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RESUMO 

O inversor fonte de tensão (VSI – Voltage Source Inverter) é umas das topologias 

de inversores mais utilizadas na indústria por causa de sua ampla aplicabilidade. 

Neste trabalho é realizado o dimensionamento de um conversor trifásico do tipo 

fonte de tensão. O projeto consiste no atendimento de requisitos definidos com 

base na definição da carga a ser acionada e da confecção do atuador como, por 

exemplo, a definição da topologia e tecnologia dos semicondutores a serem 

empregados e posterior análise de eficiência do conjunto em operação. A 

interface de acionamento utilizada é a modulação PWM seno-triangulo, que, por 

operar em malha aberta, se tem a necessidade de se manter o duty cycle fixo. 

Com a realização de mudanças nos índices de modulação em amplitude (duty 

cycle) e em frequência utilizados na interface de acionamento foram obtidas 

variações nas perdas nos semicondutores e nos níveis de THD encontrados nas 

formas de onda de saída.  

Palavras-chaves: Conversor fonte de tensão, IGBT, barramento CC, THD, Filtro 

de conexão. 

  



 
 

ABSTRACT  

The Voltage Source Inverter (VSI) is one of the main converters employed in 

industry applications world wide. In this work, a a three-phase voltage source type 

design is performed. The design steps consist of defining the target load features 

to be fed by the VSI and system activation, (e.g. the semiconductor topology and 

technology) and a subsequent global efficiency analysis in steady-state behavior. 

The drive activation adopted is sinusoidal PWM modulation with fixed duty cycle. 

This open loop configuration is needed for VSI performance assessement by 

changing duty cycle meanwhile THD levels, switching and conduction losses and 

output waveforms features are evaluated. Simulation results are depicted 

throughout the work in order to validate the developed design. 

Keywords: Voltage source inverter, IGBT, DC bus, THD, Connection filter. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo “eletrônica de potência” vem sendo utilizado desde o início da 

década de 60, alguns anos após a criação do retificador controlado de silício 

(SCR – Silicon Controller Rectifier – Retificador Controlado de Silício), concebido 

no fim da década de 50 (AHMED, 2000). Primordialmente os avanços e 

descobertas da eletrônica de potência foram mais voltados a área de sistemas 

de potência, sendo na geração, transmissão ou distribuição de energia.  

O uso da eletrônica de potência, em geral, consiste na aplicação da 

eletrônica nas áreas abrangidas pela eletrotécnica por meio de estratégias de 

controle adequadas. O controle trata das características dinâmicas e de regime 

permanente em malha fechada, a eletrotécnica envolve os equipamentos 

estáticos e rotativos na área de sistemas de potência e a eletrônica trata dos 

dispositivos utilizados no processamento de sinais que tornam possível o 

alcance dos resultados de controle esperados. Pode-se definir a eletrônica de 

potência como a aplicação de eletrônica de estado sólido para o controle e 

conversão da energia elétrica (RASHID, 1999). 

Devido às dimensões reduzidas dos dispositivos, aliadas ao elevado nível 

de confiabilidade, a eletrônica de potência está presente em diversas aplicações. 

Dentre as quais pode-se destacar o controle de iluminação e aquecimento, 

fontes reguladas de energia, motores acionadores de corrente contínua (CC) ou 

corrente alternada (CA) de velocidade variável, compensador estático e sistemas 

de transmissão DC em alta tensão são algumas aplicações que podem ser 

citadas facilmente (AHMED, 2000). 

As atuais exigências industriais requerem um desempenho específico 

para cada máquina utilizada. Contudo, esses desempenhos não são alcançados 

por meio de acionamentos tradicionais como as partidas diretas e indiretas, por 

exemplo. Esse problema foi solucionado com o acionamento por meio de 

conversores de tensão/corrente, que são capazes de sintetizar formas de ondas 

capazes de excitar a máquina de formas distintas para uma mesma fonte de 

energia. 
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Conversores vem sendo estudados exaustivamente na maioria dos 

setores industriais, nas últimas décadas, para as mais diversas aplicações 

(ALMAKTOOF, 2012). Existem vários tipos de conversores, sendo mais 

comumente utilizado, muito por conta da sua grande abrangência no que se 

refere em aplicações e técnicas de modulação, o conversor fonte de tensão (VSI 

– Voltage Source Inverter) (BRADASCHIA, 2012). Portanto o VSI consiste em 

um conversor de tensão CC-CA bidirecional.  

O destaque do VSI trifásico na indústria ocorre da capacidade de controlar 

cargas trifásicas, além de ser capaz de entregar energia a uma rede de 

distribuição CA. Além de ser possível conectar, no lado CC, fontes de energia 

primária, como arranjos de painéis fotovoltaicos, baterias, capacitores, entre 

outros dispositivos de corrente contínua (BRADASCHIA, 2012). 

O VSI trifásico é constituído por um conjunto de 3 braços, contendo, cada 

braço, dois transistores de potência. Cada transistor possui um diodo 

semicondutor em antiparalelo que é responsável pela produção de um polo de 

chaveamento, cuja saída representa o lado CA do dispositivo. O lado CC é 

representado por capacitores eletrolíticos no barramento CC, que tem como 

função atenuar as possíveis ondulações de tensão (ripple) geradas pelo 

retificador ou pelo conversor. A inserção de cargas no lado CA é realizada por 

meio de  um filtro de baixa frequência, e é inserido entre a carga CA, ou a grade 

e os polos dos conversores, de modo a eliminar o alto conteúdo de harmônicas 

de frequência de chaveamento (MARZOUKI, 2015). 

O VSI é a solução mais viável para uma infinidade de aplicações, como 

por exemplo, fontes de alimentação ininterrupta, gerenciamento de baterias, 

compensador estático, filtros ativos e tantos outros. Desse modo, nos últimos 

anos ele tem se tornado uma ferramenta essencial em sistemas de geração 

distribuída, como um sistema de geração fotovoltaica ou de geração eólica 

(MARZOUKI, 2015). De acordo com Bradaschia (2013), o VSI também é usado 

como base para diversas outras topologias de conversores de energia, como o 

conversor ZSI (Z Source Inverter). 
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Com base na abrangência e aplicabilidade dos conversores CC/CA, esse 

trabalho consiste em realizar uma modelagem matemática e estrutural de um 

conversor trifásico de tensão para o acionamento de uma carga linear trifásica.  

1.1 OBJETIVOS 

Para obter sucesso na confecção do dispositivo de acionamento, este 

trabalho possui os seguintes objetivos:  

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o dimensionamento, bem 

como estabelecer uma modelagem matemática e estrutural de um conversor 

trifásico fonte de tensão. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

Quanto aos objetivos específicos, foi buscado durante esse trabalho: 

• Analisar quais dispositivos semicondutores e qual topologia de filtro de 

conexão se encaixa melhor para a aplicação em um conversor do tipo 

fonte de tensão; 

• Descrever o dimensionamento dos componentes de um conversor 

trifásico fonte de tensão (VSI); 

• Realizar uma modelagem matemática e estrutural do processo de 

dimensionamento do conversor trifásico fonte de tensão (VSI); 

• Executar um estudo de perdas no conversor, bem como um estudo 

térmico. 

• Executar, com o auxílio de um software livre de simulação de circuitos 

LTspice, simulações do conversor para validação dos dados calculados; 

• Avaliar as alterações sofridas no conversor através da variação de 

parâmetros na técnica de modulação usada no acionamento do 

conversor; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse capítulo são apresentados os dispositivos que podem compor um 

conversor fonte de tensão, suas principais características de funcionamento, e 

quais se encaixam melhor na topologia de conversor que será projetado. 

