterias; Porta II – 

arranjo fotovoltaico; e Porta III – barramento CC/carga CC. 

 

2.4 Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou uma revisão bibliográfica envolvendo as principais 

características dos conversores CC-CC bidirecionais isolados cujas topologias baseavam-se no 

princípio do conversor DAB. Primeiramente, foram descritos alguns dos conversores 
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monofásicos alimentados em corrente mais relevantes ao tema. Em seguida, foram descritos os 

principais conversores DAB trifásicos alimentados em tensão sobre quais topologias doaram a 

estrutura básica para os conversores trifásicos alimentados em corrente e, consequentemente, o 

desenvolvimento das topologias trifásicas multiportas. 

Diante das características dos conversores apresentados, foi proposto um novo 

arranjo topológico com características multiportas, trifásico, CC-CC isolado, bidirecional e com 

único estágio, baseado no conversor DAB.  
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3 ANÁLISE DO CONVERSOR PROPOSTO 

 

Este capítulo dedica-se à descrição detalhada do conversor proposto. A estrutura 

básica do conversor apresentada por Oliveira Filho, Oliveira Jr. e Praça (2015) consiste em três 

FB no lado primário (LVS) e uma ponte completa trifásica no secundário do conversor (HVS). 

Nesta estrutura, o fluxo de potência é controlado através do ângulo entre os braços das pontes 

monofásicas primárias e/ou através do ângulo entre as tensões impostas sobre os indutores de 

transferência de energia. No conversor proposto, o ângulo dos braços de uma mesma ponte é 

igual a 180° e o controle do fluxo de potência é controlado através do deslocamento de fases 

das tensões impostas sobre os indutores de transferência de energia e da razão cíclica das pontes 

no LVS. 

 

3.1 Estratégia de modulação 

 

 A estratégia de modulação proposta para a nova topologia é elaborada a partir da 

modulação por largura de pulso (PWM, do inglês Pulse-Width Modulation) associada com 

deslocamento de fase.  No LVS as portadoras de um mesmo braço são defasadas em 180° e 

entre pontes diferentes 120°, conforme mostra a Figura 3.1. A razão cíclica dos interruptores é 

determinada pela comparação dos sinais das moduladoras e das portadoras e pode assumir 

valores de 0% a 100%.  

Figura 3.1 – Modulação do LVS. 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor. 

No HVS as defasagens entre braços da ponte trifásica são de 120° e 240° conforme 

mostra a Figura 3.2. As moduladoras são constantes, iguais a 0,5, portanto, a razão cíclica dos 
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interruptores são iguais a 50%. O fluxo de potência é controlado através do ângulo φ, ou seja, 

pelo deslocamento de fase relativo as defasagens entre as portadoras do LVS e HVS  

Figura 3.2 – Modulação do HVS. 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor. 

 

3.2 Análise do modelo baseado nas componentes fundamentais 

 

Os três transformadores monofásicos de alta frequência utilizados estão dispostos 

em uma conexão delta aberto / estrela. Como resultado desta conexão, as tensões que surgem 

nos terminais dos transformadores no HVS não dependem somente dos estados das chaves de 

um mesmo braço, podem ocorrer vários níveis em virtude do surgimento de tensões de modo 

comum. A Figura 3.3 mostra a tensão rnv referida para o LVS do transformador. 

Figura 3.3 – Tensões nos indutores de transferência de energia. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 Uma análise do conversor a partir das etapas de operação torna-se muito exaustiva. 

A critério de simplificação do circuito equivalente do conversor, opta-se por trabalhar com o 
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modelo composto pelas componentes fundamentais das tensões sintetizadas nos dois lados do 

conversor, já que existem estudos comprovando a aproximação entre modelos das componentes 

fundamentais e completo (DE DONKER; DIVAN; KHERALUWALA, 1991; MAZZA, 2015; 

OLIVEIRA FILHO; OLIVERIA JR.; PRAÇA, 2015). 

Para a análise do fluxo de potência do conversor, é necessário obter as equações 

das tensões que estão sobre os terminais dos indutores de transferência de energia e, 

consequentemente, as correntes, em módulo e fase, que fluem através deles. No LVS as tensões 

que surgem nestes indutores dependem somente dos estados das chaves das pontes primárias, 

o que facilita os cálculos das componentes fundamentais das tensões, pois surgem tensões quase 

quadradas. Devido aos diversos níveis de tensões que surgem nos secundários dos 

transformadores, foi conveniente buscar uma estratégia que facilitasse estes cálculos, 

relacionaram-se as tensões dos secundários de cada transformador com o ponto central do 

barramento capacitivo, como mostra a Figura 3.4. Portanto, foi possível associar as 

componentes fundamentais das tensões dos secundários dos transformadores com, somente, os 

estados das chaves da ponte trifásica inversora do HVS.     

  Figura 3.4 – Conversor proposto e as tensões nos transformadores. 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor. 

A Figura 3.5 mostra um circuito equivalente com as relações das tensões sugeridas, 

onde “n” representa o ponto central da conexão estrela e “o” o ponto central do barramento 

capacitivo. 

Figura 3.5 – Componentes fundamentais das tensões nos secundários dos transformadores. 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor. 
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Considerando que o fluxo de potência através dos transformadores são equilibrados, 

então chega-se aos resultados apresentados em (3.1), ou seja, as componentes fundamentais das 

tensões que surgem nos transformadores e as componentes da nova referência são iguais.  

, ,

, ,

, ,

rn fm ro fm

sn fm so fm

tn fm to fm

v v

v v

v v

 







  (3.1) 

 

3.2.1 Tensão eficaz da componente fundamental  

 

A Figura 3.6 apresenta o modelo por fase do conversor, considerando o secundário 

referido para o primário.  As tensões instantâneas que surgem nos indutores dependem do 

ângulo  e das razões cíclicas aplicadas aos interruptores ativos do conversor. 

Figura 3.6 – Modelo equivalente por fase 

 
FONTE: Adaptada de (MAZZA, 2015). 

As magnitudes das tensões podem ser calculadas com o auxílio das Séries de 

Fourier apresentada em (3.2).  
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0

1
,   1,2,..., .

T

n f ob v t sen n t dt n
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      (3.5) 

 

A partir da Figura 3.7, verifica-se que o período de 12av  é dado por 2 ,sT T   a 

frequência angular fundamental por 2 1o s sT     ,que ot  e por simetria, que é uma 

função periódica par. Portanto, os termos da série são formados por cossenos, ou seja, os termos 

das equações (3.3) e (3.5) são iguais a zero.  

Figura 3.7 – Formas de onda das tensões 12av  e 12,a fmv  . 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor.  

A partir destas considerações, o valor instantâneo da componente fundamental da 

tensão é apresentada em (3.6).  
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O valor eficaz de 12,a fmv  é calculado a partir de (3.7), 
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Calculando e simplificando (3.7), obtém-se (3.8), onde 2V  é a tensão na Porta II e 

1D  o razão cíclica relativa aos interruptores superiores da ponte primária.  
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 Para obter o valor eficaz de ,rn fmv (componente fundamental da tensão no 

secundário do transformador), utiliza-se do mesmo procedimento. Uma observação importante, 

é que a razão cíclica 2D  é fixa e igual a 0,5, então o resultado da tensão eficaz é apresentada 

em (3.9).  
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   (3.9) 

 

 Para referir esta tensão para o lado primário do transformador, basta dividir (3.9) 

pela relação de transformação do transformador, ta , obtendo-se (3.10). 
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Onde em (3.11), N
s
  é o número de espiras do secundário e PN  número de espiras 

do primário do transformador.  
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3.2.2 Fluxo de potência no transformador  

 

A expressão matemática que mensura o valor do fluxo de potência através do 

transformador pode ser obtida a partir do modelo da Figura 3.6, visto que, a corrente que flui 

pelo indutor aL   é a mesma do transformador. Portanto, a potência elétrica total complexa, 
tS ,  

é apresentada em (3.12).  

 

' *

t rn La t tS V I P jQ      (3.12) 

 

Onde, '

rnV  é a tensão fasorial referida ao primário do transformador, *

LaI  o conjugado 

da corrente através do indutor, tP a potência ativa e tQ a potência circulante. 
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Tomando-se como referência para o sistema fasorial a tensão primária 12av ,  a 

corrente complexa conjugada é dada por (3.13), 
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 Substituindo-se os valores das tensões eficazes encontrados anteriormente, o valor 

do conjugado da corrente é calculado por (3.14) e o da tensão primária por (3.15) 
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Após a manipulação das equações (3.12), (3.14) e (3.15), as potências ativa, em 

módulo, e a potência circulante são dadas por (3.16) e (3.17), respectivamente. 
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Para facilitar a visualização do comportamento das potências ativa e reativa que 

circulam através do indutor e, consequentemente, pelo transformador, opta-se em fazer o estudo 

utilizando como unidade de medida por unidade (p.u.). Para a escolha da potência de base, 

considera-se em (3.16) que 1 0,5D  , 90o   e que devido as propriedades dos indutores 

intercalados 2 1 1V V D . Portanto, a potência de base em p.u. é dada por (3.18). 
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A partir da base adotada, a potência ativa em p.u. fica de acordo com (3.19)   
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   (3.19) 

 

Como as pontes primárias estão defasadas em120 , então a modulação PS está 

limitada por 120 ,120    , pois para valores maiores ocorrerá inversão de fases. Quanto à razão 

cíclica, segundo Wang e Hui-Li (2012), na prática, é limitada entre 1 3,2 3  por questões de 

eficiência e limites de variação das tensões nas portas. A Figura 3.10 mostra uma representação 

da potência ativa em p.u. com as variações sugeridas. 

 Analisando-se o gráfico, verifica-se que quando 1D  é decrementa já potência ativa 

aumenta, isto ocorre porque quando a razão cíclica diminui, há uma elevação na tensão CC da 

Porta II, já que 1D  é relativo aos interruptores superiores das pontes. Consequentemente, com a 

elevação da tensão, as correntes através dos transformadores são incrementadas, aumentando 

assim a potência transferida. Já para o deslocamento de fase ângulos inferiores a 90o  à potência 

ativa aumenta, de maneira quase linear, com o incremento deste ângulo. 

 Com a avalição da potência ativa, uma proposta razoável para critério de projeto 

seria adotar altos valores para o deslocamento de fase e pequenos valores de 1D . No entanto, é 

preciso fazer análises sobre a circulação de potência não ativa através dos transformadores. 

Figura 3.8 – Potência ativa em p.u. versus razão cíclica 1D  e φ. 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor. 
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A Figura 3.9 mostra o comportamento da potência não ativa que circula nos 

transformadores. Após examinar o gráfico, percebe-se que, com a variação de 1D ,  a potência 

reativa tem comportamento inverso ao da potência ativa, ou seja, se uma aumenta a outra 

diminui e vice-versa. Quanto ao deslocamento de fase, o comportamento é de maneira direta, 

se ocorre um aumento na potência ativa há um incremento da potência não ativa.  

Figura 3.9 – Potência não ativa em p.u. versus razão cíclica 1D  e  ângulo deslocamento de 

fase  . 

 
FONTE: Elaborada pelo Autor. 

A análise relacionando o fluxo das potências ativa e não ativa é elaborada a partir 

da Figura 3.10, onde é representado o comportamento do fator de potência (PF) com as 

variações do ângulo deslocamento de fase φ e da razão cíclica do LVS 1D . Observa-se com 

facilidade que, pequenos valores de ângulo deslocamento de fase resultam em elevados valores 

de fator de potência (PF), e portanto, uma menor circulação de energia reativa nos 

transformadores. Este comportamento resulta em magnéticos com menores volumes e menores 

perdas por condução. Portanto, para critério de projeto, resolve-se trabalhar com um ângulo   

próximo a 30o  com o intuito de diminuir as perdas e conseguir um razoável fluxo de potência. 

 Quanto a questão da razão cíclica, faz-se necessário um aprofundamento em sua 

análise, já que a tensão na Porta II é ajustada continuamente para encontrar o ponto de máxima 

potência (MPPT, do inglês maximum power point tracking) dos módulos fotovoltaicos que 

estão inseridos nesta porta.  
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Figura 3.10 – Fator de potência versus razão cíclica 1D  e  ângulo de deslocamento de fase . 

 

FONTE: Elaborada pelo Autor. 

 

3.2.3 Fluxo de potência nas portas do conversor  

  

Uma vez que o conversor proposto é baseado no DAB, o fluxo de potência pode 

ocorrer de maneira direta, quando o conversor opera no modo boost, ou de maneira inversa, 

quando o conversor operando com característica buck. Assim, se faz necessária uma análise da 

interação do fluxo de potência entre as portas do conversor. A proposta é que na Porta I do 

conversor seja conectada um banco de baterias, na Porta II módulos fotovoltaicos e na Porta III 

um barramento CC, o qual pode se submetido a conexão de um sistema de distribuição ou 

diretamente a uma carga CC. Devido ao princípio de geração de energia fotovoltaica, a Porta II 

do conversor não é bidirecional, já as outras duas portas permitem o fluxo inverso de potência. 

Nesta abordagem, foram desprezadas as perdas no conversor, o que significa que o 

sistema é considerado conservativo, ou seja, pode-se adotar a lei de conservação da energia. As 

variáveis 1P , 2P  e 3P  representam as potências médias nas Portas I, II e III, respectivamente. 

A equação (3.20) representa a relação dos fluxos de potências entre as portas. 

 

1 2 3 0P P P     (3.20) 
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Para o cálculo da potência ativa que flui através do transformador de alta frequência, 

foi proposto o modelo equivalente por fase, portanto, o valor calculado através de (3.16) refere-

se à potência média de uma única fase. Como o conversor possui três fases, e 

consequentemente, três transformadores, a potência total transferida pode ser determinada 

multiplicando-se a potência monofásica por um fator equivalente ao número de 

transformadores, como mostrado em (3.21).  

  

   2 3 1

3 2 2

12
t

a t s

V V sen D sen
P

L a

 

 

    


  
   (3.21) 

 

Admitindo-se que as Portas I e II têm a capacidade de suprir a potência nominal 

requerida pela Porta III, que a potência fornecida por uma porta é positiva e que a potência 

consumida é negativa, então todos os modos possíveis de operações relativos aos fluxos de 

potência estão relacionados na Tabela 3.1.   

Tabela 3.1 – Modos de operação de diferentes fluxos de potências. 

 
2 0P    2 0P    

3 0P    

1 0P    Modo 3 Modo 1 

1 0P    Modo 4 Não existe 

1 0P    Modo 2 Não existe 

3 0P    

1 0P   Não existe Não existe 

1 0P   Modo 6 Modo 5 

1 0P   Não existe Não existe 

3 0P   1 0P   Modo 7 Não existe 

FONTE: Elaborada pelo Autor. 

 

3.2.3.1 Modos de operações para 3 0P    

 

Para estes modos de operações, a Porta III recebe a potência que flui através dos 

transformadores. Levando-se em consideração as características dos módulos fotovoltaicos 

inseridos na Porta II, o fluxo de potência desta porta é unidirecional, portanto podem ocorrer 

quatro modos de operações conforme mostra a Figura 3.11.  
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Figura 3.11 – Modos de operações para 3 0P   

 

FONTE: Elaborada pelo autor.  

No modo de operação da Figura 3.11 (a), o banco de baterias fornece toda a potência 

elétrica requerida pelo barramento CC. Portanto, a relação entre as potências que fluem através 

das portas ficam representada em (3.22). 

 

1 3P P    (3.22) 

  

Como os módulos fotovoltaicos não estão fornecendo potência, não ocorre a 

necessidade do rastreamento do ponto de máxima potência, portanto, para diminuir as perdas 

por comutação dos interruptores ativos é importante que os ganhos estáticos nos 

transformadores estejam próximos da unidade. Caso seja verificado potência disponível na 

porta II, através da leitura de corrente e tensão nesta porta, o algoritmo de MPPT tem que ser 

retomado. A potência que flui para o barramento CC é dada por (3.23), onde 1I  é a corrente 

fluindo pela Porta I (banco de baterias).  

 

   2 3 1

1 1 1 2 2

12

a t s

V V sen D sen
P I V

L a

 

 

    
   

  
  (3.23) 

      

 Já no modo da Figura 3.11 (b), a Porta II fornece toda a potência requerida pela 

Porta III. Como a potência máxima fornecida pelos módulos fotovoltaicos varia de acordo com 
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as condições ambientais, temperatura e irradiância, ocorre a necessidade da utilização de um 

algoritmo que gerencie o MPPT. Assim, 1D  tem como prioridade ajustar a tensão do barramento 

do LVS para que o sistema fique mais eficiente. É importante afirmar que este modo de 

operação não ocorre frequentemente, pois dificilmente a potência requerida pela Porta III é a 

mesma disponível pelos módulos fotovoltaicos, Portanto quando estas potências são diferentes 

o conversor encontra-se em outro modo de operação. A relação entre as potências que fluem 

através dos transformadores é dada em (3.24). As características das etapas de funcionamento 

deste modo de operação são compatíveis com a topologia proposta por Oliveira Filho, Oliveira 

Jr. e Praça (2015) apresentado na Figura 2.7. 

 

2 3P P    (3.24) 

 

A potência fornecida pelo sistema fotovoltaico é dada por (3.25), onde 2I  é a 

corrente que flui pela Porta II 
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  (3.25) 

 

No modo de operação da Figura 3.11 (c) a potência requerida pela Porta III é 

fornecida, simultaneamente, pelas outras duas portas. As duas fontes interagem de maneira 

complementares e, como a potência fornecida pelos módulos fotovoltaicos não varia 

instantaneamente, o banco de baterias assume qualquer incremento ou decremento de carga 

solicitada ao barramento da Porta III. A relação matemática entre os fluxos de potências nas 

portas é dada em (3.26). 

 

1 2 3P P P     (3.26) 

Onde, 
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  (3.27) 
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No modo de operação da Figura 3.6 (d) a potência fornecida pelos módulos 

fotovoltaicos é maior que a requerida pela Porta III, então todo excedente será direcionada para 

o banco de baterias. Portanto, a potência fornecida pela Porta II é dada por (3.28). 

2 1 3P P P     (3.28) 

 

Onde,  

 

   2 3 1

2 2 2 1 1 2 2

12
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  (3.29) 

 

3.2.3.2 Modos de operações para 3 0P    

 

Nestes modos de operações, sempre flui potência do HVS para o LVS e como no 

LVS ocorre a bidirecionalidade de fluxo de potência somente na Porta I, o banco de baterias, 

está armazenando energia elétrica. 

Figura 3.12 – Modos de operações para 3 0P   

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

No modo de operação da Figura 3.12 (a) a potência está fluindo a partir da Porta III 

e a bateria está no estado de carga. Como a potência fornecida pela Porta II é igual a zero, a 

relação entre as potências está representada em (3.30) 

3 1P P    (3.30) 

Onde, 

 

   2 3 1
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  (3.31) 

 



53 

 

No modo de operação da Figura 3.12 (b) a potência requerida pela Porta I é 

fornecida pelas outras duas portas, portanto a relação de potência é dada por (3.32). 

 

3 2 1P P P     (3.32) 

 

 Onde, 
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  (3.33) 

 

3.2.3.3 Modos de operações para 3 0P    

 

Para este modo de operação não ocorre fluxo potência através dos transformadores, 

portanto toda potência disponível nos módulos fotovoltaicos pode ser utilizada para recarga do 

banco de baterias conforme mostra a Figura 3.13. Caso o valor da corrente através da Porta I 

seja maior que a corrente de carga das baterias, não ocorre a necessidade do MPPT dos módulos 

fotovoltaicos e, portanto, a tensão do barramento da Porta II é ajustada para que o sistema 

fotovoltaico forneça potência equivalente a corrente de carga desejada, inclusive quando o 

banco de baterias encontre-se completamente carregado a corrente de carga é nula.  

Figura 3.13 – Modos de operações para 3 0P   

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A ralação das potências entre as portas é dada por (3.34). 

 

2 1 2 2 1 1P P I V I V         (3.34) 
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3.3 Cálculo das indutâncias do conversor 

 

Nesta seção são abordados os cálculos das indutâncias dos indutores intercalados 

da Porta I e dos indutores de transferência de energia. 

3.3.1 Cálculo das indutâncias dos indutores do boost equivalente 

 

A ondulação da corrente nos indutores da Porta I é analisada a partir do modelo do 

boost equivalente mostrado na Figura 3.14. Nesta análise, o fluxo de potência da Porta I é 

considerado positivo, ou seja, a corrente flui a partir desta porta. 

Figura 3.14 – Modelo do boost equivalente. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

O projeto do indutor é elaborado a partir da análise das formas de ondas das 

correntes e tensões que surgem nos indutores como mostra a Figura 3.15.  

Figura 3.15 – Tensão e corrente nos indutores do boost equivalente 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Porta I

Porta II

LVS
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Na modulação, utiliza-se como referência para a razão cíclica os interruptores 

superiores de cada braço das pontes primárias.  Portanto, quando os interruptores estão 

acionados com esta razão cíclica, os indutores estão drenando energia, enquanto que no seu 

complemento estão armazenando. A tensão sobre os indutores é dada pela equação (3.35). 

 

1
1 1

La
La a

di
V L

dt
    (3.35) 

 

Como a derivada da corrente aumenta de forma linear, ou seja, é uma constante 

positiva, o valor da indutância é dada pela equação (3.36), onde 1aI  é a variação de corrente 

no indutor e sT  é o período de chaveamento. 

 

1 1
1

1

(1 ) s
a

La

V D T
L

I

  



  (3.36) 

 

3.3.2 Indutores de transferência de energia 

 

 A potência transferida a partir dos transformadores em alta frequência tem um 

valor diretamente proporcional à razão cíclica das pontes primárias e do ângulo de 

deslocamento de fase, já que a razão cíclica na ponte trifásica é fixa. No entanto, analisando-se 

(3.13), verifica-se que o valor da corrente através dos indutores e, consequentemente, a potência 

transferida para um determinado ponto de operação, pode ser ajustada por um valor adequado  

da indutância dos indutores de transferência de energia. Assim, a partir de (3.21), encontra-se 

a equação para o cálculo das indutâncias (3.37).  
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  (3.37) 

 

3.4 Cálculo das capacitâncias do conversor 

  

O método utilizado para o cálculo das capacitâncias foi baseado no método 

apresentado por Vela, Valenzuela e Espinoza (2017), o qual considera a energia armazenada 



56 

 

nos instantes de carga e descarga dos capacitores.  Considerando que a amplitude da tensão 

máxima aplicada na porta do conversor é maxV e a amplitude mínima admissível minV , então as 

energias acumuladas nestes instantes são dadas por (3.38) e (3.39). 

 

2

max max

1

2
E C V     (3.38) 

 

2

min min

1

2
E C V     (3.39) 

  

Admitindo-se que a energia acumulada no capacitor é absorvida pelo circuito, então 

pela lei de conservação de energia tem-se (3.40): 

 

max min consE E P t     (3.40) 

  

Rearranjando-se as equações, a capacitância equivalente nas portas do conversor é 

dada por (3.41), onde Δt é equivalente a um sexto do período de chaveamento. 

 

co

2 2

max min

2 nsP t
C

V V

 



  (3.41) 

  

3.5 Modelagem e controle do conversor 

 

O conversor em estudo possui basicamente a estrutura de controle mostrada na 

Figura 3.16. Os objetivos dos controladores são: na Porta I, o balanceamento das correntes nos 

indutores boost, que no diagrama é representado através do indutor 1aL , mas são estendidos às 

correntes nos outros indutores; na Porta II, a regulação de tensão no barramento para o MPPT 

dos módulos fotovoltaicos e na Porta III, o controle da tensão no barramento através do uso da 

teoria do gyrator em conjunto com a modulação por deslocamento de fase. 
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Figura 3.16 – Diagrama do sistema de controle 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

3.5.1 Modelagem e controle das correntes nos indutores  

 

A função de transferência das correntes dos indutores, em relação a razão cíclica, é 

obtida através das variáveis de estados dos elementos armazenadores de energia. Os seis 

indutores produzem o efeito de seis conversores boosts intercalados e segundo Mungporn et al. 

(2015), as variáveis de estados para N boosts intercalados podem ser representadas de acordo 

com (3.42) e (3.43), com  1,2,3,...,K N .  

 

(1 )LK
K in K co

di
L v d v

dt
      (3.42) 

 

1

(1 )
N

co co
o k LK

K o

dv v
C d i

dt R

      (3.43) 

 

 Onde, inv  é a tensão de entrada do boost, cov  a tensão sobre o filtro capacitivo de 

saída, Kd e LKi  são respectivamente, a razão cíclica e corrente através do indutor, para o boost 

correspondente. 

 Normalmente, a dinâmica da malha de corrente no indutor é muito mais rápida que 

a da tensão no capacitor de saída. Por isso, pode-se considerar que 2cov V , portanto constante,  

e consequentemente, a derivada da tensão sobre o capacitor de saída é nula (BARBI, 2015).  
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Aplicando-se estas considerações ao conversor em estudo as equações de estados 

reduzem-se a (3.44). 

   

1
1 1 1 2( )La

a

di
L V d V

dt
     (3.44) 

  

Fazendo-se perturbações em (3.44) a partir da introdução de componentes 

alternadas de pequenas amplitudes 11 1 LaLa Lai I i   e 1 1 1d D d   e aplicando-se a transformada 

de Laplace, a função de transferência da corrente do indutor é representada por (3.45). 

 

 

 
1 2

1
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i s V
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s Ld s
 


  (3.45) 

 

O controle das correntes nos indutores é indispensável para o funcionamento do 

conversor, pois os valores médios das tensões dos transformadores podem ser controladas a 

partir dos valores médios das correntes nos indutores. A Figura 3.17 mostra o circuito 

simplificado de uma das fases do conversor. Analisando-se a malha de tensão do circuito 

encontra-se (3.46). 

 

12 1 2a La Lav v v    (3.46) 

 

 Aplicando-se a definição de valor médio em (3.46), tem-se (3.47). 

 

12 1 2a La LaV V V    (3.47) 

  

Portanto, se as tensões sobre os indutores têm valores médios iguais, a tensão média 

no primário do transformador é nula. Assim, mantendo-se os valores médios das correntes nos 

indutores controladas e iguais, e consequentemente, as tensões médias nos transformadores 

iguais, as correntes médias que fluem através dos lados primários dos transformadores de alta 

frequência são nulas. Portanto, o controle das correntes dos indutores pode evitar a saturação 

dos transformadores. 
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Figura 3.17 – Tensões instantâneas nos indutores 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A partir da Figura 3.18, verifica-se o diagrama de blocos da estratégia de controle 

utilizada. A referência do compensadores de correntes têm valores de referência iguais e 

dinâmicos, pois dependem da solicitação de cargas entre as portas, logo a referência é dada por 

(3.48). 

 

* 1 2 1 2 1 2

6

La La Lb Lb Lc Lc
ref

i i i i i i
I

    
   (3.48) 

 

Ainda sobre a estratégia de controle, verifica-se que a corrente através dos indutores 

não depende exclusivamente da referência de corrente, pois uma característica importante da 

topologia é a possibilidade do rastreamento da máxima potência dos módulos fotovoltaicos. 

Então, existem dois compromissos de controle no LVS, que são: controlar as correntes nos 

indutores e o MPPT.  

O rastreamento do comportamento da potência fornecida pelos módulos é 

executado através do controle da tensão no barramento e, portanto, através da razão cíclica do 

lado primário do conversor. É importante observar que o controle da corrente também depende 

desta razão cíclica. Então, a estratégia do controle é executada para atender os dois 

compromissos através de uma única variável. Isso é possível porque o comportamento do 

controle do MPPT tem uma dinâmica bem mais lenta do que os compensadores de corrente o 

que acaba garantindo um desacoplamento entre as duas ações de controle. 
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Figura 3.18 – Diagrama de blocos da estratégia de controle das correntes nos indutores 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Onde,  

 
*

refI  é o valor da corrente de referência para o controle; 

 *M  é a variável de controle do MPPT; 

 1( )iLaH s  é a função de transferência relativa ao sensor de corrente do indutor; 

 ( )TiK s   é a função de transferência do ganho do modulador; 

 1( )iLaC s   é a função de transferência do compensador de corrente. 

 

3.5.2 MPPT pelo método perturba e observa (P&O)  

 

A partir dos boosts intercalados conectados a Porta I, é possível rastrear a máxima 

potência dos módulos fotovoltaicos através do controle da tensão e corrente do barramento da 

Porta II. Entre os diversos métodos de MPPT desenvolvidos, o P&O tem se destacado devido 

a sua simplicidade e eficiência. O método é baseado em um algoritmo capaz de provocar, de 

maneira intencional, uma variação na tensão a qual os módulos estão submetidos. Em seguida, 

obter a aquisição tanto da tensão, como da corrente de saída dos módulos fotovoltaicos. Após 

esta aquisição, é feito o cálculo da potência fornecida, comparado com a aquisição anterior e 

verificado se houve um incremento ou decremento desta potência. A partir desta análise é toma-

se a decisão de incrementar ou decrementar a tensão no barramento para propiciar um ponto de 

operação em que os módulos forneçam a máxima potência disponível para uma dada condição 

de irradiância e temperatura ambiente. 

A Figura 3.19 mostra um fluxograma com as etapas de processamento do algoritmo. 

Os temos acompanhados de  k  refere-se a um termo atual e  1k   a um termo processado 

no ciclo anterior. Através do fluxograma, verifica-se que a variação da tensão do barramento é 

proporcionada através do incremento ou decremento de 1D . 
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Figura 3.19 – Algoritmo do MPPT 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

3.5.2.1 Limitação de corrente de carga da bateria 

 

No LVS as portas estão conectadas a um sistema fotovoltaico e a um banco de 

baterias. Devido à integração com os módulos fotovoltaicos estima-se que as baterias operem 

em regime de operação cíclica onde a principal característica deste regime é uma frequência 

mais acentuada de descarga profunda. Portanto, independentemente do modo de recarga, tensão 

constante ou corrente constante, é preciso limitar a corrente de carga das baterias. Quando a 

recarga é efetivada através da Porta III a corrente é limitada através do deslocamento de fase, 

caso seja pela energia fornecida pelos módulos fotovoltaicos a limitação da corrente é 

conseguida através do controle da tensão do barramento da Porta II.  A partir da Figura 3.20 é 

possível verificar o algoritmo do MPPT modificado.  O algoritmo tem como finalidade o MPPT 

dos módulos fotovoltaicos quando I1 > Icarga, caso contrário não há necessidade do MPPT e a 

razão cíclica D1 é decrementada elevando a tensão do barramento da Porta II até que a corrente 

da bateria se iguale a corrente de carga desejada. 
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Figura 3.20 – Algoritmo de controle da corrente de carga das baterias. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

3.5.3 Modelo e controle da tensão na Porta III 

  

A Porta III do conversor pode ser submetida a um barramento de distribuição CC 

ou diretamente a uma carga CC. Para validação do estudo da topologia, insere-se nesta porta 

uma carga resistiva em paralelo com o filtro capacitivo do barramento. O objetivo do controle 

nesta porta é de manter a tensão do barramento constante.  

Para a modelagem utiliza-se a teoria do gyrator, pois simplifica bastante o circuito 

do conversor sem perder as características estáticas e dinâmicas. A modelagem por gyrator 

consiste em representar o conversor por um circuito elétrico simples, refletindo todos os 

elementos para um dos lados do conversor e relacionando-os com o seu dual (fonte de tensão 

em fonte de corrente, resistência em condutância e etc.) através do coeficiente girostático 

(SANTOS, 2011). Portanto, para o controle da tensão da Porta III, a corrente desta porta foi 

relacionada com a tensão do LVS, como mostra (3.49), onde g é o coeficiente girostático. 

 

3 2I g V    (3.49) 

 

A corrente média 3I , equacionada a partir de (3.21), é obtida através de (3.50). 
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Equacionando-se (3.49) e (3.50) conclui-se que o coeficiente girostático do 

conversor em estudo é dado por (3.51). 
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  (3.51) 

 

Portanto, o circuito equivalente do conversor com relação ao controle de tensão da 

Porta III é mostrado na Figura 3.21. Analisando-se o circuito, verifica-se que o controle de 

tensão da porta é realizado através da fonte de corrente formada pelo produto do coeficiente 

girostático e a tensão sobre o LVS. Nota-se também, a partir de (3.51), que o coeficiente 

girostático depende da  razão cíclica do LVS e do ângulo de deslocamento de fase, ambos com 

comportamentos senoidais, o que torna a fonte de corrente não linear.   

Figura 3.21 – Circuito equivalente do conversor 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Para a modelagem do circuito da Figura 3.21 lineariza-se a fonte de corrente para 

um ponto de operação 
o  , 2V  é considerada constante, e consequentemente, 1D também 

constante. Assim, o ganho do coeficiente girostático linearizado é dado em (3.52) 
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  (3.52) 

 

 Logo, 3I varia com o ângulo   de acordo com (3.53). 

 

3I G     (3.53) 

 

A Figura 3.22 mostra o circuito equivalente do conversor depois da linearização, 

onde 3I  é a corrente da Porta III que varia em função de  . 
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Figura 3.22 – Circuito equivalente do conversor linearizado 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 A equação diferencial que dita o comportamento da tensão no barramento da Porta 

III é dada por (3.54). 

 

3 3
3 3

3

Cdv v
I C

dt R
    (3.54) 

 

Aplicando-se a transformada de Laplace em (3.54), a função de transferência do 

circuito equivalente é dada por (3.55) 
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  (3.55) 

 

O diagrama de blocos que representa a estratégia de controle do barramento da 

Porta III é mostrado na Figura 3.23. 

Figura 3.23 – Diagrama de blocos do controle da tensão da Porta III 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Onde,  

 
*

3V  é o valor da tensão de referência para o controle; 

 3vH  é o ganho do sensor de tensão da Porta III; 

 TK   é o ganho do modulador; 

 G   é o ganho do coeficiente girostático; 

 3( )vG s   é a função de transferência do compensador. 
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3.6 Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou uma análise do conversor proposto, abordando suas 

características de transferências de potência. A abordagem foi elaborada a partir das 

componentes fundamentais das tensões sobre os terminais dos transformadores. O objetivo da 

utilização deste método foi simplificação dos cálculos matemáticos, pois o conversor apresenta 

diversas etapas de funcionamento e regiões de operações. Através deste estudo foi possível 

verificar que é interessante o conversor operar com baixos ângulos de deslocamentos de fase. 

Também foram apresentados os diversos modos de operações relacionados ao fluxo de potência 

entre as portas. A possibilidade de o conversor operar sob diversos modos de operações, torna 

um sistema estável quanto ao fornecimento contínuo de energia, capaz de suportar variações de 

solicitações de cargas.  

Por fim, foi apresentada a estratégia de controle do conversor, a qual pode ser 

subdividida em três etapas: controle das correntes dos indutores, rastreamento do ponto de 

máxima potência dos modulos fotovoltaicos e controle da tensão da Porta III. Para o controle 

da tensão do barramento do LVS foi utilizada a teoria do gyrator, para o LVS foi sugerido um 

compensador para controle das correntes nos indutores e o MPPT através de um algoritmo 

baseado no método P&O.   
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4 PROCEDIMENTO DE PROJETO PARA VALIDAÇÃO DE MODELOPA P 

 

Após o desenvolvimento da análise matemática do conversor, baseada no modelo 

fundamental, este capítulo tem como objetivo apresentar um exemplo de projeto com o intuito 

de validar o estudo realizado. A partir das especificações de parâmetros, são realizados os 

dimensionamentos dos dispositivos do conversor e o projeto de controle utilizando as 

estratégias estudadas no capítulo anterior. 

 

4.1 Especificações e valores assumidos 

 

   As especificações do projeto e os parâmetros assumidos do conversor, os quais 

são utilizados para o dimensionamento dos componentes e projetos das malhas de controle, são 

descritos na Tabela 4.1. O valor da tensão nominal da Porta I foi adotada pressupondo 

associação de quatro baterias de 12 V em série. A tensão da Porta II está associada a Porta I a 

partir da relação do ganho de tensão dos conversores boosts intercalados da Porta I para um 

ponto de operação ( 1 0,5D  ). O valor da tensão da Porta III foi especificada levando-se em 

consideração os sistemas de distribuição em baixa tensão de média potência (RODRIGUEZ-

DIAZ et al., 2016).  Portanto, a Tabela 4.1 apresenta os valores das especificações do projeto. 

Tabela 4.1 – Especificações do projeto. 

Tensão Nominal Porta I  1V   48 V 

Tensão Nominal Porta II  2V   96 V 

Tensão Nominal Porta III  3V   380 V 

Potência nominal do conversor  3,5 kW 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 4.2 apresenta os parâmetros assumidos para o conversor, os quais estão 

relacionados as ondulações da tensão nas portas do conversor, ondulações de correntes nos 

indutores intercalados, frequência de comutação e o ângulo de deslocamento de fase nominal 

(PS). O ângulo de deslocamento de fase foi escolhido através do estudo do fluxo de potência, 

onde conclui-se que, para valores reduzidos de ângulos, ocorre uma menor circulação de 

energia não ativa nos transformadores. A relação de transformação é calculada a partir do 

estudo da tensão da Porta II, pois a tensão desta porta depende da referência do MPPT. 
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Tabela 4.2 – Parâmetros assumidos para o conversor. 

Ondulação da tensão da Porta I  1cv   5% de 1V  V 

Ondulação da tensão da Porta II  2cv  5% de 2V  V 

Ondulação da tensão da Porta III  3cv  5% de 3V  V 

Ondulação da corrente dos indutores  1Lai   20% de 1Lai   A 

Frequência de comutação  sf   20 kHz 

Phase shift nominal     30o   graus 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

4.2 Cálculo dos componentes do conversor 

 

Após as realizações de especificações e parâmetros assumidos, são calculados os 

valores dos componentes utilizados no circuito de potência do conversor. Além destas 

considerações, a análise dos módulos que são inseridos na Porta II é de extrema importância 

para delimitar a faixa de operação do conversor, visto que, variáveis como razão cíclica do 

primário, variação de tensão da Porta II e relação de transformação dependem desta análise.   

 

4.2.1 Módulos fotovoltaicos utilizados  

 

 A Tabela 4.3 apresenta as principais características dos módulos que foram 

utilizados na emulação dos resultados de simulação e experimentais. 

Tabela 4.3 – Dados dos módulos fotovoltaicos. 

Modelo dos módulos / Marca - YL245P – 29b / YINGLI SOLAR 

Potência nominal 245 W 

Tensão nominal 30,2 V 

Corrente nominal 8,11 A 

Tensão de circuito aberto  37,8 V 

Corrente de curto-circuito  8,63 A 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Os valores relacionados nesta tabela são fornecidos pelo fabricante sobre condições 

de testes especificos, no caso, temperatura ambiente de 25° e irradiância de 1000 W/m2. É 

sabido que as características dos módulos variam de acordo com estas condições. Portanto, 

através do software PSIM , simula-se o comportamento dos módulos, verificando-se a tensão 
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do ponto de máxima potência, para  variações de irradiância entre 0 e 1000 W/m2 , e 

temperaturas ambientes de 25° e 60°. Foram associados quatro módulos em série para 

adequação da tensão do barramento. A Figura 4.1 mostra o resultado da simulação.  

Como resultado, verifica-se que para um mesmo nível de irradiância, e por se 

comportarem como uma fonte de corrente, quanto maior for a temperatura, menor é a tensão 

no barramento e, consequentemente, menor é a potência fornecida.   

Figura 4.1 – Variações das tensões dos módulos fotovoltaicos 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Considerando-se que a tensão das baterias pode sofrer variações equivalentes a 

10%  da tensão nominal, a Figura 4.2 apresenta o intervalo de variação da razão cíclica no LVS 

do conversor. Devido a esta razão cíclica ser referenciada com os interruptores superiores, 

quanto menor for 1D  maior será a tensão na Porta II. Portanto, 1D  é mínimo quando a tensão 

da Porta II, devido ao rastreamento do ponto de máxima potência, é máxima (temperatura de 

25°) e a tensão da bateria assume o menor valor do intervalo considerado.  

Caso a tensão do MPPT, tensão da Porta II, seja mínima (temperatura de 60°) e a 

tensão da bateria assuma o maior valor do intervalo considerado, 1D  é máximo. Portanto, a 

partir da análise da figura, conclui-se que para as variações de temperaturas e irradiâncias 

sugeridas, a razão cíclica 1D , está dentro dos limites sugeridos no capítulo 3  1 3,1 6 . 

 

 

 



69 

 

Figura 4.2 – Variações da razão cíclica do primário 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Para as variações de tensões no LVS através da razão cíclica , a Figura 4.3 apresenta 

os limites das tensões eficazes que poderão surgir nos terminais dos indutores de transferência 

de energia. Como os valores destas tensões estão delimitadas pelas condições ambientais 

(temperatura e irradiância) e, consequentemente, através da razão cíclica das pontes primárias, 

o valor médio dos limites de 2,rmsv representa uma boa sugestão para o ponto de operação do 

conversor. Portanto, adota-se como ponto de operação 2, 96,6 Vrmsv   e razão cíclica 

1 0,44D  .   

Figura 4.3 – Variações das tensões eficazes na Porta II 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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4.2.2 Relação de transformação dos transformadores  

 

Para o projeto dos transformadores é essencial uma boa escolha da relação de 

transformação dos transformadores. Como a tensão da Porta II varia instantaneamente, pode-se 

adotar um ponto de operação e elaborar uma relação entre as tensões do LVS e HVS. Portanto, 

tomando-se o ponto de operação do LVS que foi adotado a partir do valor eficaz médio tensão 

apresentada na Figura 4.3, onde 12, 96,6 Va rmsv  , considerando-se que neste ponto de operação 

o ganho é unitário, ou seja, as tensões em ambos os lados dos indutores de transferência de 

energia são iguais e igualando-se (3.8) e (3.10), tem-se que a  relação de transformação é dada 

por (4.1). 

 

3

12,

2
t

a rms

V
a

v 
   (4.1) 

 

Logo, o valor numérico da relação é dado por (4.2) . 

 

380 2
1,77

96,6
ta


    (4.2) 

 

4.2.3 Cálculo das indutâncias dos indutores  

 

O cálculo da indutância do indutor de transferência de energia de cada fase do 

conversor é elaborado a partir de (3.16). Rearranjando-se esta equação chega-se a (4.3). Adota-

se as condições nominais do conversor a partir do ponto de operação considerado no item 

anterior, onde 2 109,2 VV   , 1 0,44D  , 30o   e 3500 3 WtP  .   

 

   
2 2 3

4 109,2 380 π 0,44 30
31,8  μH

3500
π 1,77 2 π 20 10

3

o

a

sen sen
L

   
 

     

  (4.3) 

 

O cálculo da indutância dos indutores intercalados foi executado a partir de (3.36), 

considerando-se as variações de correntes apresentadas na Tabela 4.2. O valor médio da 
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corrente nominal de cada indutor é um sexto do valor médio da corrente da Porta I quando esta 

assume a potência nominal do conversor, visto que a corrente é dividida pelos seis indutores. 