O conversor CC-CA consiste de um processador de potência que 

possibilita a conversão de energia CC em energia CA, onde se tem amplitude 

e/ou frequência controlável (MOHAN, 2003). Porém, esta definição não exclui a 

possibilidade que se tenha retorno de energia do lado CA para o lado CC. Nesse 

trabalho, a fonte de energia será exclusivamente do tipo CC e o consumo 

ocorrerá do lado CA. Portanto, o VSI atuará no modo CC-CA. Esse conversor 

tem a capacidade de garantir uma transferência bidirecional de energia entre a 

fonte e carga (MARZOUKI; HAMOUDA; 2015).  

Nos últimos anos, algumas topologias de conversores vêm sendo 

estudadas. Nas seções a seguir serão tratados os componentes utilizados na 

montagem, bem como o dimensionamento e a análise matemática que envolve 

o VSI. 

2.1 Transistores de Potência 

O estágio de chaveamento do transistor é composto por um transistor 

acompanhado de um diodo em antiparalelo. Alguns dos transistores que 

poderiam ser utilizados estão descritos a seguir.  

2.1.1 TJB (Transistor de Junção Bipolar) 

Podendo ser encontrado nos tipos NPN e PNP, o TJB (Transistor de 

Junção Bipolar) pode ser polarizado de maneiras distintas, sendo elas, emissor 

comum, base comum e coletor comum. Contudo, para aplicações de 

chaveamento, a configuração emissor comum é a mais utilizada (AHMED, 2000). 

O TJB possui três regiões de atuação: região de corte, região ativa e região de 

saturação. A Figura 1 é ilustrada a simbologia do TJB, bem como seus terminais: 

base, coletor e emissor.  
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Figura 1 - Simbologia do TBJ 

 
Fonte: Ahmed, 2000. 

Na região de corte, o TJB está desligado ou não está sendo fornecida uma 

corrente suficientemente alta na base para que ele comece a conduzir. Na região 

ativa o transistor funciona como um amplificador, onde a corrente de coletor é 

amplificada por um ganho. Quando o transistor atua na sua região de saturação, 

a corrente de base é suficientemente elevada para que a tensão coletor-emissor 

seja baixa e o transistor atue como chave. A Figura 2 ilustra a curva característica 

de transferência, que é um gráfico da tensão coletor-emissor em função da 

corrente de base.  

Figura 2 - Curva característica de transferência do TJB 

 

Fonte: Rashid, 1999. 

Perda em um transistor é a potência dissipada por ele no momento em 

que está conduzindo, e no momento em que comuta de estado. As perdas nos 

semicondutores afetam diretamente a eficiência do conversor.  

O TJB possui 3 tipos de fontes de perdas: perdas por condução quando 

está operando na região ativa, perdas por fuga quando está no estado de corte 
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e perdas na passagem de estado ligado para desligado quando está operando 

com chave (AHMED, 2000). As perdas de potência no transistor, ele operando 

como chave, quando está no estado ligado ou desligado são baixas (RASHID, 

1999). Porém, durante o chaveamento, ocorrem perdas de potência 

consideráveis, que não podem ser desconsideradas na análise.  

As perdas pelas comutações de estado dependem diretamente da 

frequência de chaveamento do transistor. Portanto, no TJB, quanto maior a 

frequência de chaveamento, maior serão as perdas por comutação. Sendo 

assim, o TJB não é recomendado para atuação, como chave, em altas 

frequências (AHMED, 2000). 

2.1.2 MOSFET 

Ao contrário do TJB, que é um transistor controlado por corrente e precisa 

que haja uma corrente na base para que flua corrente no coletor, o MOSFET é 

um transistor de potência com uma alta impedância de entrada, controlado por 

tensão e que necessita de um pequeno valor de corrente na entrada. Por conta 

de sua alta velocidade de chaveamento, o MOSFET pode ser aplicado em 

conversores de alta frequência e baixa potência (RASHID, 1999). A Figura 3 

ilustra a simbologia usada para representar um MOSFET. 

Figura 3 - Simbologia do MOSFET. 

 

Fonte: AHMED, 2000. 

Por sua alta impedância de entrada e corrente de porta próxima de zero, 

os circuitos de controle de porta são mais simples e eficientes quando 

comparado aos do TJB. Entretanto, o MOSFET tem problemas em relação a 
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descargas eletrostáticas, necessitando cuidados especiais na hora de se 

manuseá-los. Além disso, é difícil protegê-los contra condições de falta em curto-

circuito. O MOSFET também apresenta uma alta queda de tensão em seu estado 

de condução (aproximadamente 4 V), fazendo com que haja altas perdas 

(AHMED, 2000). 

No MOSFET, como em basicamente todos os modelos de transistores, 

existem 3 tipos de perdas: as perdas na condução no “ligado”, no estado 

“desligado”, e as perdas no chaveamento, comutação de estado das chaves. É 

importante destacar que em baixas frequências as perdas por chaveamento no 

MOSFET são altas, tornando-as mais altas até que as no TJB. Portanto, o 

MOSFET é o transistor mais indicado para aplicações em frequências acima de 

20 kHz (RASHID, 1999).  

2.1.3 Transistor Bipolar de Porta Isolada – IGBT 

Os transistores bipolares de porta isolada, conhecidos como IGBT (do 

inglês Insulated Gate Bipolar Transistor), conseguem aliar a baixa queda de 

tensão, característica dos TJB quando ele está em seu estado ligado, com boas 

características de chaveamento, características fortes dos MOSFET (AHMED, 

2000). Por este motivo, o IGBT vem substituindo o MOSFET nas aplicações de 

alta tensão, pois quando se trata deste tipo de aplicação as perdas de condução 

necessitam de ser mantidas baixas.  

O IGBT possui a velocidade de chaveamento mais elevada que o TJB e 

menores que o MOSFET. Portanto, as frequências de chaveamento possíveis 

de realizar com o IGBT ficam entre as do TJB e as do MOSFET. Como o IGBT 

não contém um diodo reverso em sua estrutura, esse transistor tem uma baixa 

capacidade de bloqueio para tensões reversas. A Figura 4 ilustra a simbologia 

utilizada para representar o IGBT, e ao lado seu equivalente, utilizando MOSFET 

e TJB.  
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Figura 4 - Representação do IGBT (esquerda) e seu equivalente com MOSFET 

e TJB (direita) 

 

Fonte: AHMED, 2000. 

As especificações do IGBT suportam um valor de corrente de 400 A e 

1200 V de tensão, com frequência de 20 kHz (RASHID, 1999). Portanto, ele se 

torna o transistor mais indicado para se utilizar em aplicações em média potência 

como acionamento de motores AC e CC, além dos conversores de tensão.  

A Figura 5 descreve a curva característica V – I, sendo uma representação 

da tensão coletor – emissor (Vce) em relação a corrente de coletor (Ic) do IGBT. 

Quando não houver tensão na porta o IGBT estará no estado desligado, no qual 

Ic é igual a zero e a tensão nos terminais da chave será igual a tensão da fonte. 

Quando é aplicada uma tensão na porta, o dispositivo passará para o estado 

ligado, assim permitindo a passagem da corrente Ic. Sendo que essa corrente é 

limitada pela tensão da fonte e pela resistência da carga.  

Figura 5- Curva característica V x I. 

 

Fonte: Rashid, 1999.  
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2.1.3.1 Perdas no IGBT 

As perdas no IGBT se dão por condução e por chaveamento. Essas 

perdas são as principais responsáveis pela redução da eficiência do conversor.  