Portanto, o valor da indutância de cada indutor intercalado é dada por (4.4). 

 

  3

1

1
48 1 0,44

20 10
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  (4.4) 

 

4.2.4 Cálculo das capacitâncias dos capacitores  

 

A capacitância mínima dos capacitores de filtro das portas do conversor foi 

calculada a partir de (3.41). A Tabela 4.2 apresentou as considerações relativas as ondulações 

de tensão máxima em cada porta.  As tensões nas portas apresentam ondulações com 

frequências de seis vezes a frequência de chaveamento, então considera-se que a energia 

acumulada nos capacitores é transferida para o sistema através do fornecimento de potência 

elétrica em um período equivalente a um sexto do período de chaveamento. A capacitância 

equivalente da Porta I é dada por (4.5).    

 

 

   

3

1 2 2

1 1
2 3500

6 20 10
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  (4.5) 

 

O valor da capacitância encontrado é relativo a uma capacitância mínima, logo 

adota-se os capacitores da Tabela 4.4, associados em paralelo, obtendo-se capacitância 

equivalente de 300 μF . 

Tabela 4.4 – Características do capacitor eletrolítico utilizado na Porta I. 

Fabricante Epcos 

Tipo Eletrolítico 

Modelo B43304-A9107 

Capacitância  100 µF 

Corrente eficaz  1,55 A 

Tensão máxima 400 V 

Resistência série 1,96 Ω 

Quantidade 3 unidades 

FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Para a Porta II foi utilizado o mesmo procedimento e o valor da capacitância mínima 

equivalente foi de 43 µF. Os capacitores adotados estão apresentados na Tabela 4.5. Assim, a 

capacitância total equivalente da Porta II adotada para projeto foi de  

600 µF.  

Tabela 4.5 – Características do capacitor eletrolítico utilizado na Porta II. 

Fabricante Epcos 

Tipo Eletrolítico 

Modelo B43304-A9107 

Capacitância  100 uF 

Corrente eficaz  1,55 A 

Tensão máxima 400 V 

Resistência série 1,96 Ω 

Quantidade 6 unidades 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

A Tabela 4.6 apresenta as características do capacitor equivalente utilizados no 

Porta III, onde a capacitância mínima equivalente calculada é de 4 µF.  

Tabela 4.6 – Características do capacitor eletrolítico utilizado na Porta III. 

Fabricante Epcos 

Tipo Eletrolítico 

Modelo B43503-S5477 

Capacitância  470 uF 

Corrente eficaz  1,1 A 

Tensão máxima 450 V 

Resistência série 0,2 Ω 

Quantidade 1 unidade 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Neste caso, a capacitância equivalente na Porta III adotada para o projeto foi de  

470 µF. 

 

4.3 Projeto dos compensadores 

 

Devido ao grande número de interruptores e a necessidade do controle através do 

ângulo de deslocamento de fase, opta-se por um controlador digital. Portanto, para o 

gerenciamento das variáveis de controle e o comando de acionamentos dos interruptores foi 
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utilizado um DSP (Digital Signal Processor) de modelo TMS320F28379D-ZWT de 32 bits de 

ponto flutuante e velocidade de processamento de 200 MIPS fabricado pela Texas Instruments. 

 

4.3.1 Projeto dos compensadores das correntes nos indutores  

 

Os compensadores das correntes atuam individualmente para cada indutor 

intercalado, porém, como eles possuem a mesma função de transferência, o projeto é 

direcionado para o indutor L
a1

 e replicado para os outros indutores. A partir da Figura 3.18, 

verifica-se que os blocos referentes a K
Ti

(s) e H
iLa1(s) representam as funções de transferência 

do ganho do modulador e do sensor de realimentação, respectivamente. Estes blocos são 

subdivididos para o estudo de cada estágio.  

   Os compensadores foram calculados a partir da função de transferência no 

domínio da frequência e, em seguida, discretizados pelo método de Tustin. A Figura 4.4 mostra 

o diagrama de blocos do controlador no domínio da frequência.    

 Figura 4.4 – Diagrama de blocos do controlador no domínio da frequência 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Onde, 

 
,

*

D ref
I  é a referência digital da corrente; 

 ( )TiK s  é a função de transferência do ganho da portadora; 

 limd  é o limitador da variável de controle; 

 1iLaH   é o ganho sensor; 

 , 1( )a iLaH s   é a função de transferência do filtro anti-aliasing; 

 , 1( )AD iLaH s   é ganho do conversor analógico-digital do DSP.  

 

A função de transferência de laço aberto, sem o compensador, é dada por (4.6) 
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  1 1 1 , 11
( ). ( ). ( ). ( ). ( )NC Ti iLa iLa aiLa AD iLaiLa

FTLA s K s G s H s H s H s   (4.6) 

 

4.3.1.1 Ganho da portadora 

 

A função de transferência do ganho da portadora K
Ti

(s) é resumida ao ganho da 

portadora dada por (4.7). 

 

1
( )Ti

tri dig

K s
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   (4.7) 

 

Onde, 

 tri digpico   corresponde ao valor de pico da triangular digital. 

Por sua vez, o valor pico da triangular digital está relacionado com a frequência e 

período de comutação e velocidade de processamento do DSP (4.8). 
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  (4.8) 

Onde, 

 T
TBPRD

 é o tempo base do período do PWM. 

 

4.3.1.2 Ganhos do sensor 

  

O sensor de corrente utilizado no projeto foi o HO–25/SNP–SP33-1000 fabricado 

pela LEM. O sensor tem como principal característica saída isolada em tensão, outras 

características estão relacionadas na Tabela 4.7. 

Assumindo-se que toda potência elétrica está sendo fornecida pela Porta I do 

conversor, a corrente de pico máxima dos indutores é dada por (4.9). 
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2 2
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I I


        (4.9) 
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Tabela 4.7 – Características elétricas do sensor de corrente 

Tensão de alimentação 3,3 V 

Corrente eficaz 25 A 

Corrente de pico máxima (IP) 62,5 A 

Variação da tensão de saída para IP  1,15 

Corrente de pico mínima (-IP) -62,5 A 

Variação da tensão de saída para -IP -1,15 

Ganho do sensor 0,0184 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que este valor é bem inferior ao da corrente de pico máxima de saída 

do sensor, que é de 62,5 A. Portanto, para melhorar a aquisição dos valores de corrente através 

do conversor analógico digital (AD) do DSP, incrementa-se um ganho em série na leitura do 

sensor, sugerido por Guimarães (2016), como mostra a Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Circuito de ganho do sensor 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A tensão na saída do sensor ,o LEMV é dada por (4.10). 

 

, 1 1,65o LEM La LEMV i G     (4.10) 

  

O ganho através do circuito analógico deve atuar somente sobre a parcela 1La LEMi G  

em (4.10). Segundo Guimarães (2016), o circuito analógico apresentado na Figura 4.5 resulta 

em um circuito diferencial e o ganho é dado por (4.11).  

 

3 1
, 1

1 1

iLa
an iLa

iLa

R
G

R
   (4.11) 
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Admitindo-se que a corrente máxima sobre o sensor é de 1.max1,5 LaI , e  que para 

este valor, a tensão de saída do sensor é de 3,3 V, então o ganho analógico do sensor é dado por 

(4.12). 

 
, 1

3,3 1,65
4,48

0,0184 1,5 13,36
an iLaG


 

 
  (4.12) 

 

Os valores comerciais de 3, 1iLaR  e , 1i LaR  são 10 kΩ e 2,2 kΩ, então o ganho real é 

dado por (4.13). 
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  (4.13) 

 

Portanto, o ganho sensor 1iLaH é dado por 

 

    2

1 , 1 0,0184 4,54 8,35 10iLa LEM an iLaH G G         (4.14) 

  

4.3.1.3 Função de transferência do filtro dos sensores 

 

Os chaveamentos dos interruptores podem provocar ruídos nos sinais que são 

amostrados pelos conversores AD. Portanto, para evitar que a reprodução de sinais que não 

caracterizem o sinal original (aliasing), deve-se garantir que a frequência de amostragem seja 

pelo menos metade da frequência natural da planta (OLIVEIRA FILHO, 2016). Geralmente, 

este problema é corrigido com a inserção de um filtro passa baixas em série com o sinal que é 

amostrado. Além deste inconveniente, quando o objetivo de uma amostragem são os valores 

médios dos sinais, a amostragem de sinais instantâneos pode gerar erros.  

Através da Figura 4.6 (a), verifica-se que uma leitura simultânea, no instante ot , 

registram valores instantâneos diferentes para cada corrente amostrada, no entanto, os sinais 

apresentam valores médios iguais. Portanto, se o objetivo são os valores médios dos sinais, a 

filtragem pode minimizar as componentes de altas frequências e o resultado são os valores 

médios. A Figura 4.6 (b) mostra os resultado de um sinal após sua filtragem.  
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 Figura 4.6 – Variações das tensões eficazes na Porta II 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 Portanto, opta-se pela utilização de filtros analógicos passa baixas de segunda 

ordem, pois segundo Almeida (2016), a defasagem nos sinais filtrados são menores. A Figura 

4.7 mostra o circuito analógico do filtro.  

Figura 4.7 – Circuito do filtro analógico de segunda ordem 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A função de transferência do filtro é dada por  

 

1 , 1 1 , 1 2 , 1
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R C C
H s

s s
C R R C C

 


 
  

  (4.15) 

 

Onde, o fator de amortecimento   e a frequência natural do sistema n   são dados 

por (4.16) e (4.17), respectivamente. 
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  (4.17) 

 

Devido a componente contínua predominante nas correntes dos indutores, a 

frequência de corte do filtro pode ser extremamente baixa (OLIVEIRA FILHO, 2016). 

Portanto, projeta-se o filtro com uma frequência de corte uma década abaixo da frequência de 

comutação.  Os componentes dos filtros foram calculados através de (4.16) e (4.17) 

considerando-se  0,7  . Os valores comerciais e a frequência de corte real do projeto estão 

relacionados na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Componentes do filtro dos sensores de corrente 

Capacitor 1 , 1f iLaC   1 nF   

Capacitor 2 , 1f iLaC  2,2 nF   

Resistor 1 , 1f iLaR   56 kΩ   

Frequência de corte do filtro cff    1916 Hz   

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Logo, a função de transferência do filtro é dada por (4.18). 

 

8

, 1 2 4 8

1,5 10
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  (4.18) 

 

4.3.1.4 Ganho do conversor analógico digital 

 

A iteração das variáveis de controle são feitas através do DSP, portanto os valores 

destas variáveis têm que ser convertidas para uma linguagem em que o processador possa 

manipulá-las. Os sinais que são fornecidos pelos sensores são analógicos e terão que ser 

convertidos em um sinal digital. Os conversores AD’s do DSP foram configurados para uma 

conversão analógico-digital de 12 bits. A tensão máxima de amostragem ( .amostV ) do controlador 
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é compatível com sua tensão de alimentação (3,3 V). Portanto, a função de transferência do AD 

é dada pelo ganho da conversão, representada por (4.19), onde n  é o número de bits. 

 

, 1

2 1
( ) 1240,91

n

AD ila

amost

H s
V


    (4.19) 

 

4.3.1.5 Projeto do compensador de corrente 

 

A Figura 4.8 mostra o diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto 

não compensada. Verifica-se que para uma frequência inferior a 1000 Hz o sistema apresenta 

uma atenuação de -20 dB/década e uma margem de fase positiva menor que 90°. Portanto, o 

sistema é considerado estável.  

Figura 4.8 – Diagrama de Bode de 1( )NC iLaFTLA s   

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Ainda sobre a Figura 4.8, visualiza-se a frequência de cruzamento de, 

aproximadamente, 1250 Hz e margem de fase de 33°. No entanto, a filtragem dos sinais de 

realimentação provocam defasagens e os compensadores podem se comportar de maneira 

indesejável. Com o objetivo de deixar a dinâmica dos compensadores mais lenta, a frequência 

de cruzamento adotada foi equivalente a um quinto da frequência de corte do filtro (4.20). 
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1
400 Hz

5
ci cfif f     

 (4.20) 

Segundo Barbi (2007), o sistema é estável para margens de fase entre 0° e 180°, 

porém é recomendado que estejam entre 45° e 90°, pois para valores maiores que 90° o sistema, 

apesar de estável, pode apresentar sobressinais e oscilações. A margem de fase adotada no 

projeto do compensador foi de 60°. Para os cálculos dos compensadores utiliza-se a 

metodologia do fator k, apresentada por (VENABLE, 1983). A função de transferência do 

compendador projetado é dada por (4.21). 
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  (4.21) 

 

A função de transferência de laço aberto com compensador, é dada por (4.22). 

 

   1 1 1 1 , 11
. ( ). ( ). ( ). ( ). ( )C iLa Ti iLa iLa aiLa AD iLaiLa

FTLA s C s K s G s H s H s H s   (4.22) 

 

O diagrama de  
1C iLa

FTLA s  é apresentada na  Figura 4.9 , onde verifica-se uma 

frequência de cruzamento de 400 Hz e margem de fase de 60°.  

Figura 4.9 – Diagrama de Bode de 1( )C iLaFTLA s   

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Como o compensador foi calculado no domínio da frequência, utiliza-se o método 

de Tustin para discretização e as equações de diferenças que são utilizadas para o controle 

digital, através do DSP é dada por (4.23). 

 

           1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 11 2 1 2iLa iLa iLa iLa iLa iLau k b u k bu k a e k a e k a e k           (4.23) 

  

Onde, 0 1,3127b   , 1 0,3117b    , 0 0,1058a   , 1 0,001571a    e 2 0,1042a    

  

4.3.2 Projeto do controlador da tensão na Porta III  

 

O compensador do controle da tensão de saída da Porta III é calculado no domínio 

da frequência e depois discretizado, como ocorreu para os compensadores de corrente. 

Considerando-se os ganhos da portadora, do sensor de tensão e o filtro anti-aliasing, o diagrama 

de blocos da Figura 3.23 é expandido e como resultado obtém-se o diagrama da Figura 4.10. 

Figura 4.10 – Diagrama de blocos do compensador no domínio da frequência 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Onde, 

 
3

*

D
V  é a referência digital da tensão; 

 ( )TvK s  é a função de transferência do ganho da portadora; 

 3( )vH s   é o ganho do sensor de tensão; 

 , 3( )a vH s   é a função de transferência do filtro anti-aliasing; 

 , 3( )AD vH s   é ganho do conversor analógico-digital do DSP.  

A função de transferência de laço aberto não controlada é dada por: 
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  3 3 3 , 3 , 33
( ). . ( ). ( ). ( ). ( )NC Tv v v a v AD vv

FTLA s K s G G s H s H s H s   (4.24) 

 

Os ganhos equivalentes às funções de transferências da portadora e do conversor 

analógico-digital são os mesmos projetados para os compensadores das correntes nos indutores, 

portanto, são dados por (4.25) e (4.26)  

 

 
1

2500
TvK s    (4.25) 

 

 , 3 1240,91AD vH s    (4.26) 

 

4.3.2.1 Ganhos do sensor de tensão da Porta III 

 

A medição da tensão nesta porta foi elaborada através do sensor LP-20 fabricado 

pela LEM. Trata-se de um sensor isolado com saída em corrente. As características elétricas 

estão apresentadas na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Características elétricas do sensor de tensão  

Tensão de alimentação  ± 12 ... 15 V 

Corrente eficaz nominal do primário 10 mA 

Tensão de pico máxima  500 V 

Ganho do sensor (GvLEm) 2,5 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

A Figura 4.11 mostra o esquemático do sensor de tensão utilizado na Porta III. A 

tensão de saída depende do projeto apropriado dos resistores R
1Lv3

 e R
Mv3

, localizados, 

respectivamente, nos lados primário e secundário do sensor.   

Para o cálculo do resistor do primário é necessário garantir que a corrente não 

ultrapasse o valor nominal do sensor, de 10 mA. É preciso prever o valor máximo da tensão em 

que a porta poderá ser submetida. No caso, admite-se 1,4 vezes a tensão nominal da porta. O 

valor comercial do resistor calculado por (4.27) é 56 kΩ e a corrente do primário de 9,5 mA. 

 

3
1 3 3

1,4.

10.10
Lv

V
R


   (4.27) 
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Figura 4.11 – Esquemático do sensor de tensão da Porta III 

 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Para o secundário o resistor é dado por (4.28), sendo que foi utilizado um 

potenciômetro de 0-200 Ω para o ajuste da resistência desejada.  

 

3 3

3,3
140 

9,5.10 .
Mv

vLEM

R
G

     (4.28) 

 

Portanto, a função de transferência do sensor é definida por (4.29). 

 

  33
3

1,4.
6,2.10

3,3
v

V
H s     (4.29) 

 

4.3.2.2 Função de transferência do filtro dos sensores de tensão da Porta III 

 

Para evitar a propagação dos ruídos utiliza-se um filtro anti-aliasing apresentado 

na Figura 4.12.  Trata-se de um filtro de segunda ordem o qual a função de transferência já foi 

apresentada através de (4.15).  

Figura 4.12 – Diagrama esquemático do circuito dos sensores de tensão LEM. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Os valores comerciais dos componentes do filtro são apresentados na Tabela 4.10, 

onde foi sugerida uma frequência de corte do filtro de 10 kHz. 
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Tabela 4.10 – Componentes do filtro do sensor de tensão da Porta III 

Capacitor 1 , 3f vC   1 nF   

Capacitor 2 , 3f vC  2,2 nF   

Resistor 1 , 3f vR   10 kΩ   

Frequência de corte do filtro 3cfvf    10.730 Hz   

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Portanto, a função de transferência do filtro é dada por (4.30) 

 

9

, 3 2 4 9

4,54.10
( )

9,09.10 4,54.10
a vH s

s s


 
  (4.30) 

 

4.3.2.3 Projeto do compensador de tensão da Porta III 

 

Figura 4.13 Figura 4.3 mostra o diagrama de Bode da função de transferência de 

laço aberto não compensada. No diagrama percebe-se que, para frequências entre 10 Hz e 

10.000 Hz o sistema apresenta uma atenuação de -20 dB/década. A frequência de cruzamento 

é de aproximadamente 15 kHz e a margem de fase de 119°. Para compensar o comportamento 

da planta, opta-se por um controlador capaz de impor um ganho para baixas frequências e 

redução na margem de fase. 

Para o projeto do compensador opta-se por uma frequência de cruzamento 

equivalente a um décimo da frequência de cruzamento das malhas de corrente (4.31)  

 

1
40 Hz

10
cv cif f    (4.31) 

 

A margem de fase adotada no projeto do controlador foi de 60°. Para o cálculo do 

compensador utiliza-se a metodologia do fator k, apresentada por (VENABLE, 1983). A função 

de transferência do controlador projetado é dada por (4.32).  

 

2

3 6 2 3

1,05.10 1
( )

6,59.10 4,39.10
v

s
C s

s s



 





  (4.32) 
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Figura 4.13 – Diagrama de Bode de 3( )NC vFTLA s   

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A função de transferência de laço aberto controlada é dada por (4.33). 

 

   3 3 3 3 , 3 , 33
( ). . ( ). ( ). ( ). ( )C v Tv v v a v AD vv

FTLA s C s K s G G s H s H s H s   (4.33) 

 

O diagrama de  
3C v

FTLA s  é apresentada na Figura 4.14 , onde verifica-se uma 

frequência de cruzamento de 40 Hz e margem de fase de 60°. 

Figura 4.14 – Diagrama de Bode de 3( )C vFTLA s   

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Como o controlador foi calculado no domínio da frequência, utiliza-se o método de 

Tustin para discretização e as equações de diferenças que são utilizadas para o controle digital 

através do DSP é dada por (4.34). 

 

           3 0 3 1 3 0 3 1 3 2 31 2 1 2v v v v v vu k d u k d u k c e k c e k c e k           (4.34) 

  

Onde, 0 1,967d  , 1 0,9672d    , 0 0,3947c   , 1 0,0001865c    e 2 0,03928c     

 

4.4 Monitoramento das tensões nas Portas I e II do conversor 

 

O monitoramento da tensão na Porta I é de fundamental importância para o 

acompanhamento do estado de carga da bateria. Já na Porta II a necessidade é devido ao MPPT 

dos módulos fotovoltaicos.  

 

4.4.1 Monitoramento da tensão na Porta I  

 

O monitoramento de tensão da Porta I foi executado através da leitura do sensor de 

tensão LV – 20. As características elétricas do sensor foram apresentadas através da Tabela 4.9. 

A Figura 4.15 mostra o esquemático do circuito utilizado no condicionamento do sinal de tensão 

a ser lido, formado pelo sensor é um circuito analógico seguidor de tensão.  

Figura 4.15 – Esquemático do sensor de tensão da Porta I 

 
FONTE: Elaborada pelo autor.. 

Admitindo-se que a tensão máxima na porta pode chegar a 1,4 vezes a tensão 

nominal, então o valor mínimo do resistor no primário do sensor é dado por (4.35), logo o valor 

comercial utilizado foi de 8,4 kΩ / 3W e a corrente do primário 8,2 mA. 
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1 1 3

1,4 48
6,7 kΩ

10 10
LvR




 


  (4.35) 

 

Para o secundário o resistor é dado por (4.36), sendo que foi utilizado um 

potenciômetro de 0-200 Ω para o ajuste da resistência desejada.  