As perdas que ocorrem quando o IGBT está conduzindo, são 

determinadas pelo produto da tensão coletor-emissor com a corrente de coletor 

média de flui pelo transistor (MORITZ, 2014). Sendo assim, obtém-se a Equação 

1: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜 =  𝑉𝑐𝑒 . 𝐼𝑐 (1) 

 

Considerando as variáveis a seguir: 

𝑉𝑐𝑒: Tensão coletor emissor (V); 

𝐼𝑐: Corrente média de coletor (A); 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜: Perdas por condução (W); 

As perdas por comutação ou chaveamento podem ser determinadas 

levando em consideração situações com cargas resistivas e cargas indutivas. Na 

primeira situação, tem-se os gráficos de comutação para o momento de 

condução e bloqueio representados nas Figuras 5 e 6, respectivamente. 

Figura 6- Comutação para o momento de condução do IGBT com carga 

resistiva. 

 

Fonte: Moritz, 2014. 

 

Ic 
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Figura 7- Comutação para o momento de bloqueio do IGBT com carga 

resistiva. 

 

Fonte: Moritz, 2014. 

Segundo Moritz (2014), fazendo a integração das curvas de corrente de 

coletor e tensão coletor-emissor, pode-se obter as Equações 2 e 3, para perdas 

de chaveamento em condução e bloqueio, respectivamente.  

𝑃𝑂𝑁 = 𝐼𝐶𝑀. 𝑉𝐶𝐸 . 𝑓𝑆. 𝑡𝑟 (2) 

𝑃𝑂𝐹𝐹 = 𝐼𝐶𝑀. 𝑉𝐶𝐸 . 𝑓𝑆. 𝑡𝑓 (3) 

 

Sendo as variáveis:  

𝐼𝐶: Corrente máxima de coletor (A); 

𝑉𝐶𝐸: Tensão coletor emissor (V); 

𝑓𝑆: Frequência de chaveamento (Hz); 

𝑡𝑟: Tempo de on para off (s); 

𝑡𝑓: Tempo em off para on (s); 

𝑃𝑂𝑁: Perdas de on para off (W); 

𝑃𝑂𝐹𝐹: Perdas de off para on (W); 

Tendo em vista cargas indutivas, as formas de onda de entrada, durante 

o processo de condução e bloqueio, são mostradas nas Figuras 8 e 9, 

respectivamente.  

 

Ic 
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Figura 8 - Comutação para o momento de condução do IGBT com carga 

indutiva. 

 

Fonte: Moritz, 2014. 

Figura 9 - Comutação para o momento de bloqueio do IGBT com carga 

indutiva. 

 

Fonte: Moritz, 2014. 

Em ambos os casos, para cargas resistivas ou indutivas, tr (ligado para 

desligado) e tf (desligado para ligado) representam os tempos de comutação de 

estado do IGBT. Em ambos os casos as Equações 2 e 3 podem ser utilizadas 

para determinar as perdas por chaveamento no IGBT.  

2.1.3.2 Características de Comutação 

Durante a comutação de estado do IGBT, a corrente que estava sendo 

conduzida por ele, tende a permanecer circulando na mesma direção devido à 

natureza indutiva do circuito (GUEDES, 2015). Sendo assim, faz-se necessário 

fornecer um caminho alternativo para a corrente nos momentos de chaveamento 

Ic 

Ic 
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para evitar que o transistor venha a danificar. Assim, é utilizado um diodo em 

antiparalelo com o IGBT, como demonstra a Figura 10. 

Figura 10 - Conexão do IGBT com diodo em antiparalelo 

 

Fonte: Guedes, 2015. 

2.2 Conversor Trifásico Fonte de Tensão – VSI 

O VSI trifásico é um conversor CC-CA, que tem uma fonte de energia 

primaria conectada ao lado CC, uma fonte de tensão predominantemente 

capacitiva por exemplo, e aciona uma carga CA trifásica qualquer na saída 

(BRADASCHIA, 2012).  

O barramento CC é o primeiro estágio do conversor, pois pode-se 

considerar a etapa de retificação funcional, garantindo os níveis CC adequados 

para a operação. (GUEDES, 2015). Ele é composto por capacitores que tem 

como função manter o fluxo de energia no estágio de chaveamento e garantir os 

níveis de tensão na saída do conversor.  

Geralmente, usam-se capacitores eletrolíticos no barramento CC, devido 

a sua capacidade de armazenamento de energia, além de conseguir atenuar 

possíveis ondulações provocadas pelo próprio conversor (BRADASCHIA, 2012). 

Por ser capaz de conduzir e bloquear corrente de forma controlável o 

IGBT torna-se opção mais habitual na escolha do transistor de potência que irá 

compor o circuito de potência principal (BRADASCHIA, 2012). 

As extremidades dos braços do conversor são conectadas nos terminais 

positivo e no negativo do barramento CC. As ordens de abertura e fechamento 

da chave tornam possível a variação de polaridade da tensão de saída, 
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convertendo um sinal contínuo em um sinal de tensão alternado. Um diodo é 

colocado em antiparalelo em cada chave, para proteger o transistor e garantir o 

funcionamento perfeito do conversor com cargas mistas ou indutivas (GUEDES, 

2015).  

Para um modelo ideal de conversor, é necessário garantir que as duas 

chaves de um mesmo braço não estejam fechadas no mesmo momento, para 

que não ocorra um curto no barramento CC (BRADASCHIA, 2012). No entanto, 

segundo Bradaschia (2012), na prática, o tempo que o transistor leva para atingir 

o estado de bloqueio é mais longo que o tempo de atingir o estado de condução. 

Com isso, propositalmente é inserido um tempo de atraso entre a troca da chave 

que está conduzindo para a outra chave do braço que irá conduzir. Este tempo 

de atraso é chamado de “tempo morto” e permite a aplicação prática do 

conversor trifásico de tensão sem que haja risco de provocar um curto no sistema 

por conta de duas chaves conduzindo ao mesmo tempo. 

A Figura 11 ilustra o circuito que representa o VSI trifásico alimentando 

uma carga RL com neutro isolado (flutuante). 

Figura 11 - Diagrama esquemático do VSI trifásico. 

 
Fonte: Bradaschia, 2012. 

Como o VSI possui 6 chaves, pode-se deduzir que o número de 

combinações é igual a 64 (26 chaves). Porém, a maior parte destas combinações 

não é válida para o correto funcionamento do conversor, pois, caso as duas 

chaves dos braços estejam no estado aberto a fase correspondente estará 

aberta, fazendo com que não haja fluxo de corrente naquela fase. E caso duas 

chaves conduzam no mesmo momento ocorrerá um curto no barramento CC. 
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Sendo assim, com as restrições citadas, o número de combinações validas é 

reduzido para 8 (BRADASCHIA, 2012). 

2.2.1 Etapas De Chaveamento 

A Tabela 1 descreve os oito estados de comutação possíveis, respeitando 

as restrições citadas no tópico anterior, e define os valores de tensão de fase 

(VAn), tensão de uma fase para o neutro da carga, e  tensão de polo (VAN), que é 

a tensão medida de uma fase para o negativo do barramento CC, sintetizados 

na saída do conversor. Tomando como referência o valor binário 0 para a chave 

superior do braço conduzindo, e 1 para a chave inferior, e S1, S2 e S3 

representado cada braço do conversor.  

Tabela 1 - Estados de comutação do conversor trifásico de tensão. 

Estado S1 S2 S3 VAn VBn VCn VAN VBN VAN 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 
2𝑉𝑃𝑁

3
 −

𝑉𝑃𝑁

3
 −

𝑉𝑃𝑁

3
 0 0 𝑉𝑃𝑁 

3 0 1 0 −
𝑉𝑃𝑁

3
 

2𝑉𝑃𝑁

3
 −

𝑉𝑃𝑁

3
 0 𝑉𝑃𝑁 0 

4 0 1 1 −
2𝑉𝑃𝑁

3
 

𝑉𝑃𝑁

3
 

𝑉𝑃𝑁

3
 0 𝑉𝑃𝑁 𝑉𝑃𝑁 

5 1 0 0 
2𝑉𝑃𝑁

3
 −

𝑉𝑃𝑁

3
 −

𝑉𝑃𝑁

3
 𝑉𝑃𝑁 0 0 

6 1 0 1 
𝑉𝑃𝑁

3
 −

2𝑉𝑃𝑁

3
 

𝑉𝑃𝑁

3
 𝑉𝑃𝑁 0 𝑉𝑃𝑁 

7 1 1 0 
𝑉𝑃𝑁

3
 

𝑉𝑃𝑁

3
 −

2𝑉𝑃𝑁

3
 𝑉𝑃𝑁 𝑉𝑃𝑁 0 

8 1 1 1 0 0 0 𝑉𝑃𝑁 𝑉𝑃𝑁 𝑉𝑃𝑁 

Fonte: Bradaschia, 2012. 

Segundo Guedes (2015), se tem seis etapas úteis de chaveamento, ou 

seja, que sintetizam tensão na carga. A Figura 12 apresenta a sequência de 

chaveamento dos braços de cada etapa de condução do conversor.   

 



26 
 

Figura 12 - Sequência de etapas de condução 

 

Fonte: Guedes, 2015. 

 Analisando a Figura 12 é possível perceber que para que se mantenha o 

fluxo de corrente, e assim sejam obtidos os valores desejados de tensão na 

saída, é necessário que sempre uma chave superior ou inferior do conversor 

esteja conduzindo. As chaves superiores fornecem o fluxo de corrente para a 

carga, e as inferiores fornecem o caminho de retorno dessa corrente.  

Por conta das características indutivas presente no circuito, a corrente que 

é conduzida pelo transistor de potência tende a se manter conduzindo no mesmo 

sentido no momento em que o transistor passa do estado de condução para o 
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estado de bloqueio, podendo causar danos ao transistor. Por isso, o diodo em 

antiparalelo fornece um caminho alternativo para a corrente continuar a fluir, 

preservando o transistor. A Figura 13 demonstra que no momento que a chave 

1 entra em bloqueio, o diodo referente a outra chave do mesmo braço do 

conversor passa a conduzir a corrente que antes passava pelo transistor Q1, 

assim mantendo o sentido original de circulação da corrente.  

Figura 13 - Manutenção do sentido da corrente de carga no instante do 

bloqueio do transistor Q1. 

 

Fonte: Guedes, 2015. 

Analisando esse comportamento percebe-se que que o diodo D4 tem um 

ciclo de trabalho complementar ao transistor Q1. Logo, pode-se atestar que os 

dois componentes possuirão a mesma razão cíclica e esta será complementar 

ao tempo de trabalho da dupla chave-diodo de mesmo módulo. Esse princípio 

se aplica também aos outros braços do conversor (GUEDES, 2015).  

2.2.2 VSI alimentando cargas isoladas 

O VSI pode alimentar diversos tipos de cargas, dentre elas cargas 

puramente resistivas (R), ou indutivas e resistivas (RL), sendo elas associadas 

em estrela (Y) ou delta (∆). Portanto, é possível deduzir as formas de ondas das 

três tensões de saída, supondo uma carga puramente resistiva R balanceada 

ligada em Y.  A Figura 14 descreve o circuito equivalente desse arranjo.  
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Figura 14 - Circuito equivalente de um VSI alimentando uma carga trifásica R. 

 
Fonte: AHMED, 2000. 

Para esses conversores as formas de onda das tensões de linha ou de 

fase são independentes das características da carga, resistiva, capacitiva ou 

indutiva, equilibrada ou desequilibrada. Na Figura 15 está apresentado os 

formatos de onda das tensões de fase de saída do arranjo mostrado na Figura 

14.  

Figura 15 - Forma de onda da tensão de fase de saída. 

 

Fonte: AHMED, 2000. 
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2.3 Técnicas de modulação para o VSI Trifásico 

O acionamento dos VSI é feito através de pulsos nos gates do transistor, 

e a forma de acionamento mais utilizada atualmente é a modulação PWM (Pulse 

Width Modulation). Este tipo de modulação gera pulsos periódicos com uma 

amplitude constante e largura variável. Sendo assim, o valor médio do pulso do 

sinal em cada período será proporcional ao sinal de referência do PWM 

(MOHAM, 2003). O período do sinal PWM é dito como período de chaveamento. 

Desse modo, o seu inverso será a frequência de chaveamento.  

De acordo com Bradaschia (2012), os sinais de PWM atuam como sinais 

que ditam a comutação do estado da chave de cada braço do conversor.  

2.3.1 Modulação Senoidal por Largura de Pulso (SPWM) 

Também conhecida como PWM Seno-Triangulo, basicamente tem como 

objetivo entregar uma tensão senoidal, com amplitude e frequência controladas. 

Atualmente, esta é a técnica mais utilizada no controle de conversores na 

indústria (GUEDES, 2015). Essa técnica consiste na variação da largura dos 

pulsos comandados através da comparação de um sinal triangular, no qual a 

onda é chamada de portadora, com um sinal senoidal, chamada de moduladora. 

Em um conversor trifásico, cada fase terá uma onda moduladora, sendo elas 

defasadas em 120º entre si.  

A frequência do sinal de referência é que determina a frequência de saída 

do conversor e sua amplitude controla também o índice de modulação (M), e, 

portanto, controla a tensão eficaz de saída. Já o número de pulsos por semiciclo, 

dependerá da frequência da onda portadora aplicada (RASHID, 1993).  

Figura 16 - Comparação da onda portadora com a onda moduladora. 

 
Fonte: Guedes, 2015. 
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A Figura 16 demonstra a comparação dos sinais da portadora com a 

moduladora em relação a uma única fase. A razão entre a amplitude da onda 

modulante e da portadora indica o índice de modulação de amplitude, como 

mostra a Equação 4 (GUEDES, 2015). 

𝑚𝑎 =
𝑉𝑚𝑜𝑑

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡

 
(4) 

Sendo as variáveis: 

𝑚𝑎: Índice de modulação de amplitude; 

𝑉𝑚𝑜𝑑: Amplitude da modulante (V); 

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡: Amplitude da portadora (V); 

A amplitude da componente fundamental da tensão de saída, é igual ao 

produto do índice de modulação com metade da tensão no barramento CC do 

conversor.  

𝑉𝐴𝑜
(1)

=
𝑉𝐶𝐶

2
. 𝑚𝑎 

(5) 

Contudo, essa razão linear é válida apenas para um índice de modulação 

menor ou igual a 1. Quando são encontrados valores acima disso, a relação 

deixa de ser linear, entrando na região denominada de sobremodulação. O 

gráfico da Figura 17 deixa claro esse comportamento.  

Figura 17 - Amplitude do primeiro harmônico de um sinal PWM seno triângulo 

em função da razão de modulação de amplitude. 

 

Fonte: Guedes, 2015. 
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De acordo com Stephan (2013, apud GUEDES, 2015), para valores de 

𝑚𝑎 acima do valor referente a amplitude da componente fundamental 
2𝑉𝐶𝐶

𝜋
, a 

amplitude da onda moduladora se torna grande o suficiente para envolver 

completamente os pulsos da onda triangular. Portanto, não há cruzamento dos 

sinais a não ser nos instantes em que o valor da onda moduladora é nulo, 

resultando assim a em forma de onda de tensão quadrada na saída. 