 

3 3

3,3
161 

8,2 10 2,5
MvR


  

 
  (4.36) 

 

4.4.2 Monitoramento da tensão na Porta II  

 

A Porta II é conectada a uma associação de módulos fotovoltaicos e a tensão 

máxima desta porta é equivalente a quatro vezes a tensão de circuito aberto dos módulos, visto 

que a associação é formada a partir de quatro módulos em série. Portanto, adota-se a tensão 

equivalente a 1,6 vezes a tensão nominal da porta. Para o condicionamento do sinal foi utilizado 

o mesmo circuito da Figura 4.15, então o resistor do primário do sensor é dado por (4.37). O 

valor comercial do resistor adotado foi 15 kΩ e a corrente máxima do primário de 10 mA.  

 

1 2 3

1,6 96
15,3 kΩ

10.10
LvR




    (4.37) 

  

Para o secundário o resistor é dado por (4.38), sendo que foi utilizado um 

potenciômetro de 0-200 Ω para o ajuste da resistência desejada.  

 

3 3

3,3
129 

15,0 10 2,5
MvR


  

 
  (4.38) 

 

4.5 Monitoramento das correntes nas Portas I e II do conversor  

 

A aquisição da corrente na Porta I do conversor tem como principal objetivo o 

monitoramento do estado de carga do banco de baterias. A Porta II o principal objetivo do 

monitoramento da corrente é o MPPT. 
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4.5.1 Monitoramento da corrente na Porta I  

 

O valor médio da corrente na Porta I do conversor pode ser obtido através da soma 

das correntes médias que circulam através dos indutores intercalados, dada por (4.39). 

 

1 1 2 1 2 1 2o La La Lb Lb Lc LcI i i i i i i        (4.39) 

 

Esta soma é elaborada via software, visto que os valores das correntes nos indutores 

já são obtidos através dos sensores de realimentação dos compensadores de correntes. 

 

4.5.2 Monitoramento da corrente na Porta II  

 

O conjunto dos módulos fotovoltaicos associados a Porta II do conversor está 

representada na Figura 4.16. A porta está apta a receber 16 módulos de 245 W o que dá uma 

potência máxima de 3.920 W. A aquisição da corrente fornecida ao conversor é efetuada através 

de dois sensores, portanto acorre uma divisão da corrente total fornecida e cada sensor assume 

metade desta corrente. A análise é feita para o 1pvsensor  e estendida para 2pvsensor .  

Figura 4.16 – Disposição do conjunto de módulos fotovoltaicos 

 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Devido a associação em paralelo, a corrente nominal de cada conjunto de módulo 

é equivalente a duas vezes a corrente nominal do modulo utilizado, no entanto adota-se uma 

margem de 25% da corrente nominal para contemplar eventuais sobressinais de correntes e 

padronizar os ganhos dos sensores pra uma corrente máxima de 20 A. As características do 

sensor utilizado foram apresentadas através da Tabela 4.7. Assim como foi elaborado no 

condicionamento dos sinais de correntes nos indutores, verifica-se a necessidade da 

implementação de um ganho. O circuito analógico utilizado para o ganho do sensor é 

equivalente ao apresentado no estudo dos sensores das correntes dos indutores intercalados 

mostrados na Figura 4.5, portanto, o esquemático é apresentado na Figura 4.17. 

Figura 4.17 – Esquemático do sensor de corrente da Porta II 

 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A partir da metodologia utilizada para calcular o ganho analógico dos sensores de 

correntes dos indutores intercalados, a Tabela 4.11 mostra os componentes comerciais 

utilizados para o ganho do sensor dos módulos fotovoltaicos.   

Tabela 4.11 – Componentes do sensor de corrente da Porta II 

Resistor 1 1ipvR   2,2 kΩ   

Capacitor 2 1ipvR  22 kΩ   

Resistor 3 1ipvR   10 kΩ   

Ganho analógico , 1an ipvG    4,54   

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

4.6 Projeto dos magnéticos 

 

Neste tópico, são apresentadas tabelas que resumem os projetos dos magnéticos, 

indutores e transformadores, utilizados no protótipo do conversor.  
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4.6.1 Projeto dos indutores intercalados 

 

Para os indutores intercalados, utiliza-se núcleos de ferrite tipo EE fabricados pela 

Thornton. O projeto elaborado a partir da indutância calculada em (4.4) e o resumo do projeto 

é apresentado na Tabela 4.12 . 

Tabela 4.12 – Resumo do projeto dos indutores intercalados 

Tipo de núcleo/Modelo  Ferrite / NEE – 65/33/26 

Parâmentro Valor Unidade 

Permeabilidade inicial  2000 ±25% ---- 

AL 7200 nH/esp2 

Indutância 550 µH 

Número de espiras 53 espiras 

Entreferro total 3,3 mm 

Variação da densidade de fluxo (ΔB) 0,25 T 

Densidade de corrente 450 A/cm2 

Condutor / Números de fios em paralelo   AWG 22 / 9 fios ---- 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

4.6.2 Projeto dos transformadores de potência 

 

O transformador de potência é constituído de três transformadores monofásicos de 

alta frequência, confeccionados a partir de núcleos toroidais de ferrrite fabricados pela 

Magmattec. O resumo do projeto é apresentado na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 – Resumo do projeto dos transformadores de potência 

Tipo de núcleo/Modelo  Ferrite / MMT139T6325 

Parâmentro Valor Unidade 

Permeabilidade inicial  2100 ±25% ---- 

AL 5300 nH/esp2 

Variação da densidade de fluxo (ΔB) 0,19 T 

Densidade de corrente 450 A/cm2 

Condutor 22 AWG 

Número de espiras do primário 21 espiras 

Número de fios paralelos do primário 11 fios 

Número de espiras do secundário 38 espiras 

Número de fios paralelos do secundário 7 fios 

Indutância de dispersão média 2,9 µH 

Indutância magnetizante média 5,16 mH 

Relação de transformação efetiva 1,80 --- 

FONTE: Elaborada pelo autor. 
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4.6.3 Projeto dos indutores de transferência de energia 

 

Os indutores de transferência de energia foram confeccionados a partir de núcleos 

EE fabricados pela Thornton. A indutância calculada em (4.3) foi subtraída do valor equivalente 

a média da indutância de dispersão dos transformadores, portanto, a indutância utilizada para o 

projeto dos indutores é de 28,9 µH. O resumo do projeto é apresentado na Tabela 4.14. 

Tabela 4.14 – Resumo do projeto dos indutores de transferência de energia 

Tipo de núcleo/Modelo  Ferrite / NEE – 40/17/12 

Parâmentro Valor Unidade 

Permeabilidade inicial  2000 ±25% ---- 

AL 3560 +30%/-20% nH/esp2 

Indutância 28,9 µH 

Número de espiras 13 espiras 

Entreferro total 1,0 mm 

Variação da densidade de fluxo (ΔB) 0,25 T 

Densidade de corrente 450 A/cm2 

Condutor / Números de fios em paralelo   AWG 22 / 11 fios ---- 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

4.7 Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou um exemplo de projeto com o intuito de validar o estudo 

que foi realizado sobre o conversor. O dimensionamento dos elementos do conversor foram 

executados a partir de especificações e parâmetros que foram assumidos. A partir de estudos 

realizados sobre os módulos fotovoltaicos, foi atribuído um ponto de operação o qual utiliza-se 

como base para o dimensionamento dos transformadores. Foram realizados os projetos de todos 

os elementos que compõem no sinais de realimentação dos compensadores e, por último, os 

projetos dos compensadores utilizando-se o metodologia do fator k.   
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5 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

 

Nesse capítulo, são apresentados os resultados de simulação do conversor CC-CC 

proposto. Todas as simulações do conversor sob estudo foram realizadas utilizando a 

ferramenta computacional PSIM. Inicialmente, descrevem-se os circuitos implementados no 

simulador e, em seguida, são apresentadas e comentadas as principais formas de onda de tensão 

e corrente em regime permanente, com o propósito de validar a metodologia adotada no estudo 

do conversor. Por fim, são realizados degraus de carga a fim de verificar o comportamento 

dinâmico das malhas de corrente e tensão, validando assim o projeto dos compensadores 

utilizados.  

 

5.1 Detalhes do circuito simulado 

 

O circuito com os interruptores de potência, os elementos magnéticos e as 

disposições das portas do conversor são arranjados de acordo com a Figura 5.1. Tal como 

projetado, as capacitâncias equivalentes das associações dos capacitores das Portas I, II, e II 

valem, respectivamente, 300 µF, 600 µF e 470 µF. A resistência que emula a carga da Porta III 

é de 41,26 Ω. Na Porta I está conectada uma fonte CC exercendo a função do banco de baterias 

e na Porta II o modelo de um conjunto de módulos fotovoltaicos. 

Figura 5.1 – Circuito de potência do conversor. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 



93 

 

Na Figura 5.2, apresentam-se os estágios dos acionamentos dos interruptores 

referentes ao LVS. Nestes estágios estão compreendidos: a aquisição de sinais, que envolvem 

os sensores e os filtros; processamento dos sinais, através do C block simplificado; as 

portadoras, equivalentes as portadoras digitais; e por fim, os comparadores e os circuitos que 

geram os tempos mortos (500 ns) das chaves.   

Figura 5.2 – Acionamentos dos interruptores primários. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A aquisição e o processamento de sinais do lado secundário são executados 

seguindo o mesmo princípio da Figura 5.2. No entanto, os defasamentos das portadoras são 

efetivados través de circuitos lógicos, como mostrado na Figura 5.3. Estes circuitos propiciam 

um deslocamento nas portadoras proporcional ao esforço de controle da tensão do barramento 

da Porta III.  

Figura 5.3 – Acionamentos dos interruptores secundários. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 



94 

 

5.2 Resultados de simulação em regime permanente 

 

Para a análise em regime permanente, admite-se que o conversor opera no Modo 3, 

ou seja, a Porta III recebendo potência fornecida pelas Portas I e II. Considera-se que o 

conversor opera com potência nominal e que é feito o controle das correntes nos indutores 

intercalados. A partir da Figura 5.4 verifica-se uma característica importante do conversor, que 

é a ondulação das correntes em suas portas que ocorre em uma frequência seis vezes superior a 

frequência de chaveamento. Esta característica é de extrema importância quando se tem 

dispositivos acumuladores de energia (baterias), pois elevados picos de corrente diminuem 

drasticamente sua vida útil.  Percebe-se na Porta I (bateria), uma ondulação de corrente de 

aproximadamente 40 mA, equivalente a um sexto da ondulação de corrente dos indutores.       

Figura 5.4 – Correntes nas portas do conversor (i1, i2 e i3) e corrente nos indutor iLa1. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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O controle dos valores médios das correntes dos indutores intercalados é 

indispensável para o funcionamento do conversor, pois mantendo-se estes valores iguais, a 

tensão média sobre os transformadores são nulas e, consequentemente, as correntes médias nos 

transformadores também são nulas, evitando, assim, a saturação dos transformadores. A partir 

Figura 5.5, verifica-se as correntes instantâneas dos indutores com ondulações de 

aproximadamente 2,4 A, mas com valores médios iguais, e a simetria das correntes dos 

transformadores. 

Figura 5.5 – Correntes nos indutores intercalados e nos transformadores. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

O fluxo de potência através dos transformadores é controlado através do ângulo de 

deslocamento de fase φ, inclusive o sentido.  A Figura 5.6 apresenta o deslocamento de fase 

através das tensões v
a12

 e v
r0

 e a corrente no indutor de transferência de energia para alguns 

pontos de operações. Considera-se o conversor operando com a tensão V2=100 V, a razão 
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cíclica D1 = 50% e que a potência flui do LVS para o HVS. Visualiza-se que à medida que a 

potência transferida aumenta, aumenta o atraso de rov  em relação a 12av . Para potência de 500 

W, na Figura 5.6 (a), o atraso foi de 5,10°, 1000 W, Figura 5.6 (b), de 9,96°, 2000 W, Figura 

5.6 (c), de 19,20° e para potência nominal, Figura 5.6 (d), o deslocamento de fase foi de, 

aproximadamente, 34,40°. 

Figura 5.6 – Simulação do deslocamento de fase das tensões e correntes nos indutores de 

transferência de energia. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor.  

A Figura 5.7 mostra o comportamento, quase linear, da potência transferida em 

relação ao ângulo de deslocamento de fase. É importante observar que, para o cálculo da 
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indutância do indutor de transferência de energia, foi considerado um ângulo nominal de 30°, 

no entanto, negligencia-se o tempo morto necessário para o acionamento das chaves com razões 

cíclicas complementares. Portanto, a expectativa é que o ângulo, para potência nominal, fosse 

um pouco maior que o considerado, como foi verificado. 

Figura 5.7 – Comportamento do PS simulado. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor.  

 

5.3 Resultados de simulação em regime dinâmico 

 

Na sequência, são apresentados os resultados do conversor operando, totalmente, 

em malha fechada. O controle segue a abordagem feita no capítulo 3, ou seja, o controle da 

tensão da Porta III é executado seguindo a teoria do gyrator, a tensão na Porta II é controlada a 

partir do MPPT e as correntes nos indutores intercalados são controladas com o objetivo de 

manter os valores médios das tensões dos transformadores nulos. A Figura 5.8 mostra as 

respostas ao degrau de carga aplicado ao conversor com variação de 50% para 100% da carga 

nominal.  Analisando-se a tensão na Porta III, observa-se uma oscilação transitória de 

aproximadamente 15 V, equivalente a 4% da tensão nominal do barramento.  Considerando-se 

o sistema estável a partir de um erro estático menor ou igual a 1% da tensão nominal, o tempo 

de estabilização foi de aproximadamente 16 ms. Verifica-se no barramento da Porta II um 

pequeno afundamento da tensão, aproximadamente 5 V, devido à grande quantidade de 

potência solicitada ao efetivar o degrau de carga. 
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Figura 5.8 – Resposta das tensões dos barramentos ao degrau de carga de 50% para 100%. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A partir da Figura 5.9, é possível visualizar o comportamento das correntes nas 

portas do conversor devido a um degrau de carga de 50% para 100% da carga nominal. O degrau 

de carga é aplicado a partir da Porta III do conversor, percebendo-se um incremento da corrente 

de 4,6 A para aproximadamente 9,2 A. Como o comportamento de carga dos módulos 

fotovoltaicos é equivalente a uma fonte de corrente, a expectativa é que todo incremento ou 

decremento instantâneo de carga sejam efetivados através do banco de baterias. Percebe-se que 

após o degrau de carga a corrente 2i sofre uma pequena oscilação, de aproximadamente  

250 mA. Ocorre um degrau na corrente 1i  passando de 31 A para 68 A, ou seja, todo incremento 

de carga foi suprido pela Porta I do conversor.  

Também é possível observar que as correntes através dos transformadores 

mantiveram-se estáveis, sem a presença de nível CC, ocorrendo uma variação de amplitude 

devido ao degrau de carga que foi aplicado.     
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Figura 5.9 – Resposta das correntes dos barramentos ao degrau de carga de 50% para 100%. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A partir da Figura 5.10 é possível visualizar o comportamento das tensões nos 

barramentos devido ao degrau de carga de 100% para 50%. Verifica-se que ocorreu um 

sobressinal em 3v  de aproximadamente 17 V, equivalente a 4,5% da tensão nominal do 

barramento. Considerando-se o sistema estável a partir de um erro estático menor ou igual a 

1% da tensão nominal, a oscilação estabiliza-se em aproximadamente 18 ms. Percebe-se que o 

comportamento é o mesmo do degrau de 50% para 100%, no entanto, o sentido da oscilação 

muda dependendo do tipo de degrau, ou seja, tem-se um overshoot ou um undershoot.  As 

correntes das portas também têm as mesmas características do degrau de 50% para 100%, 

diferindo somente no sentido das oscilações. Quanto as correntes que fluem através dos 

transformadores, permaneceram equilibradas e sem nível CC, ocorrendo um decremento na 

amplitude devido ao degrau de carga. 
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Figura 5.10 – Resposta das tensões dos barramentos ao degrau de carga de 100% para 50%. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Para analisar o comportamento do fluxo reverso de potência, simula-se um degrau 

de carga de +100%, potência nominal do conversor fluindo através dos transformadores para 

Porta III, para -100%, potência nominal do conversor fluindo através dos transformadores 

fornecida pela Porta III. A partir da Figura 5.11 é possível visualizar o comportamento da tensão 

da Porta III, das correntes nos transformadores e do ângulo de deslocamento de fase. Apesar de 

um degrau efetivo de carga de 200%, o controlador conseguiu controlar a tensão no barramento, 

apresentando um sobressinal de aproximadamente 60 V, equivalente a 15,8% da tensão nominal 

do barramento. Considerando-se o sistema estável a partir de um erro estático menor ou igual 

1% da tensão nominal, o tempo de acomodação foi de aproximadamente 26 ms. As correntes 

nos transformadores permanecem constantes, porém os valores de pico apresentaram um 

sobressinal equivalente a 50% do valor de pico nominal. Visualiza-se também que, antes do 

degrau, no sentido direto do fluxo de potência, o deslocamento de fase é de aproximadamente 

31,2° e que após o degrau de carga, no sentido inverso de carga, o ângulo assume -30,3°.  A 

Figura 5.12 mostra o resultado do algoritmo do MPPT pelo método P&O, onde D1 é a referência 

do MPPT e Da11 representa o esforço dos compensadores das correntes nos indutores 

intercalados. Visualiza-se as variações da corrente e da tensão da Porta II em função de D1, as 

quais tem o objetivo de extrair a máxima potência disponível nos módulos fotovoltaicos.  
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Figura 5.11 – Simulação do fluxo reverso de potência 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Figura 5.12 – Rastreamento do ponto de máxima potência. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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5.4 Considerações finais 

 

Os principais resultados de simulação foram apresentados neste capítulo visando 

validar os equacionamentos do conversor a partir do estudo das componentes fundamentais das 

tensões sobre os indutores de transferência de energia, apresentado no capítulo 3, e a estratégia 

de controle apresentada no capítulo 4.  Através das simulações em regime permanente, foi 

possível verificar diversos pontos de operações do conversor, e consequentemente diversos 

valores de ângulos de deslocamento de fase, validando assim os equacionamentos elaborados a 

partir do modelo fundamental. As simulações em malha fechada apresentaram resultados 

satisfatórios quando o conversor é submetido a degraus de cargas. Verifica-se que os 

compensadores mantiveram a tensão do barramento regulada e a simetria das correntes nos 

transformadores, validando, assim, à estratégia de controle, inclusive para o fluxo reverso de 

potência. Quanto ao MPPT, visualiza-se o resultado do algoritmo buscando a máxima potência 

através da variação da razão cíclica no LVS. 
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6 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados experimentais do conversor CC-CC 

estudado. As especificações do protótipo foram anteriormente estabelecidas no Capítulo 4 e 

para a realização do ensaios foram inseridos nas portas do conversor os seguintes dispositivos: 

na Porta I foram inseridas quatro baterias estacionárias de 12 V fabricada pela MOURA, em 

série, de modelo  de 12MF150, na Porta II os módulos fotovoltaicos foram  emulados através 

de uma fonte de alimentação fabricada pela SUPPLIER de modelo FEF 1200-60-I55451 e na 

Porta III cargas resistivas, onde para carga nominal, a resistência equivalente foi de 41,26 Ω. 

São apresentados os resultados de operação em regime permanente através das formas de ondas 

nos indutores, transformadores e ângulo de PS (φ), curvas de rendimento nos modos de 

operações 1 e 2, e por fim, os resultados em regime dinâmico do conversor operando com todas 

as malhas de controle através de degraus de cargas. 

 

6.1 Descrição do protótipo  

 

Os dispositivos que compõem o circuito de potência e condicionamento de sinais 

do conversor foram especificados no capítulo 4. A Tabela 6.1 traz um resumo dos principais 

dispositivos utilizados. 

Tabela 6.1 – Dispositivos utilizados no protóripo. 

Componente Modelo Qtd. Especificação 

MOSFET  IRFP260 12  200V/46 A 

IGBT IRGP50B60PD 6  600V/33A 

Capacitores do barramento 

da Porta I 
B43304-A9107-M 

6  
100µF/400 V 

Capacitores do barramento 

da Porta II 
B43304-A9107-M 

2  
100µF/400 V 

Capacitores do barramento 

da Porta III 
B43503-S5477-M 

1  
470µF/450 V 

Sensor de corrente (LEM) HO 25-NP/SP33 8  25 A 

Sensor de tensão (LEM) LV 20-P 4  10-500 V 

Núcleos toroidais de ferrite 

(Magmattec)  
MMT139T6325 

3  
 

Núcleo EE (Thornton) EE65/33/26 6   

Núcleo EE (Thornton) EE40/17/12 3   

FONTE: Elaborada pelo autor. 
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 Além destes componentes, para acionar os MOSFETs no LVS foram utilizados o 

circuito integrado IR21844 através da técnica de bootstrap. Para o acionamentos dos 

interruptores do HVS foi utilizado o driver SKHI61R com seis canais isolados e para fazer a 

interface entre os sinais de comandos provenientes do DSP (3,3 V) com os drivers de 

acionamentos (5,0 V) são utilizados circuitos de buffer através do circuito integrado 7407 com 

resistor de pull-up. 

 Na Figura 6.1 é apresentado o protótipo do conversor CC-CC trifásico isolado com 

três portas, com uma porta alimentada em corrente. A Figura 6.1 (a) mostra a disposição dos 

interruptores de potência e dos magnéticos utilizados no projeto. A partir da Figura 6.1 (b) 

visualiza-se as disposições das portas do conversor, do DSP e dos drivers de acionamentos. O 

conversor é disposto em três camadas, a primeira camada concentram-se os componentes do 

circuito de potência, a segunda os de medições e a terceira os de controle, no caso, o DSP. 