O índice de modulação de frequência é a razão entre a frequência da 

portadora e a moduladora, como demonstra a Equação 6. 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑓𝑚𝑜𝑑

 
(6) 

Sendo: 

𝑚𝑓: Índice de modulação de frequência; 

𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡: Frequência da portadora (Hz); 

𝑓𝑚𝑜𝑑: Frequência da modulante (Hz); 

A frequência da portadora será a frequência do chaveamento dos 

transistores e a frequência da moduladora será igual a frequência da 

componente fundamental da tensão de saída do conversor.  

2.4 Filtros de Conexão 

Normalmente os conversores de tensão utilizam modulações PWM com 

frequência de comutação entre 2 kHz e 20 kHz, gerando assim componentes 

harmônicas de alta frequência indesejáveis. As componentes harmônicas 

geradas pela modulação podem afetar, dentre outras coisas, o fator de potência, 

as formas de onda de tensão e de corrente, além do aquecimento de 

componentes reativos (ALEX-SANDER; BRAZ; 2008). 

Sendo assim, são utilizados filtros de corrente na conexão do conversor 

com a carga, ocasionando em uma diminuição das harmônicas, melhorando a 

qualidade da energia entregue. As topologias de filtros mais utilizados são: 

• Indutivo (L) 
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• Indutivo-Capacitivo (LC) 

• Indutivo-Capacitivo-Indutivo (LCL) 

Para conversores de corrente os filtros L e LCL são os mais utilizados, 

pois tais conversores possuem uma saída indutiva. Já o filtro LC é bastante 

aplicado em conversores do tipo fonte de tensão. (DAL PUPO, 2015). 

2.4.1 Filtro L 

O filtro L é composto por uma indutância conectada em série com a saída 

do conversor. Ele possui características de um filtro passa baixa e tem uma 

atenuação, na resposta em frequência, de -20 dB/dec, características típicas de 

filtros de primeira ordem (DAL PUPO, 2015).  

O filtro L é mais aplicado em conversores com baixas potências, pois para 

se obter uma melhora no THD (Total Harmonic Distortion – Distorção Harmônica 

Total) aumenta-se a indutância, resultando em indutores muito volumosos, isso 

faz com que a utilização do filtro L em conversores seja inviável 

construtivamente.  O conversor trifásico com filtro de conexão do tipo L é 

mostrado na Figura 18. 

Figura 18 - Conversor trifásico com filtro L. 

 
Fonte: Lucchin, 2016. 

2.4.2 Filtro LC 

O filtro LC é constituído em por uma indutância conectada em série com 

a saída do conversor e um elemento capacitivo em derivação, como ilustra a 

Figura 19, caracterizando-se como um filtro passa-baixa (DAL PUPO, 2015). 

Este tipo de filtro tem uma resposta em frequência de -40 dB/dec. Usualmente o 

filtro LC substitui o filtro L em conversores que operam como fonte de tensão.  
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A substituição do filtro L pelo LC permite que se diminua o valor da 

indutância do filtro, fazendo com que o indutor utilizado seja menos robusto, 

reduzindo o custo e as perdas. (DAL PUPO, 2015). 

Figura 19 - Conversor trifásico com filtro LC. 

 

Fonte: Nardi, 2013. 

O filtro LC tem a vantagem de proporcionar que o conversor consiga 

sintetizar uma onda de tensão quase senoidal na saída, tendo perdas menores 

que a topologia L (NARDI, 2013). 

Segundo Dal Pupo (2015), para realização dos cálculos para 

dimensionamento do filtro LC, deve considerar um fator de amortecimento (ζ) 

maior que 0,707 e menor que 1, uma frequência de ressonância (f0) entre dez 

vezes menor que frequência de chaveamento e dez vezes maior que frequência 

de saída do conversor.  

2.4.3 Filtro LCL 

O filtro LCL, assim como o LC, é composto por uma indutância em serie 

com a saída do conversor e um elemento capacitivo em derivação, como está 

ilustrado na Figura 20. Porém, ele é composto também por uma segunda 

indutância também em série com o conversor. De modo ideal, o filtro LCL possui 

uma atenuação de -60dB/dec, tendo uma característica típica de um filtro de 

terceira ordem (DAL PUPO, 2013).  
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Figura 20 - Conversor trifásico com filtro LCL. 

 

Fonte: DAL PUPO, 2013. 

O filtro LCL apresenta uma quantidade maior de componentes, mas 

possui algumas vantagens em relação as outras topologias citadas. Ele tem uma 

maior atenuação, possui uma saída indutiva no ponto de conexão com a rede, o 

evita grandes variações de corrente no instante de conexão, além de possuir 

valores de indutores reduzidos, o que reduz o custo de implementação. 

Entretanto o filtro LCL é mais comumente utilizado para aplicações em 

conversores conectados a cargas acima de 100 kW (DAL PUPO, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo será apresentado o dimensionamento dos dispositivos 

utilizados no projeto do conversor trifásico fonte de tensão e definição do 

dispositivo semicondutor utilizado no projeto (IGBT), capacitor do barramento CC 

e dissipador. Além disso, será apresentado também como são realizados os 

cálculos de perdas por condução e comutação nos componentes e no conversor, 

a análise térmica das junções do conversor, além da simulação através do 

software LTspice para confirmação dos parâmetros calculados.    

3.1 Projeto 

Nesta seção, descreve o que é necessário saber para a realização do 

dimensionamento dos componentes que compõem o conversor.  

3.1.1 Dados da Carga 

A carga RL prevista para realização dos cálculos do projeto do conversor 

é de 5 Ω e 5 mH, definidos através de material já disponível. Na Tabela 2 

apresenta estão os dados nominais da carga.  

Tabela 2 - Dados da carga. 

Grandezas Valor nominal 

Tensão de fase (VAN) 127 V 

Tensão de linha (VAB) 220 V 

Potência (Snom) 3,0 kW 

Frequência (fnom) 60 Hz 

Fonte: Autoria própria. 

Com esses dados se obtém a corrente nominal requerida pela carga, 

seguindo a Equação 7, sendo Z o módulo da impedância da carga:  

Icarga =
VAN

Z
 (7) 
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3.1.2 Dados do conversor 

É usado como referência a Tabela 1, que faz a relação da tensão de fase 

sintetizada na saída do conversor com a tensão no barramento CC, para obter a 

tensão necessária no barramento CC para que se mantenha o fluxo de energia 

desejado. Define-se então por meio da Equação 8 a tensão no barramento CC.  

𝑉𝐶𝐶 = 3. 𝑉𝐴𝑁 (8) 

3.1.3 Dados do transistor IGBT 

Para realizar a escolha do dispositivo semicondutor é necessário, a 

princípio, definir os esforços a que os dispositivos serão submetidos na 

aplicação. Basicamente, os esforços são: tensão máxima de bloqueio, corrente 

eficaz (rms), média e de pico.  

3.1.3.1 Tensão máxima de bloqueio 

A tensão máxima de bloqueio do IGBT será exatamente o valor de tensão 

do barramento CC. Pois, no momento de condução de um dos transistores de 

um dos braços do conversor, o outro transistor deste mesmo braço estará 

submetido a tensão total do barramento, como descreve a Equação 9. 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 (9) 

3.1.3.2 Corrente de pico 

O valor de pico de corrente no IGBT não será afetado pelo ciclo de 

trabalho realizado pelo transistor. Logo, a corrente de pico no transistor será a 

mesma corrente de pico na carga, como mostra a Equação 10.  

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜𝐼𝐺𝐵𝑇
= √2𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (10) 

3.1.3.3 Corrente eficaz (rms) 

A corrente eficaz irá depender da função da corrente de coletor, que é a 

própria corrente de carga, e do ciclo de trabalho do IGBT.  
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A partir dos dados de cargas, tem-se a expressão da corrente de coletor 

(𝐼𝐶(𝑡)), mostradas nas Equações 11 e 12: 

𝐼𝐶(𝑡) =  √2𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑛𝑜𝑚𝑡) (11) 

𝐼𝐶(𝑡) =  √2 ∙ 23,77𝑠𝑒𝑛(120𝜋𝑡) (12) 

Também se obtém a expressão para a razão cíclica do conversor (𝐷𝑎(𝑡)), 

como mostra as Equações 13 e 14: 

𝐷𝑎(𝑡) =
1

2
+

𝑉𝐴𝑁 ∙ √2

𝑉𝐶𝐶
𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑛𝑜𝑚𝑡) (13) 

𝐷𝑎(𝑡) =
1

2
+ 0,399 ∙ 𝑠𝑒𝑛(120𝜋𝑡) (14) 

Com isso, calcula-se a corrente eficaz no transistor com a Equação 15:  

𝐼𝑟𝑚𝑠𝐼𝐺𝐵𝑇
= √𝑓𝑛𝑜𝑚 ∫ (𝐼𝐶(𝑡)𝐷𝑎(𝑡))

2
𝑑𝑡

𝑇
2

0

 (15) 

3.1.3.4 Corrente média  

Trata-se do valor de corrente média na carga, considerando o efeito da 

razão cíclica do conversor. 

𝐼𝑚é𝑑𝑖𝑎𝐼𝐺𝐵𝑇
= 𝑓𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝐼𝐶(𝑡)𝐷𝑎(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

0

 (16) 

3.1.4 Dimensionamento do Capacitor do Barramento CC 

Para realizar a escolha do capacitor que será utilizado no barramento CC 

é necessário considerar alguns parâmetros, dentre eles, a potência da carga 

ligada ao conversor, a máxima variação da tensão de saída permitida e o tempo 

de hold-up da carga. O tempo de hold-up (𝑇𝐻) é o tempo que a tensão de saída 

deve se manter constante quando ocorre uma falta momentânea na tensão de 

entrada (GUEDES, 2012).  
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Os paramentos estipulados são de 8,3 ms para o tempo de hold-up, pois 

esse valor corresponde a aproximadamente meio ciclo da frequência na carga. 

E uma variação de 10% na tensão da carga. Sendo assim, aplicando esses 

valores na Equação 17 obtém o valor da capacitância necessário no barramento 

CC (GUEDES, 2015). 

𝐶 =
2𝑃𝑛𝑜𝑚𝑇𝐻

𝑉𝐴𝑁² − (0,9𝑉𝐴𝑁)2
 (17) 

3.1.5 Dimensionamento do Filtro LC 

O filtro LC foi escolhido para o projeto, pois além de utilizar indutores de 

valores menores de indutância que o filtro L, viabilizando a utilização de indutores 

menos robustos. Este é o tipo de filtro mais indicado para conversores do tipo 

fonte de tensão. É adotado um fator de amortecimento (ζ) de 0,707, valor mínimo 

admitido, e uma frequência de ressonância (𝑓0) de 600 Hz. 

Segundo Dal Pupo (2015), com as Equações 18 e 19 é possível calcular 

os valores de capacitância (𝐶𝑓) e indutância (𝐿𝑓) do filtro, respectivamente.  

𝐶𝑓 =
1

4𝜋ζZ𝑓0
 (18) 

𝐿𝑓 =
1

(2𝜋𝑓0)²𝐶𝑓

 (19) 

3.2 Cálculos de Perdas 

O cálculo das perdas no conversor é realizado a partir da escolha do 

módulo IGBT que será utilizado, usando como referência os dados fornecidos 

pelo fabricante. Essas perdas dividem-se em perdas por condução e comutação.  

3.2.1 Perdas por condução 

As perdas por condução tanto no IGBT, quanto no diodo em antiparalelo 

dependerá de alguns parâmetros, sendo eles: 
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• Características do diodo e o IGBT, fornecidas pelo fabricante no 

datasheet do módulo.  

• Razão cíclica do conversor. 

• Corrente conduzida pelo conversor e em qual intervalo de integração isto 

ocorre.  

3.2.1.1 Perdas por condução no IGBT 

Como o IGBT não é uma chave ideal, ou seja, não se comporta como um 

curto circuito quando ele está em condução, ocorrerá uma queda de tensão no 

entre o coletor e o emissor, que com a passagem da corrente de coletor dissipa 

potência na chave.  

De acordo com Barbi (2003), a expressão para perdas por condução na 

chave é dada pela Equação 20, e substituindo o tempo de condução pela razão 

de trabalho do transistor tem-se a equação necessária para realizar a estimativa 

das perdas.:  

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝐺𝐵𝑇) = 𝐼𝐶𝑉𝐶𝐸(𝑂𝑁)𝑡𝑂𝑁𝑓𝑛𝑜𝑚 =  𝑓𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝐼𝐶(𝑡)𝐷𝑎(𝑡)𝑉𝐶𝐸(𝑂𝑁)𝑑𝑡

𝑇
2

0

   (20) 

Pcond(IGBT): Perdas por condução no IGBT (W); 

IC(t): Expressão de corrente de coletor (A); 

VCE(ON): Tensão coletor-emissor com o transistor saturado (V); 

tON: Tempo de condução do IGBT (s); 

fnom: Frequência nominal da carga (Hz); 

𝐷𝑎(𝑡): Razão cíclica; 

Analisando a Equação 20 é possível dizer que as perdas por condução no 

transistor se trata do produto da corrente média que passa pelo IGBT em seu 

momento de condução com a sua tensão coletor-emissor de saturação. 

No gráfico IC x VCE(ON), mostrado na Figura 21, fornecido pelo fabricante 

no datasheet do dispositivo, é possível fazer relação da corrente média de coletor 

e a tensão de saturação.  
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Figura 21 - Gráfico IC x VCE(ON). 

 
Fonte: Datasheet do IGBT SK35GD065ET 

3.2.1.2 Perdas por Condução no Diodo 

Analogamente ao transistor, a perda por condução no diodo será definida 

por: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) = 𝐼𝐹𝑉𝐹𝑡𝑂𝑁𝑓𝑛𝑜𝑚 = 𝑓𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝐼𝐹(𝑡)𝐷𝑎(𝑡)𝑉𝐹(𝑖𝐹)𝑑𝑡
𝑇

𝑇
2

 (21) 

Pcond(Diodo): Perdas por condução no IGBT (W); 

IF: Corrente direta no diodo (A); 

VF: Tensão direta no diodo (V); 

tON: Tempo de condução do IGBT (s); 

fnom: Frequência nominal da carga (Hz); 

A corrente direta no diodo é exatamente igual a corrente de carga, 

portanto, a expressão da corrente será igual a corrente de coletor.  

𝐼𝐹(𝑡) =  √2 ∙ 23,77𝑠𝑒𝑛(120𝜋𝑡) (22) 

A Figura 22 mostra o gráfico IF x VF encontrado no datasheet fornecido 

pelo fabricante. 
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Figura 22 - Gráfico IF x VF. 

 

Fonte: Datasheet do módulo IGBT SK35GD065ET. 

3.2.2 Perdas por Comutação 

Para a realização dos cálculos das perdas existentes na comutação é 

necessário conhecer as curvas de energia durante a condução e o bloqueio das 

chaves. Os fatores que podem influenciar está energia são: 

• Tensão coletor-emissor 

• Corrente de coletor 

• Layout da ligação do barramento CC  

• Temperatura de junção 

3.2.2.1 Perdas por Comutação no IGBT 

O datasheet do módulo IGBT fornece o gráfico de perdas de energia por 

comutação em relação a corrente de coletor. 