Figura 6.1 – Protótipo de 3,5 kW do conversor proposto 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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6.2 Resultados experimentais em regime permanente 

 

Neste tópico, são apresentados os resultados experimentais do protótipo de 3,5 kW 

desenvolvido em laboratório. Os ensaios em regime permanente foram executados com o 

conversor operando no Modo 1, a potência fluindo da Porta I para a Porta III, potência constante 

de 1,5 kW e tensão no barramento da Porta I igual a 48 V. 

 Os principais objetivos do controle das correntes nos indutores intercalados são 

limitar as correntes máximas dos indutores e manter as correntes com valores médios iguais, 

com o propósito de manter a simetria das correntes dos transformadores de alta frequência.  

A Figura 6.2 (a) mostra as correntes instantâneas através dos indutores intercalados 

dos FB do LVS. Observa-se uma defasagem de 180° (devido a defasagem dos braços) e valores 

médios iguais, aproximadamente 5,19 A. A partir da Figura 6.2 (b) visualiza-se as correntes 

dos indutores de pontes diferentes mas de braços equivalentes. Percebe-se uma defasagem de 

120° (devido a defasagem das fases) e que todas correntes estão equilibradas e com valores 

médios de aproximadamente 5,19 A. Portanto, este resultado mostra a robustez dos 

compensadores de corrente.  

Figura 6.2 – Correntes nos indutores intercalados. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 A Figura 6.3 apresenta as correntes nos secundários dos transformadores de alta 

frequência. Visualiza-se as correntes defasadas em 120° equivalente as defasagens das fases do 

conversor. Os valores médios das correntes são i
Lr

= -265 mA, i
Ls 

= -133 mA e i
Lt

 = -241 mA. 
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Portanto, as correntes permanecem controladas e com valores médios próximos de zero, o que 

comprova um bom equilíbrio destas grandezas entre os enrolamentos dos transformadores. 

Figura 6.3 – Correntes nos secundários dos transformadores 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

O deslocamento de fase varia de acordo com a potência transferida através dos 

transformadores de alta frequência.  O perfil das correntes nos transformadores também varia 

de acordo com o ângulo deslocamento de fase, como pode ser verificado a partir da Figura 6.4. 

Para a verificação do ângulo deslocamento de fase em função da potência transferida considera-

se que o conversor operava com 2 100 VV  , a razão cíclica do LVS 1 0,5D   e no Modo 1 de 

operação.  

A Figura 6.4 (a) apresenta o comportamento do ângulo de deslocamento de fase e 

das correntes dos transformadores para uma potência transferida de 500 W. O ângulo φ foi de 

aproximadamente 6,4° e a corrente de pico no LVS dos transformadores foi de 

aproximadamente 2,5 A. A Figura 6.4 (b) mostra o resultado para a transferência de potência 

de 1000 W, onde 10,26    e o pico de corrente de aproximadamente 5 A.  Na Figura 6.4, é 

apresentado o resultado para 2000 W, onde 19,05   e o pico de corrente de, 

aproximadamente, 10 A. E por último, a Figura 6.4 mostra o comportamento para a potência 

nominal do conversor, 3500 W, onde 34,96    e a corrente de pico de, aproximadamente, 

20 A. 
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 Figura 6.4 – Deslocamento de fase φ entre as tensões v
a12

 e v
r0

 e corrente no indutor i
La1

 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A Figura 6.5 mostra o comportamento do PS para diversos pontos de operações.  

Figura 6.5 – Resultados experimentais ângulo φ e potência P3. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 6.6 apresenta o comportamento do ângulo φ mediante simulação e 

experimentação. Para potência transferida de 500 W ocorreu a maior diferença entre os PS, 1,3° 

equivalente a 3,3% do PS nominal, já para potência nominal o erro foi de 0,92°, equivalente a 

3%.  

Figura 6.6 – Resultados do ângulo φ e a potência P3 simulado e experimental. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

A Figura 6.7 apresenta os resultados do ângulo φ teórico extraídos a partir de (3.16)

, e experimental a partir do protótipo. Uma análise entre estes resultados é realizada com o 

propósito de validar os equacionamentos propostos no capítulo 3. Observa-se que os resultados 

têm comportamentos similares, porém mantendo-se erros entre os pontos das curvas. Estes erros 

são provocados devido as desconsiderações dos tempos mortos das chaves e do conteúdo 

harmônico das formas de ondas no protótipo que não é incluído no modelo. Apresenta-se o 

maior erro para a potência nominal, de 2,51° equivalente a 8,36%.         

Figura 6.7 – Resultados do ângulo φ e a potência P3 teórico e experimental. 

 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 
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A partir da Figura 6.8 é possível verificar as ondulações de correntes para as Portas 

II e III do conversor no Modo 3 de operação sob condições de carga nominal. Na porta II a 

corrente média é 17,4 A, enquanto que esta porta está sujeita a picos de correntes de 

aproximadamente 5 A. Já na Porta III a corrente média é de 9,46 A e os picos correntes são de 

aproximadamente 10 A.  Verifica-se portanto que os picos de corrente da Porta II são reduzidos 

o que permite condensar o barramento capacitivo desta porta, já na Porta III estes picos são 

bastantes significativos, tornando-se necessário uma avaliação criteriosa dos valores eficazes 

das correntes através dos capacitores desta porta.    

Figura 6.8 – Correntes i
2
 através da Porta II e i

3
 através da Porta III. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

6.3 Rendimento 

 

Para a verificação do rendimento do conversor foram analisados três modos de 

operação: Modo 1, Modo 2 e Modo 7. No Modo1 de operação toda potência requerida pela 

Porta III é fornecida pela Porta I, assim a corrente circula por todos os magnéticos do conversor. 

A Figura 6.9 mostra o comportamento do rendimento em função da potência de saída  3P . O 



110 

 

rendimento máximo ocorre quando o conversor opera com 1500 W, de 93,82%, já para potência 

nominal o rendimento foi de 92,35%.    

Figura 6.9 – Rendimento para o Modo 1 de operação. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

Para o Modo 2 de operação, toda potência é fornecida pela Porta II. As correntes 

que circulam pelos indutores intercalados são mínimas e, portanto, as perdas destes magnéticos 

são mínimas. A Figura 6.10 apresenta o comportamento do rendimento em função de 3P , O 

rendimento máximo, de 96,29%, ocorre com P3 = 2000 W e para potência nominal 95,26%. 

 Figura 6.10 – Rendimento para o Modo 2 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Para o Modo 7 de operação, a potência fornecida pela Porta II é absorvida pela Porta I com a 

finalidade de carregar o banco de baterias. O manual técnico da bateria recomenda que a 

corrente de carga não ultrapasse a 20% da corrente máxima da bateria que é de 150 Ah. 

Portanto, foi verificado o rendimento para alguns pontos de operações, onde o módulo da 

corrente da bateria permaneceu inferior a 30 A.  



111 

 

AFigura 6.11 apresenta o comportamento do rendimento em função de 1I , o rendimento 

máximo de 94,85% ocorre com I1 = -22,43 A.  

Figura 6.11 – Rendimento para o Modo 7 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

6.4 Resultados experimentais em regime dinâmico 

 

A partir do Modo 3 de operação, o conversor foi exposto a degraus de cargas com 

o intuito de validar a estratégia de controle e os projetos dos compensadores. Os módulos 

fotovoltaicos foram emulados para as seguintes condições ambientais: temperatura ambiente 

40° C e irradiância de 500 W/m2. As Figura 6.12 (a) e (b) apresentam o comportamento do 

conversor ao ser submetido a um degrau de carga de 50% para 100% da carga nominal.  

Após o degrau de carga, visualiza-se um afundamento na tensão de saída na Porta 

III de aproximadamente 13 V, equivalente a 3,42% da tensão de saída e um tempo de 

estabilização de 13 ms. Também é possível observar que a tensão é recomposta para o valor de 

regime permanente com característica de subamortecimento. A corrente da Porta III sofre um 

incremento de 4,61 A para 9,31 A em um tempo de 13 ms com característica de 

subamortecimento. E por último, a corrente da fase “R” sofre um incremento e estabiliza-se 

com um valor de pico de aproximadamente 12,36 A. 
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 Figura 6.12 – Tensão v
3 e correntes i

3 e i
r
 para degrau de carga de 50% para 100% da carga 

nominal no Modo 3 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

As Figura 6.13 (a) e (b) apresentam o comportamento do conversor ao ser 

submetido a um degrau de carga de 100% para 50% da carga nominal. Visualiza-se um 

sobressinal na tensão de saída na Porta III de aproximadamente 12 V, equivalente a 3,16% da 

tensão de saída e um tempo de estabilização de 12 ms. A corrente da Porta III sofre um 

decremento de 9,31 A para 4,61 A um tempo de 12 ms, assim como a corrente da fase “R” 

estabilizando-se com um valor de pico de aproximadamente 6,54 A. 

Figura 6.13 – Tensão v
3
 e correntes i

3 e i
r
 para degrau de carga de 100% para 50% da carga 

nominal no Modo 3 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 
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A interação entre as fontes de alimentação, baterias e módulos fotovoltaicos, foram 

analisadas através da imposição de degraus de irradiância sobre os módulos fotovoltaicos 

emulados pela fonte da SUPPLIER. O conversor no Modo 3 de operação, portanto, a potência 

fluí a partir das Portas I e II para a Porta III a qual estava inserida uma carga resistiva de 2500 

W. As condições ambientais iniciais dos módulos foram temperatura ambiente 40° C e 

irradiância 500 W/m2. Com estas condições de teste as correntes que fluí através dos módulos 

fotovoltaicos e banco de bateria são respectivamente 15,81 A e 17,45 A. Estabelece-se um 

degrau de irradiância onde a mesma passa de 500 W/m2 para 250 W/m2. A partir da Figura 6.14 

(a) é possível verificar que a corrente i
2
 fornecida pelos módulos fotovoltaicos é decrementada, 

passando de 15,81 A para 8,54 A, enquanto a corrente i
1 fornecida pela bateria incrementa de 

17,45 A para 38,9 A. Ao retornar as condições iniciais, ou seja, a irradiância retornando para 

500 W/m2, as correntes se estabelecem com os valores iniciais.  

Através do degrau de irradiância também foi possível validar o algoritmo do MPPT. 

A partir da Figura 6.14 (b) verifica-se que com as condições iniciais 40° C e 500 W/m2, a tensão 

v
2
 estabelecida pelo algoritmo é de aproximadamente 115 V. Após a inserção do degrau de 

irradiância o algoritmo rastreia um novo ponto de operação e a tensão do barramento da Porta 

II assume outro valor, 𝑉2 = 107  V. Reestabelecendo-se as condições iniciais o algoritmo 

rastreia novamente a tensão V
2
 inicial, que é de 115 V.        

Figura 6.14 – Tensões v
3
, v

2
 e correntes i

3, ir
 para degrau de irradiância no Modo 3 de 

operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 
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A potência disponível e as condições de carga nas portas do conversor são quem 

determinam os modos de operações. A análise do comportamento dinâmico entre mudanças 

dos modos de operações é elaborada de acordo com a Figura 6.15. Inicialmente o conversor 

operava no modo 3 representado pela Figura 6.15 (a) com uma carga resistiva de 2500 W 

inserida na Porta III. Após o alívio de carga, de aproximadamente 1500 W, ocorre a mudança 

do modo de operação e o conversor opera no Modo 4, representado na Figura 6.15 (b).  

Figura 6.15 – Mudança do Modo 3 de operação para o Modo 4. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

As condições ambientais inseridas no emulador, temperatura ambiente de 40° C e 

radiação solar 500 W/m2, disponibilizam na Porta II do conversor potência máxima de 1836 W. 

A corrente e a tensão nesta porta são respectivamente 15,81 A e 115 V. A Porta III solicita 

potência de 2500 W, portanto o banco de baterias supre o restante da potência requerida e o 

valor da corrente na Porta I é de aproximadamente 17,45 A. Após a desconexão de 1500 W de 

carga na Porta III a potência requerida por esta porta é de apenas 1000 W. A Figura 6.16 (a) 

mostra o resultado da desconexão da carga. Verifica-se que a tensão v
2 e a corrente i

2
 

permanecem constantes, portanto, a Porta II permanece com a potência máxima disponível, ou 

seja, 1836 W. Assim, a Porta II fornece a potência de 1000 W para a Porta III e o restante da 

potência disponível é drenada para o banco de baterias inserido na Porta I propiciando mudança 

de sentido do fluxo de potência nesta porta. Neste momento, o valor da corrente i
1
 através do 

banco de baterias assume o valor de aproximadamente -14,54 A.     

O algoritmo relativo ao controle de corrente de carga das baterias apresentado na 

Figura 3.20 foi elaborado com o intuito de limitar a corrente de carga das baterias através do 

controle da tensão sobre os módulos fotovoltaicos.  A limitação de corrente pode ser devido ao 

estado de carga das baterias ou pela corrente máxima de carga. Foi executado o mesmo 

procedimento de desconexão de carga da Porta III do conversor apresentado anteriormente, 

porém, com a algoritmo do MPPT modificado ativo e com a corrente de carga limitada em -5 

A. A Figura 6.16 (b) mostra o resultado do alívio de carga da Porta III. Verifica-se a tensão v
2
 

apresenta um incremento de 115 V para 127 V e que a corrente i
2 decrementa de 15,81 A para 
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aproximadamente 10,18 A e, consequentemente, a corrente da bateria limita-se em -5 A. 

Portanto, conclui-se que para este ponto de operação não ocorre a necessidade do MPPT.   

Figura 6.16 – Tensão v
2
 e correntes i

1
 e i

2
 na transição do Modo 3 para o Modo 4 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Uma das principais características do conversor proposto é a bidirecionalidade do 

fluxo de potência através dos transformadores de alta frequência. A partir do experimento 

representado na Figura 6.17 é possível verificar o comportamento do conversor quanto a 

inversão deste fluxo. Inicialmente, o conversor encontra-se no Modo 1 de operação com uma 

carga resistiva equivalente a 2000 W inserida na Porta III, como representado na Figura 6.17 

(a). Nesta porta encontra-se também uma fonte de corrente de 4 A a qual fornecia potência de 

aproximadamente 1520 W, visto que a tensão V
3
 é de 380 V. Após a desconexão de parte da 

carga da Porta III equivalente a 1500 W, a fonte de corrente permanece fornecendo a mesma 

potência, 1520 W e, no entanto, a carga resultante na Porta III é de 500 W.  Portanto, o restante 

da potência disponibilizada pela fonte de corrente é transferida para a Porta I através dos 

transformadores, e o conversor opera no Modo 5 conforme apresenta a Figura 6.17 (b).      

Figura 6.17 – Mudança do Modo 1 de operação para o Modo 5.  

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 



116 

 

A Figura 6.18 apresenta o resultado dinâmico da inversão do fluxo de potência entre 

os modos de operação 1 e 5. Inicialmente, o conversor encontra-se no Modo 1 de operação e a 

corrente através da Porta I, onde está conectado o banco de baterias, é de aproximadamente 

11,09 A. Após a desconexão de carga, equivalente a 1500 W, esta corrente assume o valor de -

17,81 A, e o fluxo de potência é invertido, conversor opera no Modo 5, como pode ser verificado 

através da Figura 6.18 (a). Observa-se que ocorre um sobressinal na tensão do barramento da 

Porta III de aproximadamente 9,01 V, equivalente a 2,4% da tensão nominal do barramento e 

a corrente i
r através do transformador é submetida a inversão de fase e incremento na amplitude, 

verificado em detalhes a partir da Figura 6.19. A Figura 6.18 (b) apresenta o comportamento 

do conversor após ser inserida novamente a carga de 1500 W. Neste momento, ocorre a permuta 

dos modos de operações do Modo 5 para o Modo1, e a corrente na Porta I inverte o sentido do 

fluxo passando de -17,81 A para 11,09 A. Ocorre um afundamento na tensão do barramento da 

Porta III de aproximadamente 8,36 V, equivalente a 2,2%. 

Figura 6.18 – Tensão v
3
 e correntes i

r
 e i

1
 na transição entre os Modos 1 e 5 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

Ainda sobre a inversão do fluxo de potência, verifica-se a partir da Figura 6.19 o 

comportamento do PS e da corrente através do transformador de alta frequência de uma das 

fases do conversor. A Figura 6.19 (a) mostra o comportamento do Modo 1 de operação. 

Tomando-se a tensão v
a12

 como referência, visualiza-se que a tensão v
r0

 está atrasada e o ângulo 

de defasagem é de aproximadamente 4,87°. Percebe-se que a corrente através do transformador 

encontra-se, praticamente, em fase com a tensão v
a12

 e, portanto, o fluxo de potência através da 

Porta I é positivo. O valor eficaz desta corrente é de aproximadamente 1,32 A. A Figura 6.19 
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(b) apresenta o comportamento no Modo 5 de operação. Verifica-se que a tensão v
r0 está 

adiantada em relação a v
a12

 e o ângulo de defasagem é de aproximadamente 10,05°.  A corrente 

através do transformador está defasada em aproximadamente 180° em relação a tensão v
a12

 e, 

portanto a fluxo de potência através da Porta I é negativo. O valor eficaz desta corrente 

incrementa para aproximadamente 2,38 A. 

Figura 6.19 – Tensões sobre o indutor de transferência de energia v
a12

, v
r0

 e corrente nos 

transformador i
r
 referentes aos Modos 1 e 5 de operação. 

 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

6.5 Considerações finais 

 

Os resultados experimentais obtidos a partir do protótipo de 3,5 kW desenvolvido 

em laboratório foram apresentados e discutidos neste capítulo. Foi possível verificar as 

principais formas de ondas das correntes do conversor mostrando concordância de resultados 

das análises de simulações e experimentais. Através destas análises foi possível validar a 

relação do ângulo de deslocamento de fase com a potência transferida através dos 

transformadores, o que valida o estudo teórico desenvolvido neste trabalho.  

Submetendo-se o conversor a degraus de cargas foi possível verificar a atuação dos 

compensadores através do controle tensão do barramento, mantendo-a regulada e com 

característica de subamortecimento. Através do protótipo, foram levantadas as curvas de 

rendimento para três modos de operações, Modo 1, Modo 2 e Modo 7. Para o Modo 1 o 
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rendimento máximo foi de 93,82% e para potência nominal 92,35%. No Modo 2, o rendimento 

máximo foi de 96,29% e para potência nominal 95,26%. Já no Modo 7 de operação, o 

rendimento máximo foi de 94,85%. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho apresenta o estudo de um conversor CC-CC trifásico bidirecional de 

único estágio com uma porta alimentada em corrente e isolado em alta frequência. Os 

equacionamentos do conversor foram baseados no modelo circuital da máquina síncrona, onde 

foram consideradas as componentes fundamentais das tensões sobre os indutores de 

transferência de energia. Este estudo foi validado através da comparação do comportamento do 

ângulo φ em função da potência de saída com resultados de simulações e experimentais. 

Como característica importante, verifica-se que as ondulações das correntes nas 

portas do conversor apresentaram frequências equivalentes a seis vezes a frequência de 

comutação, proporcionando menores picos de correntes, o que possibilita maior vida útil aos 

dispositivos acumuladores de energia (baterias).    

O controle do conversor foi elaborado com o objetivo de extrair a máxima potência 

dos módulos fotovoltaicos. Isto foi possível com um algoritmo de MPPT baseado no método 

P&O, onde através de simulações, o método mostrou-se eficiente. Através do controle das 

correntes nos indutores intercalados, foi possível manter as correntes médias dos 

transformadores de altas frequências próximas de zero, evitando assim, a saturação dos 

transformadores. O controle da tensão do barramento de saída, na Porta III, foi executado 

através da teoria do gyrator, comprovando compatibilidade entre resultados de simulações e 

experimentais.  

Observou-se que o conversor pode proporcionar 7 modos de operações e, para 

verificação do rendimento, analisa-se três modos de operações, que são os Modo1, Modo 2 e 

Modo 7. No Modo 1, toda a potência é fornecida pela Porta I e as perdas nos magnéticos são 

máximas. Para o Modo 2, toda potência é fornecida pela Porta II e as perdas nos magnéticos 

são mínimas.  Para o Modo 7 a potência fornecida pela Porta II é utilizada na recarga das 

baterias inseridas na Porta I. Para o Modo 1 o rendimento máximo foi de 93,82% e para potência 

nominal 92,35%. No Modo 2, o rendimento máximo foi de 96,29% e para potência nominal 

95,26%. Já no Modo 7 o rendimento máximo foi de aproximadamente 94,85%. 

Na implementação do protótipo foram encontrados alguns problemas referentes aos 

drivers utilizados para o acionamento dos MOSFETS no LVS, pois os mesmos não 

apresentavam proteções referente a interrupção dos sinais de comando dos gatilhos, ou seja, se 

durante o funcionamento algum sinal de gatilho fosse interrompido os controladores das 

correntes através dos indutores intercalados não mantinham o controle das correntes e 
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consequentemente os transformadores saturavam. Além deste problema, verificou-se que a 

recarga da bateria era realizada de forma crítica, pois durante o funcionamento do conversor 

não era possível realizar com tensão constante e nem com corrente constante o que diminui 

consideravelmente a sua vida útil. E por último, é preciso verificar a viabilidade do projeto para 

pequenas e médias potências pois o conversor utiliza consideráveis números de interruptores, 

drivers de acionamentos e magnéticos.     

Como trabalhos futuros, propõem-se os seguintes temas: 1) Implementar algoritmos 

de gerenciamento do fluxo de potência entre as portas para cada modo de operação; 2) Expansão 

do número de fases no LVS do conversor; 3) Estudo da comutação através de estratégias que 

garantam comutação suave para toda faixa de operação. 

 

7.1 Publicação resultante 

 

OLIVEIRA, R. N. M.; MAZZA, L. C. S; OLIVEIRA JR., D. S.; OLIVEIRA FILHO, H. 

M.;“ A three-port three-phase isolated dc-dc converter feasible to PV connection on 

a dc distribution system”, 14th Brazilian Power Electronics Conference - (COBEP) 

2017. Juiz de Fora, Brasil, 19 – 22 November 2017. 
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PÊNDICE A – CÓDIGO EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C UTILIZADO 

NAS SIMULAÇÕES DO PSIM® 

 1 
2 //************************************************************************** 

3                      // Conversor CC-CC PWM bidirecional trifásico com três portas e 

4                               // isolado em alta frequência para aplicações em sistemas 
5                                                               // fotovoltaicos 

6 // 

7 // MESTRANDO: Raimundo Nonato Moura de Oliveira 
8 // ORIENTADOR: Demercil de Sousa Oliveira Jr. 

9 //************************************************************************** 

10 //// Varíáveis do MPPT 
11 static double mppt= 0; 

12 static double ik= 0; 

13 static double i1k = 0; 
14 static double Ppv= 0; 

15 static double pk= 0; 

16 static double p1k= 0; 
17 static double deltap= 0; 

18 static double vk= 0; 

19 static double v1k= 0; 
20 static double deltav= 0; 

21 //// Varíáveis auxiliares 

22 static double D=1100; //razão cíclica inicial 
23 static double n=1; 

24 static double n1=1; 

25 static double n2=1; 
26 static double Iref=5; 

27 static double vo=0; 

28 static double voref=3104; // referência da tensão na Porta III 

29 static double teste1=1; 

30 

32 //// Ganhos dos compensadores de corrente 
33 static double a0=0.1058; 

34 static double a1=0.001571; 

35 static double a2=-0.1042; 
36 static double b0=1.3127; static double b1=-0.3117; 

37 //// Ganhos do compensador de tensão 
38 static double c0=0.3947; 

39 static double c1=0.0001865; 

40 static double c2=-0.03928; 
41 static double d0=1.9671; static double d1=-0.9672; 

42 

43 //// Variáveis 
44 static double Imax=-20; 

45 static double Imin=-5; 

46 static double Imppt=-30; 

47 static double I1=1; 

48 static double incmppt=5; 

49 static double v1=0; 
50 static double teste=0; 

51 

52 //// Variáveis dos controladores 
53 static double Dp1=0;static double Dp2=0;static double Dp3=0; 

54 static double Dp4=0;static double Dp5=0;static double Dp6=0; 

55 static double Dpp1=0;static double Dpp2=0;static double Dpp3=0; 
56 static double Dpp4=0;static double Dpp5=0;static double Dpp6=0; 

57 static double IL1=0;static double IL2=0;static double IL3=0; 

58 static double IL4=0;static double IL5=0;static double IL6=0; 
59 

60 static double erro1=0;static double erro2=0;static double erro3=0; 

61 static double erro4=0;static double erro5=0;static double erro6=0; 
62 

63 static double ekL1=0;static double ek1L1=0;static double ek2L1=0; 

64 static double ukL1=0;static double uk1L1=0;static double uk2L1=0; 

65 

66 static double ekL2=0;static double ek1L2=0;static double ek2L2=0; 

67 static double ukL2=0;static double uk1L2=0;static double uk2L2=0; 
68 

69 static double ekL3=0;static double ek1L3=0;static double ek2L3=0; 

70 static double ukL3=0;static double uk1L3=0;static double uk2L3=0; 
71 
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72 static double ekL4=0;static double ek1L4=0;static double ek2L4=0; 
73 static double ukL4=0;static double uk1L4=0;static double uk2L4=0; 

74 

75 static double ekL5=0;static double ek1L5=0;static double ek2L5=0; 
76 static double ukL5=0;static double uk1L5=0;static double uk2L5=0; 

77 

78 static double ekL6=0;static double ek1L6=0;static double ek2L6=0; 
79 static double ukL6=0;static double uk1L6=0;static double uk2L6=0; 

80 

81 static double ekvo=0;static double ek1vo=0;static double ek2vo=0; 
82 static double ukvo=0;static double uk1vo=0;static double uk2vo=0; 

83 

84 ////Rotina do MPPT 
85 

86 if( t >=( (n)/100)){ // interrupção do MPPT 

87 

88 ////Cálculo da protência dos módulos fotovoltaicos 

89 pk=vk*ik; 

90 deltap=pk-p1k; 
91 deltav=vk-v1k; 

92 

93 
94 if((I1>0)||((I1<0)&&(I1>Imppt))){ // condição para MPPT 

95 

96 if(deltap==0){ 
97 

98 

99 } 
100 else{ 

101 if(deltap<0){ 

102 if(deltav<0) 
103 D=D-incmppt; 

104 if(deltav>0) 

105 D=D+incmppt; 
106 } 

107 

108 if(deltap>0){ 
109 if(deltav<0) 

110 D=D+incmppt; 
111 if(deltav>0) 

112 D=D-incmppt; 

113 } 
114 

115 if(D>2200) 

116 D=2200; 
117 if(D<500) 

118 D=500; 

119 } 
120 } 

121 

122 else { 
123 

124 if(I1<Imppt){ 

125 D=D-incmppt; 
126 teste1=teste1+1; 

127 } 

128 
129 if(D>2200) 

130 D=2200; 

131 if(D<500) 
132 D=500; 

133 } 

134 
135 v1k=vk; 

136 p1k=pk; 

137 n=n+1; 
138 

139 } 

140 
141 ////Valores digitais das correntes 

142 if( t >= (n1)/20000){ 

143 IL1=((x3)-1.65*1240.9); 
144 IL2=((x4)-1.65*1240.9); 

145 IL3=((x5)-1.65*1240.9); 

146 IL4=((x6)-1.65*1240.9); 
147 IL5=((x7)-1.65*1240.9); 
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148 IL6=((x8)-1.65*1240.9); 
149 ////Corrente da bateria, Porta I 

150 I1=(IL1+IL2+IL3+IL4+IL5+IL6)/(1240.9*0.0845); 

151 ////Tensão Porta III 
152 vo=(x9); 

153 ////Tensão e corrente da Porta II 

154 vk=(x1/1240.9)*60; 
155 ik=(x2/1240.9)*20; 

156 v1=(x10/1240.9)*30; 

157 
158 ////Refereência de corrente dos compensadores do indutores intercalados 

159 Iref=(IL1+IL2+IL3+IL4+IL5+IL6)/6; 

160 if( Iref >= 1534){ 
161 Iref=1534; 

162 } 

163 

164 if( Iref <-1534){ 

165 Iref=-1534; 

166 } 
167 

168 //// Erros dos controladores de corrente 

169 
170 ekL1=Iref-IL1; 

171 ekL2=Iref-IL2; 

172 ekL3=Iref-IL3; 
173 ekL4=Iref-IL4; 

174 ekL5=Iref-IL5; 

175 ekL6=Iref-IL6; 
176 ekvo=voref-vo; 

177 

178 
179 //// Controlador iLa1 

180 

181 ukL1=b0*uk1L1+b1*uk2L1+a0*ekL1+a1*ek1L1+a2*ek2L1;// 400H 
182 Dpp1=ukL1; 

183 

184 if( Dpp1 >=250*2){ 
185 Dpp1=250*2; 

186 } 
187 

188 if( Dpp1 <=- 250*2){ 

189 Dpp1=-250*2; 
190 } 

191 Dp1=D-Dpp1; 

192 uk2L1=uk1L1; 
193 uk1L1=ukL1; 

194 ek2L1=ek1L1; 

195 ek1L1=ekL1; 
196 

197 //// Controlador iLa2 

198 
199 ukL2=b0*uk1L2+b1*uk2L2+a0*ekL2+a1*ek1L2+a2*ek2L2;// 400H 

200 Dpp2=ukL2; 

201 
202 if( Dpp2 >= 250*2){ 

203 Dpp2=250*2; 

204 } 
205 

206 if( Dpp2 <=-250*2){ 

207 Dpp2=-250*2; 
208 } 

209 

210 Dp2=D-Dpp2; 
211 uk2L2=uk1L2; 

212 uk1L2=ukL2; 

213 ek2L2=ek1L2; 
214 ek1L2=ekL2; 

215 

216 //// Controlador iLb1 
217 

218 ukL3=b0*uk1L3+b1*uk2L3+a0*ekL3+a1*ek1L3+a2*ek2L3;// 400H 

219 Dpp3=ukL3; 
220 

221 if( Dpp3 >= 250*2){ 

222 Dpp3=250*2; 
223 } 
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224 
225 if( Dpp3 <=-250*2){ 

226 Dpp3=-250 *2; 

227 } 
228 

229 Dp3=D-Dpp3; 

230 uk2L3=uk1L3; 
231 uk1L3=ukL3; 

232 ek2L3=ek1L3; 

233 ek1L3=ekL3; 
234 

235 //// Controlador iLb2 

236 
237 ukL4=b0*uk1L4+b1*uk2L4+a0*ekL4+a1*ek1L4+a2*ek2L4;// 400H 

238 Dpp4=ukL4; 

239 

240 if( Dpp4 >=250*2){ 

241 Dpp4=250*2; 

242 } 
243 

244 if( Dpp4 <= -250*2){ 

245 Dpp4=-250*2; 
246 } 

247 

248 Dp4=D-Dpp4; 
249 uk2L4=uk1L4; 

250 uk1L4=ukL4; 

251 ek2L4=ek1L4; 
252 ek1L4=ekL4; 

253 

254 //// Controlador iLc1 
255 

256 ukL5=b0*uk1L5+b1*uk2L5+a0*ekL5+a1*ek1L5+a2*ek2L5;// 400H 

257 Dpp5=ukL5; 
258 

259 if( Dpp5 >= 250*2){ 

260 Dpp5=250*2; 
261 } 

262 
263 if( Dpp5 <= -250*2){ 

264 Dpp5=-250*2; 

265 } 
266 

267 Dp5=D-Dpp5; 

268 uk2L5=uk1L5; 
269 uk1L5=ukL5; 

270 ek2L5=ek1L5; 

271 ek1L5=ekL5; 
272 

273 //// Controlador iLc2 

274 
275 ukL6=b0*uk1L6+b1*uk2L6+a0*ekL6+a1*ek1L6+a2*ek2L6;// 400H 

276 Dpp6=ukL6; 

277 
278 if( Dpp6 >=250*2){ 

279 Dpp6=250*2; 

280 } 
281 

282 if( Dpp6 <=-250*2){ 

283 Dpp6=-250*2; 
284 } 

285 

286 Dp6=D-Dpp6; 
287 uk2L6=uk1L6; 

288 uk1L6=ukL6; 

289 ek2L6=ek1L6; 
290 ek1L6=ekL6; 

291 

292 
293 //// Saturação da variável de controle 

294 

295 if( Dp1 >= 2300){ 
296 Dp1=2300; 

297 } 

298 
299 if( Dp2 >= 2300){ 
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300 Dp2=2300; 
301 } 

302 

303 if( Dp3 >= 2300){ 
304 Dp3=2300; 

305 } 

306 
307 if( Dp4 >= 2300){ 

308 Dp4=2300; 

309 } 
310 

311 if( Dp5 >= 2300){ 

312 Dp5=2300; 
313 } 

314 

315 if( Dp6 >= 2300){ 

316 Dp6=2300; 

317 } 

318 
319 if( Dp1 <= 300){ 

320 Dp1=300; 

321 } 
322 

323 if( Dp2 <= 300){ 

324 Dp2=300; 
325 } 

326 

327 if( Dp3 <= 300){ 
328 Dp3=300; 

329 } 

330 
331 if( Dp4 <= 300){ 

332 Dp4=300; 

333 } 
334 

335 if( Dp5 <= 300){ 

336 Dp5=300; 
337 } 

338 
339 if( Dp6 <= 300){ 

340 Dp6=300; 

341 } 
342 

343 

344 //// Controlador da tensão de saída 
345 

346 ukvo=d0*uk1vo+d1*uk2vo+c0*ekvo+c1*ek1vo+c2*ek2vo; // fator k 

347 
348 //// Saturação da variável de controle 

349 if( ukvo >= 1666){ 

350 ukvo=1666; 
351 } 

352 

353 if( ukvo <= -1666){ 
354 ukvo=-1666; 

355 } 

356 
357 uk2vo=uk1vo; 

358 uk1vo=ukvo; 

359 ek2vo=ek1vo; 
360 ek1vo=ekvo; 

362 n1=n1+1; 

363 
364 } 

365 

366 //// Variáveis de controle 
367 

368 y3=ukvo; //Variável de cobtrole da tensão da Porta III 

369 y4=Dp1; //Variável de cobtrole da corrente no indutor iLa1 
370 y5=Dp2; //Variável de cobtrole da corrente no indutor iLa2 

371 y6=Dp3; //Variável de cobtrole da corrente no indutor iLb1 

372 y7=Dp4; //Variável de cobtrole da corrente no indutor iLb2 
373 y8=Dp5; //Variável de cobtrole da corrente no indutor iLc1 

374 y9=Dp6; //Variável de cobtrole da corrente no indutor iLc2 
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APÊNDICE B – CÓDIGO EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C 

DESENVOLVIDO EXPERIMENTALMENTE (MCU TMS320F28379D 

1 //#################################################################### 

2              // Conversor CC-CC PWM bidirecional trifásico com três portas e 

3                      // isolado em alta frequência para aplicações em sistemas 

4                                                         // fotovoltaicos 

5 // 

6 // MESTRANDO: Raimundo Nonato Moura de Oliveira 

7 // ORIENTADOR: Demercil de Sousa Oliveira Jr. 

8 //#################################################################### 

9 #include <math.h> 

10 #include <stdio.h> 

11 #include "F28x_Project.h" 

12 //#################################################################### 

13 // Funções 

14 void SetupADC(void); // Função do conversor analógico/digital 

15 void ConfigureDAC(void); // Função do conversor digital/analógico 

16 void InitEPWMs(void); // Função de configuração dos blocos de PWMs 

17 void DesligaEPWMs (void); // Função desliga PWMs 

18 void LigaEPWMs (void); // Função liga PWMs 

19 __interrupt void adca1_isr(void); // Interrupção 

20 //#################################################################### 

21 // Variáveis auxiliares 

22 int16 Teste = 20,  int16 Teste2 = 0, int16 Teste3 = 0; 

23 Uint16 Errosec = 0, Uint16 ui16Startup = 0, Uint32 ui32CtrlStartup = 0; 

24 Uint16 ui16Erro = 0, Uint16 ui16Sobrecor = 0, Uint16 ui16Iniciacontrole = 0; 

25 Uint16 ui16aux1 = 0, Uint16 ui16aux2 = 0, Uint16 ui16aux3 = 0; 

26 Uint16 ui16iniciazeros=0, Uint16 ui16CtrlMedia4 = 0; 

27 int16 D = 1250,  LimiteV = 800,  limiteDpp=500, voref= 3104,  Dsec=1250; 

28 //#################################################################### 

29 // Vetor auxiliar para leituras de correntes 

30 int16 i16il1[4] = {0,0,0,0}; 

31 int16 i16il1_media = 0; 

32 int16 i16il1_zero = 0; 

33 

34 int16 i16il2[4] = {0,0,0,0}; 

35 int16 i16il2_media = 0; 

36 int16 i16il2_zero = 0; 

37 

38 int16 i16il3[4] = {0,0,0,0}; 

39 int16 i16il3_media = 0; 

40 int16 i16il3_zero = 0; 

41 

42 int16 i16il4[4] = {0,0,0,0}; 

43 int16 i16il4_media = 0; 

44 int16 i16il4_zero = 0; 

45 

46 int16 i16il5[4] = {0,0,0,0}; 

47 int16 i16il5_media = 0; 

48 int16 i16il5_zero = 0; 

49 

50 int16 i16il6[4] = {0,0,0,0}; 

51 int16 i16il6_media = 0; 

52 int16 i16il6_zero = 0; 

53 

54 int16 i16il7[4] = {0,0,0,0}; 

55 int16 i16il7_media = 0; 

56 int16 i16il7_zero = 0; 
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57 

58 int16 i16ipv[4] = {0,0,0,0}; 

59 int16 i16ipv_media = 0; 

60 int16 i16ipv_zero = 0; 

61 

62 //Vetor auxiliar para leituras das tensões 

63 

64 int16 i16v1[4] = {0,0,0,0}; 

65 int16 i16v1_media = 0; 

66 int16 i16v1_zero = 0; 

67 

68 int16 i16v3[4] = {0,0,0,0}; 

69 int16 i16v3_media = 0; 

70 int16 i16v3_zero = 0; 

71 

72 int16 i16vpv[4] = {0,0,0,0}; 

73 int16 i16vpv_media = 0; 

74 int16 i16vpv_zero = 0; 

75 float Varcontrole=0; 

76 //#################################################################### 

77 float32 il1=0,il2=0,il3=0,il4=0,il5=0,il6=0,v1=0,v2=0,v3=0; 

78 float32 vporta3=0.0; 

79 int16 f32PWM1aj,f32PWM2aj,f32PWM3aj,f32PWM4aj,f32PWM5aj,f32PWM6aj; 

80 int16 f32PWM7aj,f32PWM8aj,f32PWM9aj,f32PWM10aj,f32PWM11aj,f32PWM12aj; 

81 //#################################################################### 

82 //Variáveis dos controladores de corrente 

83 float32 uk_l1 = 0.0, u1k_l1 = 0.0, u2k_l1 = 0.0; 

84 float32 ek_l1 = 0.0, e1k_l1 = 0.0, e2k_l1 = 0.0; 

85 float32 uk_l2 = 0.0, u1k_l2 = 0.0, u2k_l2 = 0.0; 

86 float32 ek_l2 = 0.0, e1k_l2 = 0.0, e2k_l2 = 0.0; 

87 float32 uk_l3 = 0.0, u1k_l3 = 0.0, u2k_l3 = 0.0; 

88 float32 ek_l3 = 0.0, e1k_l3 = 0.0, e2k_l3 = 0.0; 

89 float32 uk_l4 = 0.0, u1k_l4 = 0.0, u2k_l4 = 0.0; 

90 float32 ek_l4 = 0.0, e1k_l4 = 0.0, e2k_l4 = 0.0; 

91 float32 uk_l5 = 0.0, u1k_l5 = 0.0, u2k_l5 = 0.0; 

92 float32 ek_l5 = 0.0, e1k_l5 = 0.0, e2k_l5 = 0.0; 

93 float32 uk_l6 = 0.0, u1k_l6 = 0.0, u2k_l6 = 0.0; 

94 float32 ek_l6 = 0.0, e1k_l6 = 0.0, e2k_l6 = 0.0; 

95 float32 uk_vo = 0.0, u1k_vo = 0.0, u2k_vo = 0.0; 

96 float32 ek_vo = 0.0, e1k_vo = 0.0, e2k_vo = 0.0; 

97 //#################################################################### 

98 //Inicialização das variáveis de controle e referência 

99 float32 iref = 0.0,phi=0.0; 

100 float32 Dp1 = 0.0, Dp2 = 0.0, Dp3 = 0.0; 

101 float32 Dp4 = 0.0, Dp5 = 0.0, Dp6 = 0.0; 

102 //#################################################################### 

103 //Variáveis do MPPT 

104 float32 ik = 0.0,vk =0.0, pk = 0.0, v1k = 0.0, p1k =0.0; 

105 float32 deltav= 0.0, deltap= 0.0, I1 = 0.0, Imppt = -4095, il7 = 0.0; 

106 int16 nmppt = 0, incmppt = 5; 

107 //#################################################################### 

108 //Índices dos compensadores de corrente 

109 float32 a0 = 0.1058; 

110 float32 a1 = 0.001571; 

111 float32 a2 = -0.1042; 

112 float32 b0 = 1.3127; 

113 float32 b1 = -0.3117; 

114 //Índices dos compensadores de tensão 

115 float32 c0 = 0.0394676923; 

116 float32 c1 = 0.000186508; 
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117 float32 c2 = -0.0392811842; 

118 float32 d0 = 1.9672088305; 

119 float32 d1 =-0.9672088305; 

120 //#################################################################### 

121 // Definições de variáveis 

122 #define EPWM_DB_UP 60 // Tempo Morto - 600ns 

123 #define EPWM_DB_DOWN 60 // Tempo Morto - 600ns 

124 #define BT1 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO61 // Botão auxiliar 01 

125 #define BT2 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO38 // Botão auxiliar 02 

126 #define Errosecundario GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO65 // Entrada de erro 

127 #define ResetErro GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO36 // Reseta erro 

128 volatile struct DAC_REGS* DAC_PTR[4] = {0x0,&DacaRegs,&DacbRegs,&DaccRegs}; // DAC 

129 //#################################################################### 

130 // Laço principal 

131 void main(void) 

132 { 

133 InitSysCtrl(); 

134 //Seleciona MUX EPWM (Fig. 13-7) Regs. pag. 1754 

135 EALLOW; 

136 // referencia EPWM 10 com EPWM7 

137 SyncSocRegs.SYNCSELECT.bit.EPWM10SYNCIN = 2; 

138 EDIS; 

139 InitGpio(); 

140 // Habilita PWM1-12 

141 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1=1; 

142 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2=1; 

143 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3=1; 

144 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM4=1; 

145 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM5=1; 

146 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM6=1; 

147 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM7=1; 

148 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM8=1; 

149 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM9=1; 