Figura 23 - Gráfico de perdas de energia por comutação 

 
Fonte: Datasheet do módulo IGBT SK35GD065ET. 
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Como pode ser visto na Figura 23, a curva 𝐸𝑂𝑁 é referente a energia 

dissipada na transição para o estado de condução da chave. Já a curva 𝐸𝑂𝐹𝐹 

trata da energia perdida na mudança para o estado de bloqueio da chave. Por 

fim, a curva 𝐸𝑟𝑟 refere-se a perda de energia de recuperação reversa do diodo. 

No gráfico essas curvas são relacionadas com a corrente de coletor.  

A soma das perdas de transição para o estado de condução, e o estado 

de bloqueio, 𝐸𝑂𝑁 e 𝐸𝑂𝐹𝐹, representam a perda por comutação no IGBT.  

Os gráficos encontrados no datasheet foram obtidos para uma tensão de 

600 V no barramento CC. Sendo assim, é necessário a utilização de um fator 

multiplicativo, encontrado através da relação feita pela Equação 23. 

K =
450

300
= 1,5 (23) 

Segundo com Barbi (2001), a perda de potência média do IGBT por 

comutação é dada pela Equação 24:  

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡(𝐼𝐺𝐵𝑇) = 𝑓𝑆 ∙ (𝐸𝑂𝑁 + 𝐸𝑂𝐹𝐹) =  𝐾𝑓𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝑓𝑆(𝐸𝑂𝑁 + 𝐸𝑂𝐹𝐹)𝑑𝑡

𝑇
2

0

 (24) 

Pcomut(IGBT): Perdas por comutação no IGBT (W); 

𝑓𝑆: Frequência de chaveamento (Hz);  

𝐸𝑂𝑁: Energia dissipada na transição para o estado de condução (mWs); 

𝐸𝑂𝐹𝐹: Energia dissipada na transição para o estado de bloqueio (mWs); 

3.2.2.2 Perdas de Comutação no Diodo 

Para a realização dos cálculos de perdas por comutação de estado do 

diodo foi utilizada a curva 𝐸𝑟𝑟 fornecida pelo fabricante.  

A expressão utilizada para definir a potência média perdida pela 

recuperação reversa no diodo segue analogamente a fórmula utilizada para 

definição das perdas por comutação no IGBT. Mantendo a frequência de 

chaveamento do transistor, como mostra a Equação 25.  
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𝑃𝑐𝑜𝑚𝑡(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) = 𝑓𝑆 ∙ 𝐸𝑟𝑟 = 𝐾𝑓𝑛𝑜𝑚 ∫ 𝑓𝑆𝐸𝑟𝑟𝑑𝑡

𝑇
2

0

 (25) 

Pcomut(Diodo): Perdas por comutação no IGBT (W); 

𝑓𝑆: Frequência de chaveamento (Hz);  

𝐸𝑟𝑟: Perda de energia de recuperação reversa do diodo (mWs); 

3.3 Eficiência 

A eficiência do conversor pode ser estimada pode ser estimada 

relacionando a potência do conversor com as perdas que ocorrem nos 

semicondutores, como mostra a Equação 26. 

𝜂(%) =
𝑃𝑛𝑜𝑚 − 𝑃𝑖𝑛𝑣

𝑃𝑛𝑜𝑚
 (26) 

𝑃𝑛𝑜𝑚: Potência nominal (W); 

𝑃𝑖𝑛𝑣: Perdas totais no inversor (W);  

3.4 Estimativa de Máxima Temperatura Admissível no Dissipador 

Com a análise de perdas realizada, torna-se possível ser feita uma análise 

térmica do sistema. Para dedução das equações térmicas, foi utilizado o princípio 

que a diferença de temperatura em dois pontos de um circuito em que não 

existam derivações será igual ao produto da potência dissipada com a 

resistência térmica equivalente do trecho em que está sendo realizada a análise 

(BARBI, 2000). A Figura 24 ilustra como ficaria o circuito equivalente. 

Figura 24 - Trecho genérico do circuito térmico. 

 
Fonte: Guedes, 2015. 

O circuito térmico equivalente do conversor está ilustrado na Figura 25, 

onde os índices J, C, D e A representam, respectivamente, junção, cápsula, 

dissipador e ambiente. Além disso, cada módulo representa um “braço” do 

conversor.  
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Figura 25 - Circuito equivalente térmico do conversor. 

 
Fonte: Guedes, 2015. 

A partir do circuito obtido, torna-se possível a formulação da equação 

térmica para cada trecho. As Equações 27 e 28 se referem as junções do 

transistor e cápsula e entre o diodo e a cápsula, respectivamente.  

• IGBT: 

𝑇𝐽(𝐼𝐺𝐵𝑇) − 𝑇𝐶 = 𝑅𝐽𝐶(𝐼𝐺𝐵𝑇)(Pcond(IGBT) + Pcomut(IGBT)) (27) 
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• Diodo: 

𝑇𝐽(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) − 𝑇𝐶 = 𝑅𝐽𝐶(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜)(Pcond(Diodo) + Pcomut(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜)) (28) 

Na Tabela 3 são apresentados os parâmetros utilizados nos cálculos. 

Tabela 3 - Parâmetros térmicos. 

Grandezas Valor nominal 

Resistência térmica da junção - cápsula – IGBT (𝑹𝑱𝑪(𝑰𝑮𝑩𝑻)) 1,7 K/W 

Resistência térmica da junção - cápsula – Diodo (𝑹𝑱𝑪(𝑫𝒊𝒐𝒅𝒐)) 1 K/W 

Temperatura máxima de projeto do IGBT (𝑻𝑱(𝑰𝑮𝑩𝑻)) 100 °C 

Temperatura máxima de projeto do Diodo (𝑻𝑱(𝑫𝒊𝒐𝒅𝒐)) 100 °C 

Fonte: Datasheet do módulo IGBT SK35GD065ET. 

Embora o datasheet do módulo IGBT determina que a temperatura 

máxima suportada pelos componentes seja de 125° C, foi definida uma 

temperatura mais baixa para o projeto para que se tenha um intervalo de 

segurança.  

Analisando o trecho seguinte, é possível estimar a temperatura entre a 

cápsula e o dissipador através da Equação 29. 

𝑇𝐶 − 𝑇𝐷 = 𝑅𝐶𝐷(𝑃𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣
+ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑢𝑡𝑖𝑛𝑣

) (29) 

3.5 Ambiente de Simulação de Sistemas 

O LTspice é um software de simulação de circuitos eletrônicos gratuito, ele 

conta com captura de esquemas e visualizador de forma de ondas com modelos 

melhorados para simular reguladores chaveados com rapidez. Através do 

software LTspice foi montado o circuito simulado do conversor, como ilustrado 

na Figura 26. 
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Figura 26 - Circuito do conversor montado no Software LTspice.  

 

Fonte: Autoria própria.  

O circuito de simulação é composto por uma fonte CC, que alimenta o 

estágio de chaveamento, composto pelo módulo IGBT, que alimenta uma carga 

RL trifásica. Um filtro LC trifásico é conectado entre o módulo IGBT e a carga.  

É importante ressaltar que a fonte CC é utilizada para garantir um valor 

de tensão continuo alimentando o estágio de chaveamento, sem a necessidade 

de um circuito retificador de tensão e do capacitor do barramento CC.  

Os valores referentes ao filtro LC foram ajustados empiricamente para se 

obter um melhor resultado.  

O módulo IGBT utilizado foi formulado através dos dados do datasheet do 

módulo IGBT SK35GD065ET, da fabricante SEMIKRON. Na Tabela 4 são 

mostrados os parâmetros utilizados na simulação. 

Tabela 4 - Parâmetros simulados. 

Grandeza Valor atribuído 

Fonte de tensão CC 450 V 

Carga RL 5 Ω – 5 mH 

Filtro LC 2,7 mH – 40 µF 

Fonte: Autoria própria.  