150 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM10=1; 

151 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM11=1; 

152 CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM12=1; 

153 

154 //#################################################################### 

155 //Limpa todas as interrupções e inicializa PIE vector table: 

156 DINT; 

157 //Inicializa os registradores do controle PIE 

158 InitPieCtrl(); 

159 // Disabilita as interrupções da CPU e limpa todas as variáveis de 

160 //interrupções 

161 IER = 0x0000; 

162 IFR = 0x0000; 

163 InitPieVectTable(); 

164 EALLOW; 

165 PieVectTable.ADCA1_INT = &adca1_isr; 

166 EDIS; 

167 PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1; 

168 PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1; 

169 EALLOW; 

170 CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; 

171 EDIS; 

172 //#################################################################### 

173 SetupADC(); // Chama função do ADC 

174 InitEPWMs(); // Configuração dos PWMs 

175 //#################################################################### 

176 // Sincronismo de interrupção com PWM 01 
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177 EALLOW; 

178 CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =1; 

179 EDIS; 

180 IER |= M_INT1; 

181 EINT; 

182 ERTM; 

183 EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; 

184 //#################################################################### 

185 EALLOW; 

186 // Habilita Driver do LVS - GPIO69 - PIN 134 

187 GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO69 = 0; // Habilita Pullup 

188 GpioCtrlRegs.GPCGMUX1.bit.GPIO69= 0; // GPIO69 = IO 

189 GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO69 = 1; // GPIO69 = saída 

190 // LED1 - GPIO82 - PIN 149 

191 GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO71 = 0; // Habilita Pullup 

192 GpioCtrlRegs.GPCGMUX1.bit.GPIO71= 0; // GPIO71 = IO 

193 GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO71 = 1; // GPIO71 = saída 

194 // Reset de erros - GPIO36 - PIN 122 

195 GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO36 = 0; // Habilita Pullup 

196 GpioCtrlRegs.GPBGMUX1.bit.GPIO36= 0; // GPIO36 = IO 

197 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO36 = 0; // GPIO36 = entrada 

198 // BT2 - GPIo38 - PIN 124 

199 GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO38 = 0; // Habilita Pullup 

200 GpioCtrlRegs.GPBGMUX1.bit.GPIO38= 0; // GPIO38 = IO 

201 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO38 = 0; // GPIO38 = entrada 

202 // BT1 - GPIO61 - PIN 126 

203 GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO61 = 0; // Habilita Pullup 

204 GpioCtrlRegs.GPBGMUX2.bit.GPIO61= 0; // GPIO61 = IO 

205 GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO61 = 0; // GPIO61 = entrada 

206 // entrada de erro - GPIO65 - 

207 GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO65 = 0; // Habilita Pullup 

208 GpioCtrlRegs.GPCGMUX1.bit.GPIO65= 0; // GPIO65 = IO 

209 GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO65 = 0; // GPIO65 = entrada 

210 EDIS; 

211 

212 DesligaEPWMs(); //chama função desliga PWMs 

213 ConfigureDAC(); //chama função Configura 

214 

215 //#################################################################### 

216 // Laço de loop 

217 while(1) 

218 { 

219 DAC_PTR[1]->DACVALS.all = Varcontrole; // escrita do DAC 

220 DELAY_US(2); 

221 //Botão auxiliar 01 

222 if (BT1==0) 

223 { 

224 while (BT1==0) // Aguarda o botão GPIO61 ser solto 

225 DELAY_US(500); // Delay "anti bouncing" 

226 

227 if (Teste >= 2500) Teste = 2500; 

228 else Teste = Teste + 5; 

229 } 

230 //Botão auxiliar 02 

231 if (BT2==0) 

232 { 

233 while (BT2==0) // Aguarda o botão GPIO38 ser solto 

234 DELAY_US(500); // Delay "anti bouncing" 

235 

236 if (Teste <= 0) Teste = 0; 
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237 else Teste = Teste - 5; 

238 } 

239 } 

240 } 

241 

242 __interrupt void adca1_isr(void) 

243 { 

244 //#################################################################### 

245 // Leitura dos ADs 

246 if (ui16CtrlMedia4 >= 3) ui16CtrlMedia4 = 0; 

247 else ui16CtrlMedia4++; 

248 // ADC-A 

249 i16il4[ui16CtrlMedia4] = AdcaResultRegs.ADCRESULT0; //AD-A2 pin 15 

250 i16il5[ui16CtrlMedia4] = AdcaResultRegs.ADCRESULT4; //AD-A3 pin 17 

251 i16il7[ui16CtrlMedia4] = AdcaResultRegs.ADCRESULT8; //AD-A4 pin 21 

252 i16il6[ui16CtrlMedia4] = AdcaResultRegs.ADCRESULT12;//AD-A5 pin 23 

253 // ADC-B 

254 i16v3[ui16CtrlMedia4] = AdcbResultRegs.ADCRESULT5; //AD-B3 pin 20 

255 i16vpv[ui16CtrlMedia4] = AdcbResultRegs.ADCRESULT9; //AD-B4 pin 24 

256 i16v1[ui16CtrlMedia4] = AdcbResultRegs.ADCRESULT13;//AD-B5 pin 26 

257 // ADC-C 

258 i16il3[ui16CtrlMedia4] = AdccResultRegs.ADCRESULT10;//AD-C2 pin 31 

259 i16il2[ui16CtrlMedia4] = AdccResultRegs.ADCRESULT6; //AD-C3 pin 33 

260 i16il1[ui16CtrlMedia4] = AdccResultRegs.ADCRESULT2; //AD-C4 pin 37 

261 i16ipv[ui16CtrlMedia4] = AdccResultRegs.ADCRESULT14;//AD-C5 pin 39 

262 // Médias das últimas 4 aquisições 

263 i16il1_media = (i16il1[0] + i16il1[1] + i16il1[2] + i16il1[3])>>2; 

264 i16il2_media = (i16il2[0] + i16il2[1] + i16il2[2] + i16il2[3])>>2; 

265 i16il3_media = (i16il3[0] + i16il3[1] + i16il3[2] + i16il3[3])>>2; 

266 i16il4_media = (i16il4[0] + i16il4[1] + i16il4[2] + i16il4[3])>>2; 

267 i16il5_media = (i16il5[0] + i16il5[1] + i16il5[2] + i16il5[3])>>2; 

268 i16il6_media = (i16il6[0] + i16il6[1] + i16il6[2] + i16il6[3])>>2; 

269 i16il7_media = (i16il7[0] + i16il7[1] + i16il7[2] + i16il7[3])>>2; 

270 i16ipv_media = (i16ipv[0] + i16ipv[1] + i16ipv[2] + i16ipv[3])>>2; 

271 i16v1_media = (i16v1[0] + i16v1[1] + i16v1[2] + i16v1[3])>>2; 

272 i16vpv_media = (i16vpv[0] + i16vpv[1] + i16vpv[2] + i16vpv[3])>>2; 

273 //#################################################################### 

274 // Proteções 

275 if (Errosecundario == 1) 

276 { 

277 ui16aux3=0; 

278 } 

279 else 

280 { 

281 ui16aux3=ui16aux3+1; 

282 } 

283 if (ui16aux3 >=5 ) 

284 { 

285 Errosec=0; 

286 } 

287 else 

288 { 

289 Errosec=1; 

290 } 

291 if ((ui16Erro == 0) && (Errosec == 1)) 

292 { 

293 ui16aux1=0; 

294 } 

295 else 

296 { 
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297 ui16aux1=1; 

298 } 

299 //#################################################################### 

300 // Aquisição dos valores iniciais dos sensores de correntes e tensões 

301 if ((ui16Startup == 0) && (ui16aux1 ==0 ) && (ResetErro ==1)) 

302 { 

303 ui32CtrlStartup++; 

304 

305 if (ui32CtrlStartup >= 200000) 

306 { 

307 

308 if(ui16iniciazeros==0) 

309 { 

310 i16il1_zero = i16il1_media; 

311 i16il2_zero = i16il2_media; 

312 i16il3_zero = i16il3_media; 

313 i16il4_zero = i16il4_media; 

314 i16il5_zero = i16il5_media; 

315 i16il6_zero = i16il6_media; 

316 i16il7_zero = i16il7_media; 

317 i16ipv_zero = i16ipv_media; 

318 i16v1_zero = i16v1_media; 

319 i16vpv_zero = i16vpv_media; 

320 i16v3_zero = i16v3_media; 

321 

322 ui16iniciazeros=1; 

323 } 

324 

325 LigaEPWMs(); //Liga PWM 

326 ui16Startup = 1; 

327 ui32CtrlStartup = 0; 

328 } 

329 } 

330 //#################################################################### 

331 // Condições de erros: sobretensão, sobrecorrente e erro do driver do HVS 

332 if ((i16v3_media > 4090) || (ResetErro ==0) || (Errosec == 

0)||(ui16Sobrecor==1)) 

333 { 

334 DesligaEPWMs(); // Desliga PWM 

335 ui16Erro = 1; //sinal de erro 

336 ui16Sobrecor = 0; 

337 } 

338 // Controladores de corrente 

339 il1=(i16il1_media-i16il1_zero); 

340 il2=(i16il2_media-i16il2_zero); 

341 il3=(i16il3_media-i16il3_zero); 

342 il4=(i16il4_media-i16il4_zero); 

343 il5=(i16il5_media-i16il5_zero); 

344 il6=(i16il6_media-i16il6_zero); 

345 il7=(i16il7_media-i16il7_zero); 

346 v3=(i16v3[ui16CtrlMedia4]); 

347 v2=(i16vpv[ui16CtrlMedia4])*0.03515; 

348 v1=(i16v1[ui16CtrlMedia4])*0.0164; 

349 //Referência de corrente para os compensadores 

350 iref=(il1+il2+il3+il4+il5+il6)/6; 

351 //Corrente da Porta I (Banco de baterias) 

352 I1=iref*0.056034; 

353 //Saturador da referência de corrente dos compensadores 

354 if( iref >= 1534){ 

355 iref=1534; 
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356 } 

357 if( iref <= -1534){ 

358 iref=-1534; 

359 } 

360 //Erros dos compensadores de corrente 

361 ek_l1=iref-il1; 

362 ek_l2=iref-il2; 

363 ek_l3=iref-il3; 

364 ek_l4=iref-il4; 

365 ek_l5=iref-il5; 

366 ek_l6=iref-il6; 

367 //Erro do compensador de tensão da Porta III 

368 ek_vo=voref-v3; 

369 //#################################################################### 

370 // Algoritmo do MPPT 

371 nmppt=nmppt+1; 

372 ik=il7*(0.009339); //Corente na Porta II 

373 vk=v2; //Tensão na Porta II 

374 //Temporização e condição para rotina do MPPT 

375 if( (nmppt >= 5000)&& (Teste >= 60)){ 

376 pk=vk*ik; //Potência média instatânea 

377 deltap=pk-p1k; //Variação de potência média Porta II 

378 deltav=v2-v1k; //Variação de tensão Porta II 

379 //Condição para executar a rotina do MPPT 

380 if((I1>0)||((I1<0)&&(I1>Imppt))){ 

381 if(deltap==0) //rotina do MPPT 

382 { 

383 

384 } 

385 else{ 

386 

387 if(deltap<0){ 

388 

389 if(deltav<0) 

390 D=D-incmppt; 

391 

392 if(deltav>0) 

393 D=D+incmppt; 

394 } 

395 

396 if(deltap>0){ 

397 

398 if(deltav<0) 

399 D=D+incmppt; 

400 

401 if(deltav>0) 

402 D=D-incmppt; 

403 } 

404 

405 if(D>1500) 

406 D=1500; 

407 if(D<925) 

408 D=925; 

409 } 

410 } 

411 //Condição para executar a rotina limitação de corrente 

412 else { 

413 

414 if(I1<Imppt){ 

415 D=D-incmppt; 
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416 } 

417 if(D>1500) 

418 D=1500; 

419 if(D<925) 

420 D=925; 

421 } 

422 

423 v1k=vk; 

424 p1k=pk; 

425 nmppt=0; 

426 } 

427 //#################################################################### 

428 // Controlador L1 

429 uk_l1=b0*u1k_l1+b1*u2k_l1+a0*ek_l1+a1*e1k_l1+a2*e2k_l1; //400Hz 

430 if( uk_l1 >=limiteDpp){ 

431 uk_l1=limiteDpp; 

432 } 

433 if( uk_l1 <=- limiteDpp){ 

434 uk_l1=-limiteDpp; 

435 } 

436 Dp1=D-uk_l1; 

437 u2k_l1=u1k_l1; 

438 u1k_l1=uk_l1; 

439 e2k_l1=e1k_l1; 

440 e1k_l1=ek_l1; 

441 //#################################################################### 

442 // Controlador L2 

443 uk_l2=b0*u1k_l2+b1*u2k_l2+a0*ek_l2+a1*e1k_l2+a2*e2k_l2; //400Hz 

444 if( uk_l2 >=limiteDpp){ 

445 uk_l2=limiteDpp; 

446 } 

447 if( uk_l2 <=- limiteDpp){ 

448 uk_l2=-limiteDpp; 

449 } 

450 Dp2=D-uk_l2; 

451 u2k_l2=u1k_l2; 

452 u1k_l2=uk_l2; 

453 e2k_l2=e1k_l2; 

454 e1k_l2=ek_l2; 

455 //#################################################################### 

456 // Controlador L3 

457 uk_l3=b0*u1k_l3+b1*u2k_l3+a0*ek_l3+a1*e1k_l3+a2*e2k_l3; //400Hz 

458 if( uk_l3 >=limiteDpp){ 

459 uk_l3=limiteDpp; 

460 } 

461 if(uk_l3 <=- limiteDpp){ 

462 uk_l3=-limiteDpp; 

463 } 

464 Dp3=D-uk_l3; 

465 u2k_l3=u1k_l3; 

466 u1k_l3=uk_l3; 

467 e2k_l3=e1k_l3; 

468 e1k_l3=ek_l3; 

469 //#################################################################### 

470 // Controlador L4 

471 uk_l4=b0*u1k_l4+b1*u2k_l4+a0*ek_l4+a1*e1k_l4+a2*e2k_l4; //400Hz 

472 if( uk_l4 >=limiteDpp){ 

473 uk_l4=limiteDpp; 

474 } 

475 if( uk_l4 <=-limiteDpp){ 
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476 uk_l4=-limiteDpp; 

477 } 

478 Dp4=D-uk_l4; 

479 u2k_l4=u1k_l4; 

480 u1k_l4=uk_l4; 

481 e2k_l4=e1k_l4; 

482 e1k_l4=ek_l4; 

483 //#################################################################### 

484 // Controlador L5 

485 uk_l5=b0*u1k_l5+b1*u2k_l5+a0*ek_l5+a1*e1k_l5+a2*e2k_l5; //400Hz 

486 if( uk_l5 >=limiteDpp){ 

487 uk_l5=limiteDpp; 

488 } 

489 if( uk_l5 <=- limiteDpp){ 

490 uk_l5=-limiteDpp; 

491 } 

492 Dp5=D- uk_l5; 

493 u2k_l5=u1k_l5; 

494 1k_l5=uk_l5; 

495 e2k_l5=e1k_l5; 

496 e1k_l5=ek_l5; 

497 //#################################################################### 

498 // Controlador L6 

499 uk_l6=b0*u1k_l6+b1*u2k_l6+a0*ek_l6+a1*e1k_l6+a2*e2k_l6; //400Hz 

500 if(uk_l6 >=limiteDpp){ 

501 uk_l6=limiteDpp; 

502 } 

503 if(uk_l6 <=- limiteDpp){ 

504 uk_l6=-limiteDpp; 

505 } 

506 Dp6=D-uk_l6; 

507 u2k_l6=u1k_l6; 

508 u1k_l6=uk_l6; 

509 e2k_l6=e1k_l6; 

510 e1k_l6=ek_l6; 

511 //#################################################################### 

512 //Saturação dos controladores somado com MPPT 

513 if( Dp1 >= 2300){ 

514 Dp1=2300; 

515 } 

516 if( Dp2 >= 2300){ 

517 Dp2=2300; 

518 } 

519 if( Dp3 >= 2300){ 

520 Dp3=2300; 

521 } 

522 if( Dp4 >= 2300){ 

523 Dp4=2300; 

524 } 

525 if( Dp5 >= 2300){ 

526 Dp5=2300; 

527 } 

528 if( Dp6 >= 2300){ 

529 Dp6=2300; 

530 } 

531 if( Dp1 <= 300){ 

532 Dp1=300; 

533 } 

534 if( Dp2 <= 300){ 

535 Dp2=300; 
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536 } 

537 if( Dp3 <= 300){ 

538 Dp3=300; 

539 } 

540 if( Dp4 <= 300){ 

541 Dp4=300; 

542 } 

543 if( Dp5 <= 300){ 

544 Dp5=300; 

545 } 

546 if( Dp6 <= 300){ 

547 Dp6=300; 

548 } 

549 //#################################################################### 

550 //Controlador de tensão 

551 if(Teste >= 30){ 

552 

553 

if((il1>=1945)||(il2>=1945)||(il3>=1945)||(il4>=1945)||(il5>=1945)||(il6>= 

1945)) 

554 { 

555 ui16Sobrecor = 1; // Monitoramento de sobrecorrente 

556 } 

557 //#################################################################### 

558 //Compensador de tensão 

559 uk_vo=d0*u1k_vo+d1*u2k_vo+c0*ek_vo+c1*e2k_vo+c2*e2k_vo; 

560 if( uk_vo >= LimiteV){ 

561 uk_vo = LimiteV; 

562 } 

563 if( uk_vo <= -400){ 

564 uk_vo=-400; 

565 } 

566 u2k_vo=u1k_vo; 

567 u1k_vo=uk_vo; 

568 e2k_vo=e1k_vo; 

569 e1k_vo=ek_vo; 

570 phi=(uk_vo); 

571 } 

572 if(Teste <= 30) 

573 { 

574 phi=0; 

575 ek_vo=0; 

576 uk_vo=0; 

577 e1k_vo=0; 

578 u1k_vo=0; 

579 } 

580 //#################################################################### 

581 //Atualização das variaveis dos PWMs 

582 Varcontrole=(int)(phi*1.6384); 

583 EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = Dp1; // Primário 

584 EPwm4Regs.CMPA.bit.CMPA = Dp2; // Primário 

585 EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = Dp3; // Primário 

586 EPwm5Regs.CMPA.bit.CMPA = Dp4; // Primário 

587 EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = Dp5; // Primário 

588 EPwm6Regs.CMPA.bit.CMPA = Dp6; // Primário 

589 EPwm7Regs.CMPA.bit.CMPA = Dsec; // Secundário 

590 EPwm8Regs.CMPA.bit.CMPA = Dsec; // Secundário 

591 EPwm9Regs.CMPA.bit.CMPA = Dsec; // Secundário 

592 EPwm10Regs.CMPA.bit.CMPA = Dsec;// Secundário 

593 EPwm11Regs.CMPA.bit.CMPA = Dsec;// Secundário 
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594 EPwm12Regs.CMPA.bit.CMPA = Dsec;// Secundário 

595 //#################################################################### 

596 //Defasagem das portadoras 

597 if (phi<=0){ 

598 EPwm7Regs.TBPHS.bit.TBPHS = -phi; 

599 EPwm7Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1; //Ndegativa 

600 } 

601 else{ 

602 EPwm7Regs.TBPHS.bit.TBPHS = phi; 

603 EPwm7Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0; //Positiva 

604 } 

605 //Teste para verificar frequência da interrupção 

606 

607 if (ui16aux2==0) 

608 { 

609 GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO71=1; 

610 ui16aux2=1; 

611 } 

612 else { 

613 GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO71=0; 

614 ui16aux2=0; 

615 } 

616 //Teste para verificar frequência da interrupção 

617 if (ResetErro==0) 

618 { 

619 ui16aux2=0; 

620 ui16Startup = 0; 

621 ui16Erro = 0; 

622 } 

623 

624 // Sair da interrupção 

625 

626 AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; //Limpa variável INT1 

627 PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; 

628 // Fim da interrupção 

629 } 

630 //#################################################################### 

631 //Função de configuração do conversor analógico digital 

632 void SetupADC(void) 

633 { 

634 EALLOW; 

635 //Base de sinal de clock 

636 AdcaRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 7; 

637 AdcbRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 7; 

638 AdccRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 7; 

639 AdcdRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 7; 

640 

641 AdcaRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0; //Resolução de 12 bits 

642 AdcaRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0; //Modo simples de aquisição 

643 AdcaRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFTRIM = 0; //Erro de offset igual a zero 

644 AdcbRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0; //Resolução de 12 bits 

645 AdcbRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0; //Modo simples de aquisição 

646 AdcbRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFTRIM = 0; //Erro de offset igual a zero 

647 AdccRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0; //Resolução de 12 bits 

648 AdccRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0; //Modo simples de aquisição 

649 AdccRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFTRIM = 0; //Erro de offset igual a zero 

650 AdcdRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0; //Resolução de 12 bits 

651 AdcdRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0; //Modo simples de aquisição 

652 AdcdRegs.ADCOFFTRIM.bit.OFFTRIM = 0; //Erro de offset igual a zero 

653 //Pulso de interrupção no final aquisição 
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654 AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 

655 AdcbRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 

656 AdccRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 

657 AdcdRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; 

658 //Desliga circuitos analógicos do ADC 

659 AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1; 

660 AdcbRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1; 

661 AdccRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1; 

662 AdcdRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1; 

663 EDIS; 

664 DELAY_US(2000); 

665 EALLOW; 

666 //#################################################################### 

667 // Configuração ADC-A 

668 AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 2; //SOC0 conversor ADC-A2 

669 AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

670 AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

671 AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 3; //SOC4 conversor ADC-A3 

672 AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

673 AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

674 AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.CHSEL = 4; //SOC8 conversor ADC-A4 

675 AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

676 AdcaRegs.ADCSOC8CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

677 AdcaRegs.ADCSOC12CTL.bit.CHSEL = 5; //SOC12 conversor ADC-A5 

678 AdcaRegs.ADCSOC12CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

679 AdcaRegs.ADCSOC12CTL.bit.TRIGSEL = 5;//Referência de SOC no ePWM1 

680 

681 AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0; //end of SOC0 will set INT1 flag 

682 AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1; //enable INT1 flag 

683 AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; //make sure INT1 flag is cleared 

684 

685 // //Configuração ADC-B 

686 AdcbRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 2; //SOC1 conversor ADC-B2 

687 AdcbRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

688 AdcbRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

689 AdcbRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 3; //SOC5 conversor ADC-B3 

690 AdcbRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

691 AdcbRegs.ADCSOC5CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

692 AdcbRegs.ADCSOC9CTL.bit.CHSEL = 4; //SOC9 conversor ADC-B4 

693 AdcbRegs.ADCSOC9CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

694 AdcbRegs.ADCSOC9CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

695 AdcbRegs.ADCSOC13CTL.bit.CHSEL = 5; //SOC1 conversor ADC-B5 

696 AdcbRegs.ADCSOC13CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

697 AdcbRegs.ADCSOC13CTL.bit.TRIGSEL = 5;//Referência de SOC no ePWM1 

698 

699 

700 //Configuração ADC-C 

701 AdccRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 2; //SOC2 conversor ADC-C2 

702 AdccRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

703 AdccRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

704 AdccRegs.ADCSOC6CTL.bit.CHSEL = 3; //SOC6 conversor ADC-C3 

705 AdccRegs.ADCSOC6CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

706 AdccRegs.ADCSOC6CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

707 AdccRegs.ADCSOC10CTL.bit.CHSEL = 4; //SOC10 conversor ADC-C4 

708 AdccRegs.ADCSOC10CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

709 AdccRegs.ADCSOC10CTL.bit.TRIGSEL = 5;//Referência de SOC no ePWM1 

710 AdccRegs.ADCSOC14CTL.bit.CHSEL = 5; //SOC14 conversor ADC-C5 

711 AdccRegs.ADCSOC14CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

712 AdccRegs.ADCSOC14CTL.bit.TRIGSEL = 5;//Referência de SOC no ePWM1 

713 
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714 // //Configuração ADC-D 

715 AdcdRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 2; //SOC3 conversor ADC-D2 

716 AdcdRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

717 AdcdRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

718 AdcdRegs.ADCSOC7CTL.bit.CHSEL = 3; //SOC7 conversor ADC-D3 

719 AdcdRegs.ADCSOC7CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

720 AdcdRegs.ADCSOC7CTL.bit.TRIGSEL = 5; //Referência de SOC no ePWM1 

721 AdcdRegs.ADCSOC11CTL.bit.CHSEL = 4; //SOC11 conversor ADC-BD 

722 AdcdRegs.ADCSOC11CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

723 AdcdRegs.ADCSOC11CTL.bit.TRIGSEL = 5;//Referência de SOC no ePWM1 

724 AdcdRegs.ADCSOC15CTL.bit.CHSEL = 5; //SOC15 conversor ADC-D5 

725 AdcdRegs.ADCSOC15CTL.bit.ACQPS = 28; //28 ciclos de clock para amostra 

726 AdcdRegs.ADCSOC15CTL.bit.TRIGSEL = 5;//Referência de SOC no ePWM1 

729 EDIS; 

730 } 

731 //#################################################################### 

732 //Configuração do conversor digital/analógico 

733 void configureDAC(void) 

734 { 

735 EALLOW; 

736 //DAC-A 

737 DAC_PTR[1]->DACCTL.bit.DACREFSEL = 0; 

738 DAC_PTR[1]->DACOUTEN.bit.DACOUTEN = 1; 

739 DAC_PTR[1]->DACVALS.all = 0; 

740 //DAC-B 

741 DAC_PTR[2]->DACCTL.bit.DACREFSEL = 0; 

742 DAC_PTR[2]->DACOUTEN.bit.DACOUTEN = 1; 

743 DAC_PTR[2]->DACVALS.all = 0; 

744 

745 DELAY_US(10); // Delay for buffered DAC to power up 

746 EDIS; 

747 } 

748 //#################################################################### 

749 //Função liga PWM 

750 void LigaEPWMs() 

751 { 

752 EALLOW; 

753 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0; // Enable Pullup 

754 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1; // GPIO0 = PWM1A 

755 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1; // GPIO0 = output 

756 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 0; // Enable Pullup 

757 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1; // GPIO1 = PWM1B 

758 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1; // GPIO1 = output 

759 

760 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO2 = 0; // Enable Pullup 

761 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1; // GPIO2 = PWM2A 

762 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 1; // GPIO2 = output 

763 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3 = 0; // Enable Pullup 

764 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 1; // GPIO3 = PWM2B 

765 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1; // GPIO3 = output 

766 

767 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO4 = 0; // Enable Pullup 

768 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 1; // GPIO4 = PWM3A 

769 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4 = 1; // GPIO4 = output 

770 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 0; // Enable Pullup 

771 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 1; // GPIO5 = PWM3B 

772 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5 = 1; // GPIO5 = output 

773 

774 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO6 = 0; // Enable Pullup 

775 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 1; // GPIO6 = PWM4A 
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776 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6 = 1; // GPIO6 = output 

777 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO7 = 0; // Enable Pullup 

778 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 1; // GPIO7 = PWM4B 

779 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7 = 1; // GPIO7 = output 

780 

781 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO8 = 0; // Enable Pullup 

782 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 1; // GPIO8 = PWM5A 

783 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO8 = 1; // GPIO8 = output 

784 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO9 = 0; // Enable Pullup 

785 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9 = 1; // GPIO9 = PWM5B 

786 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1; // GPIO9 = output 

787 

788 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO10 = 0; // Enable Pullup 

789 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10 = 1; // GPIO10 = PWM6A 

790 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO10 = 1; // GPIO10 = output 

791 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO11 = 0; // Enable Pullup 

792 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 1; // GPIO11 = PWM6B 

793 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1; // GPIO11 = output 

794 

795 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12 = 0; // Enable Pullup 

796 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 1; // GPIO12 = PWM7A 

797 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12 = 1; // GPIO12 = output 

798 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO13 = 0; // Enable Pullup 

799 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO13 = 1; // GPIO13 = PWM7B 

800 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 1; // GPIO13 = output 

801 

802 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14 = 0; // Enable Pullup 

803 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 1; // GPIO14 = PWM8A 

804 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14 = 1; // GPIO14 = output 

805 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO15 = 0; // Enable Pullup 

806 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 1; // GPIO15 = PWM8B 

807 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 1; // GPIO15 = output 

808 

809 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16 = 0; // Enable Pullup 

810 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO16 = 1; // GPIO16 = PWM9A 

811 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO16 = 1; // GPIO16 = output 

812 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO17 = 0; // Enable Pullup 

813 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO17 = 1; // GPIO17 = PWM9B 

814 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO17 = 1; // GPIO17 = output 

815 

816 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18 = 0; // Enable Pullup 

817 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO18 = 1; // GPIO18 = PWM10A 

818 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO18 = 1; // GPIO18 = output 

819 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0; // Enable Pullup 

820 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 1; // GPIO19 = PWM10B 

821 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO19 = 1; // GPIO19 = output 

822 

823 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO20 = 0; // Enable Pullup 

824 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO20 = 1; // GPIO20 = PWM11A 

825 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO21 = 0; // Enable Pullup 

826 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO21 = 1; // GPIO21 = PWM11B 

827 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21 = 1; // GPIO21 = output 

828 

829 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO22 = 0; // Enable Pullup 

830 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO22 = 1; // GPIO22 = PWM12A 

831 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO22 = 1; // GPIO22 = output 

832 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO23 = 0; // Enable Pullup 

833 GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO23 = 1; // GPIO23 = PWM12B 

834 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO23 = 1; // GPIO23 = output 

835 EDIS; 
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836 GpioDataRegs.GPCSET.bit.GPIO69 = 1; // Habilita drivers do LVS 

837 } 

838 //#################################################################### 

839 //Função desliga PWM 

840 void DesligaEPWMs() 

841 { 

842 GpioDataRegs.GPCCLEAR.bit.GPIO69 = 1; // Desabibila drivers do LVS 

843 EALLOW; 

844 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO0 = 0; // Enable Pullup 

845 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0; // GPIO0 = IO 

846 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1; // GPIO0 = output 

847 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 = 1; // PWM1A = 0; 

848 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO1 = 0; // Enable Pullup 

849 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0; // GPIO1 = IO 

850 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1; // GPIO1 = output 

851 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 = 1; // PWM1B = 0; 

852 

853 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO2 = 0; // Enable Pullup 

854 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 0; // GPIO2 = IO 

855 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 1; // GPIO2 = output 

856 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2 = 1; // PWM2A = 0; 

857 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3 = 0; // Enable Pullup 

858 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 0; // GPIO3 = IO 

859 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO3 = 1; // GPIO3 = output 

860 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO3 = 1; // PWM2B = 0; 

861 

862 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO4 = 0; // Enable Pullup 

863 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 0; // GPIO4 = IO 

864 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4 = 1; // GPIO4 = output 

865 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO4 = 1; // PWM3A = 0; 

866 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 0; // Enable Pullup 

867 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO5 = 0; // GPIO5 = IO 

868 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO5 = 1; // GPIO5 = output 

869 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO5 = 1; // PWM3B = 0; 

870 

871 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO6 = 0; // Enable Pullup 

872 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 0; // GPIO6 = IO 

873 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6 = 1; // GPIO6 = output 

874 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO6 = 1; // PWM4A = 0; 

875 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO7 = 0; // Enable Pullup 

876 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO7 = 0; // GPIO7 = IO 

877 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7 = 1; // GPIO7 = output 

878 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO7 = 1; // PWM4B = 0; 

879 

880 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO8 = 0; // Enable Pullup 

881 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 0; // GPIO8 = IO 

882 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO8 = 1; // GPIO8 = output 

883 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO8 = 1; // PWM5A = 0; 

884 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO9 = 0; // Enable Pullup 

885 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9 = 0; // GPIO9 = IO 

886 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1; // GPIO9 = output 

887 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1; // PWM5B = 0; 

888 

889 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO10 = 0; // Enable Pullup 

890 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10 = 0; // GPIO10 = IO 

891 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO10 = 1; // GPIO10 = output 

892 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO10 = 1; // PWM6A = 0; 

893 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO11 = 0; // Enable Pullup 

894 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 0; // GPIO11 = IO 

895 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1; // GPIO11 = output 
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896 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1; // PWM6B = 0; 

897 

898 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO12 = 0; // Enable Pullup 

899 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0; // GPIO12 = IO 

900 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO12 = 1; // GPIO12 = output 

901 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO12 = 1; // PWM7A = 0; 

902 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO13 = 0; // Enable Pullup 

903 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO13 = 0; // GPIO13 = IO 

904 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO13 = 1; // GPIO13 = output 

905 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO13 = 1; // PWM7B = 0; 

906 //Verifica se erro foi no HVS 

907 if ((Errosec == 1)||(ResetErro==0)) 

908 { 

909 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14 = 0; // Enable Pullup 

910 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 0; // GPIO14 = IO 

911 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14 = 1; // GPIO14 = output 

912 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO14 = 1; // PWM8A = 0; 

913 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO15 = 0; // Enable Pullup 

914 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 0; // GPIO15 = IO 

915 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 1; // GPIO15 = output 

916 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO15 = 1; // PWM8B = 0; 

917 

918 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16 = 0; // Enable Pullup 

919 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 0; // GPIO16 = IO 

920 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO16 = 1; // GPIO16 = output 

921 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO16 = 1; // PWM9A = 0; 

922 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO17 = 0; // Enable Pullup 

923 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 0; // GPIO17 = IO 

924 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO17 = 1; // GPIO17 = output 

925 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO17 = 1; //PWM9B = 0; 

926 

927 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18 = 0; // Enable Pullup 

928 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 0; // GPIO18 = IO 

929 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO18 = 1; // GPIO18 = output 

930 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO18 = 1; // PWM10A = 0; 

931 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0; // Enable Pullup 

932 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 0; // GPIO19 = IO 

933 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO19 = 1; // GPIO19 = output 

934 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO19 = 1; // PWM10B = 0; 

935 

936 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO20 = 0; // Enable Pullup 

937 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20 = 0; // GPIO20 = IO 

938 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20 = 1; // GPIO20 = output 

939 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO20 = 1; // PWM11A = 0; 

940 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO21 = 0; // Enable Pullup 

941 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21 = 0; // GPIO21 = IO 

942 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO21 = 1; // GPIO21 = output 

943 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO21 = 1; // PWM11B = 0; 

944 

945 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO22 = 0; // Enable Pullup 

946 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22 = 0; // GPIO22 = IO 

947 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO22 = 1; // GPIO22 = output 

948 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO22 = 1; // PWM12A = 0; 

949 GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO23 = 0; // Enable Pullup 

950 GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 0; // GPIO23 = IO 

951 GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO23 = 1; // GPIO23 = output 

952 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO23 = 1; // PWM12B = 0; 

953 } 

954 

955 EDIS; 
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956 } 

958 //#################################################################### 

959 //Função confugura PWMs 

960 void InitEPWMs() 

961 { 

962 // PWM1 

963 EPwm1Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

964 EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; //Deslocamento de fase 0 graus 

965 EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

966 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

967 EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;// Desabilita deslocamento 

968 EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1; //Direção fase 1 Positivo 

969 EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; //Sincronização 

970 EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

971 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

972 //Modos dos comparadores 

973 EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

974 EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

975 EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

976 EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

977 //Modo do PWM UP-DOWN 

978 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

979 EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

980 EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

981 EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

982 EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

983 EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

984 EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

985 EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

986 EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

987 //Sincronização da leitura ADC 

988 EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0 // Disabilita o SOC do grupo A do ADC 

989 EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 0b011;//SOC no início ou pico do 

PWM 

990 EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;//Gera um pulso no primeiro evento 

991 

992 // PWM2 

993 EPwm2Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

994 EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 1667;//Deslocamento de fase 120 graus 

995 EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

996 EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; //Contador up/down 

997 EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;//Habilita deslocamento 

998 EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

999 EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1000 EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1001 EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1002 //Modos dos comparadores 

1003 EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1004 EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1005 EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1006 EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1007 //Modo do PWM UP-DOWN 

1008 EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1009 EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1010 EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1011 EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1012 EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1013 EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1014 EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1015 EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 
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1016 EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1017 

1018 // PWM 3 

1019 EPwm3Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1020 EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 1667; //Deslocamento de fase 120 graus 

1021 EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1022 EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1023 EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1024 EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1025 EPwm3Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1026 EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1027 EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1028 //Modos dos comparadores 

1029 EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;  

1030 EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1031 EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1032 EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1033 //Modo do PWM UP-DOWN 

1034 EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1035 EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1036 EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1037 EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1038 EPwm3Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1039 EPwm3Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1040 EPwm3Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1041 EPwm3Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1042 EPwm3Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1043 

1044 // PWM 4 

1045 EPwm4Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1046 EPwm4Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 2500; //Deslocamento de fase 180 graus 

1047 EPwm4Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1048 EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1049 EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1050 EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1;//Direção fase 1 Positivo 

1051 EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1052 EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1053 EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1054 //Modos dos comparadores 

1055 EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1056 EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1057 EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1058 EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1059 //Modo do PWM UP-DOWN 

1060 EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1061 EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1062 EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1063 EPwm4Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1064 EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1065 EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1066 EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1067 EPwm4Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1068 EPwm4Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1069 

1070 // PWM 5 

1071 EPwm5Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1072 EPwm5Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 1667; //Deslocamento de fase 120 graus 

1073 EPwm5Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1074 EPwm5Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1075 EPwm5Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 
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1076 EPwm5Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1077 EPwm5Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1078 EPwm5Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2T 

1079 EPwm5Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1080 //Modos dos comparadores 

1081 EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1082 EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1083 EPwm5Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1084 EPwm5Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1085 //Modo do PWM UP-DOWN 

1086 EPwm5Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1087 EPwm5Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1088 EPwm5Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1089 EPwm5Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1090 EPwm5Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1091 EPwm5Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1092 EPwm5Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1093 EPwm5Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1094 EPwm5Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1095 

1096 // PWM 6 

1097 EPwm6Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1098 EPwm6Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 1667; //Deslocamento de fase 120 graus 

1099 EPwm6Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1100 EPwm6Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1101 EPwm6Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1102 EPwm6Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1103 EPwm6Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1104 EPwm6Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2T 

1105 EPwm6Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1106 //Modos dos comparadores 

1107 EPwm6Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1108 EPwm6Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1109 EPwm6Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1110 EPwm6Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1111 //Modo do PWM UP-DOWN 

1112 EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1113 EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1114 EPwm6Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1115 EPwm6Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1116 EPwm6Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1117 EPwm6Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1118 EPwm6Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1119 EPwm6Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1120 EPwm6Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1121 

1122 // PWM 7 

1123 EPwm7Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1124 EPwm7Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; //Deslocamento de fase 0 graus 

1125 EPwm7Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1126 EPwm7Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1127 EPwm7Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1128 EPwm7Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1129 EPwm7Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1130 EPwm7Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2T 

1131 EPwm7Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1132 //Modos dos comparadores 

1133 EPwm7Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1134 EPwm7Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1135 EPwm7Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 
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1136 EPwm7Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1137 //Modo do PWM UP-DOWN 

1138 EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1139 EPwm7Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1140 EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1141 EPwm7Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1142 EPwm7Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1143 EPwm7Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1144 EPwm7Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1145 EPwm7Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1146 EPwm7Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1147 

1148 // PWM 8 

1149 EPwm8Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1150 EPwm8Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; //Deslocamento de fase 0 graus 

1151 EPwm8Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1152 EPwm8Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1153 EPwm8Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1154 EPwm8Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1;//Direção fase 1 Positivo 

1155 EPwm8Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1156 EPwm8Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2T 

1157 EPwm8Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1158 //Modos dos comparadores 

1159 EPwm8Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1160 EPwm8Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1161 EPwm8Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1162 EPwm8Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1163 //Modo do PWM UP-DOWN 

1164 EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1165 EPwm8Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1166 EPwm8Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1167 EPwm8Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1168 EPwm8Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1169 EPwm8Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1170 EPwm8Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1171 EPwm8Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1172 EPwm8Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1173 

1174 // PWM 10 

1175 EPwm10Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1176 EPwm10Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; //Deslocamento de fase 0 graus 

1177 EPwm10Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1178 EPwm10Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1179 EPwm10Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1180 EPwm10Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1181 EPwm10Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1182 EPwm10Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;// Divide a base do clock por 2 

1183 EPwm10Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1184 //Modos dos comparadores 

1185 EPwm10Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1186 EPwm10Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1187 EPwm10Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1188 EPwm10Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1189 //Modo do PWM UP-DOWN 

1190 EPwm10Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1191 EPwm10Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1192 EPwm10Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1193 EPwm10Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1194 EPwm10Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1195 EPwm10Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 
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1196 EPwm10Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1197 EPwm10Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1198 EPwm10Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1199 

1200 // PWM 11 

1201 EPwm11Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1202 EPwm11Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 1667; //Deslocamento de fase 120 graus 

1203 EPwm11Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1204 EPwm11Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1205 EPwm11Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;// Habilita deslocamento 

1206 EPwm11Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1207 EPwm11Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1208 EPwm11Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1209 EPwm11Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1210 //Modos dos comparadores 

1211 EPwm11Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1212 EPwm11Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1213 EPwm11Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1214 EPwm11Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1215 //Modo do PWM UP-DOWN 

1216 EPwm11Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1217 EPwm11Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1218 EPwm11Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1219 EPwm11Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1220 EPwm11Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1221 EPwm11Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1222 EPwm11Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1223 EPwm11Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1224 EPwm11Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1225 

1226 // PWM 12 

1227 EPwm12Regs.TBPRD = 2500; //Configura frequência de 20kHz 

1228 EPwm12Regs.TBPHS.bit.TBPHS =1667; //Deslocamento de fase 120 graus 

1229 EPwm12Regs.TBCTR = 0x0000; //Limpa contador 

1230 EPwm12Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Contador up/down 

1231 EPwm12Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE; // Habilita deslocamento 

1232 EPwm12Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;//Direção fase 0 Negativo 

1233 EPwm12Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; 

1234 EPwm12Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1235 EPwm12Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Divide a base do clock por 2 

1236 //Modos dos comparadores 

1237 EPwm12Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; 

1238 EPwm12Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; 

1239 EPwm12Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; 

1240 EPwm12Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; 

1241 //Modo do PWM UP-DOWN 

1242 EPwm12Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; 

1243 EPwm12Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET; 

1244 EPwm12Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; 

1245 EPwm12Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR; 

1246 EPwm12Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; 

1247 EPwm12Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; 

1248 EPwm12Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL; 

1249 EPwm12Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM_DB_UP; 

1250 EPwm12Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM_DB_DOWN; 

1251 } 

1252 //#################################################################### 

1253 // Fim do programa. 

1254 //#################################################################### 
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APÊNDICE C – DESCRIÇÃO DO HARDWARE 

Figura C.1 – Diagrama do Hardware. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Figura C.2 – Esquemático da placa de controle. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Figura C.3 – Bottom layer da placa de controle. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Figura C.4 – Top layer da placa de controle. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 



154 

 

Figura C.5 – Esquemático da placa de aquisição. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Figura C.6 – Bottom layer da placa de aquisição. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 
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Figura C.7 – Top layer da placa de aquisição. 

 
FONTE: Elaborada pelo autor. 

 