O circuito de gatilho, mostrado na Figura 27, expressa o esquema da 

modulação PWM seno-triangulo.  
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Figura 27 - Circuito de controle da modulação PWM seno-triangulo. 

 

Fonte: Autoria própria.  

A fonte de tensão senoidal (modulante) foi configurada com uma 

amplitude de pico de 0,85 V e uma frequência de 60 Hz, que respectivamente 

limita o duty cycle e define a frequência de saída. Já para a onda triangular 

(portadora), foi definida uma frequência de 10 kHz e uma amplitude de pico 1 V. 

A frequência da portadora é a frequência de chaveamento do conversor.    
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo destina-se à realização dos cálculos referentes ao 

dimensionamento do conversor fonte de tensão. Além da análise, interpretação 

e discussão dos valores obtidos através dos cálculos e de simulações realizadas.  

4.1 Dimensionamento 

Foram dimensionados nas seções a seguir qual o módulo IGBT será 

utilizado, a capacitância que é necessário se ter no Barramento CC, e a 

indutância e capacitância do filtro de conexão LC. 

Para realizar os cálculos é necessário ter a corrente nominal fornecida a 

carga, a tensão mínima no barramento CC e as frequências de saída e de 

chaveamento do transistor.  

Aplicando o valor de tensão de fase exposto na Tabela 2, e o valor da 

impedância (Z) da carga, igual 5,34 Ω, na Equação 7, encontra-se um valor de 

23,77 A de corrente nominal da carga.  

Aplicado o valor de tensão de fase igual a 127 V na carga à Equação 8 se 

obtém um valor de tensão mínima de 381 V no barramento CC. Como não se 

encontra um valor comercial de tensão de capacitores igual ao valor encontrado 

para o barramento, será utilizado um valor de 450 V, que pode ser encontrado 

facilmente no comércio, para o barramento CC.   

Tabela 5 - Dados do conversor. 

Grandezas Valor nominal 

Tensão do barramento CC (VCC) 450 V 

Frequência de chaveamento (fS) 10 kHz 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.1 IGBT 

Para ser definido qual modelo do módulo IGBT que será utilizado é 

necessário que se calcule os esforços que o transistor será submetido.  
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Obtendo todos os esforços através das Equações 9, 10, 15 e 16 pode-se 

montar a Tabela 6 com todos os valores a quais o transistor será submetido. 

Tabela 6 - Principais esforços no semicondutor. 

Grandezas Valor nominal 

Tensão máxima de bloqueio (𝐕𝐂𝐄𝐦𝐚𝐱
) 450 V 

Corrente de pico (𝐈𝐩𝐢𝐜𝐨𝐈𝐆𝐁𝐓
) 33,62 A 

Corrente eficaz (𝐈𝐫𝐦𝐬𝐈𝐆𝐁𝐓
) 14,14 A 

Corrente média (𝐈𝐦é𝐝𝐢𝐚𝐈𝐆𝐁𝐓
) 8,7 A 

Fonte: Autoria própria. 

Com isso, o módulo IGBT encontrado no mercado, que melhor 

corresponde a todas as exigências da Tabela 6, possui as características 

dispostas na Tabela 7, fornecidas pelo fabricante. 

Tabela 7 - Dados do módulo IGBT. 

Grandezas Valor nominal 

Fabricante Semikron 

Modelo SK35GD065ET 

Tensão máxima de bloqueio (𝐕𝐂𝐄𝐦𝐚𝐱
) 600 V 

Corrente eficaz do coletor -  25 °C (𝐈𝐂𝐫𝐦𝐬
) 50 A 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.2 Capacitor do Barramento CC 

Aplicando valores a Equação 17 foi obtido um valor de capacitância igual 

a 16,25 mF. Esse valor é o necessário para que o barramento CC mantenha o 

fluxo de energia constante. Utilizando valores comerciais de capacitores, foram 

escolhido dois capacitores de 33 mF, que associados em série se obtém uma 

capacitância no barramento equivalente igual a metade do valor da capacitância 

de cada capacitor, com valor de 16,5 mF.   
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Com o novo valor de capacitância no barramento se obtém um valor de 

hold-up igual a 8,43 ms, que representa aproximadamente 51% de um ciclo da 

frequência da carga, o que ainda é aceitável para o projeto.  

4.1.3 Filtro de Conexão LC 

Aplicando os valores determinados, e sendo Z o módulo da impedância 

da carga, nas Equações 17 e 18, encontra-se um valor de capacitância do filtro 

de 35,13 µF e de indutância 2 mH. Esses valores foram estimados para que se 

tenha uma atenuação dos níveis de distorções harmônicas encontrados nas 

ondas de corrente e tensão na saída do conversor, melhorando a qualidade da 

energia entregue à carga.  

4.2 Cálculos de Perdas 

As perdas elétricas no conversor acontecem basicamente no estágio de 

chaveamento. Portanto, as perdas no conversor irão se dividir entre perdas no 

transistor de potência, no caso o IGBT, e no diodo de roda livre. Sendo elas 

perdas por condução e comutação.  

4.2.1 Perdas no IGBT 

As perdas no IGBT ocorrem por condução e comutação. A seguir são 

descritas cada uma delas.  

4.2.1.1 Perdas por Condução 

Como o IBGT não se comporta como uma chave ideal, ou seja, existe 

uma queda de tensão quando ele está conduzindo, que acarretará perda de 

potência.  

Analisando a curva da Figura 21, é possível obter o valor de 1,8 V de 

queda de tensão em cada IGBT do módulo. Utiliza-se a razão cíclica do 

conversor, isto é, a razão de trabalho a qual o transistor está submetido, para 

realizar a estimativa das perdas. Portanto, aplicando a Equação 20 se obtém o 

valor para as perdas por condução no transistor. 
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𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝐺𝐵𝑇) = 15,66 𝑊  

Portanto, como o conversor é composto por seis transistores, o valor de 

perdas de potência por condução do IGBT será seis vezes o valor encontrado 

para cada IGBT, chegando a um valor de 93,96 W.  

4.2.1.2 Perdas por Comutação 

É observado também perdas de energia referente ao chaveamento do 

transistor, ou seja, a comutação de estado entre conduzir e bloquear a passagem 

de corrente. Analisando a Figura 23 é possível obter o valor de energia perdida 

por comutação no IGBT. Obtém-se então o valor de 0,7 mWs para as perdas na 

mudança de condução para bloqueio, e o mesmo valor na mudança do estado 

de bloqueio para o estado de condução.  

Aplicando os valores na Equação 24, se tem:  

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑡(𝐼𝐺𝐵𝑇) = 9 𝑊  

As perdas por comutação de estado no IGBT dependerão diretamente da 

frequência de chaveamento do conversor, que é definida em 10 kHz, referente a 

frequência da onda portadora da modulação PWM seno-triangulo utilizada. 

Multiplicando pelo número de transistores no conversor se obtém um valor 

de 54 W referente ao total de perdas por comutação de estado do IGBT. 

4.2.2 Perdas no Diodo 

Assim como acontece no IGBT, no diodo de roda livre ocorrem perdas nos 

momentos de condução, e nos instantes de comutação de estado.  

4.2.2.1 Perdas por Condução 

Analogamente ao IGBT, é realizada a integral das perdas no diodo, 

levando em consideração a razão cíclica. Porém, mesmo que a razão cíclica do 

diodo seja a mesma que a utilizada na chave, os dois componentes não atuam 

simultaneamente, portanto, o intervalo de tempo de condução será 

complementar ao da chave.  
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Utilizando a curva mostrada na Figura 22, é possível estimar um valor de 

1,5 V de queda de tensão direta no diodo no momento de condução, e aplicando 

esse valor na Equação 21: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) = 3,2 𝑊  

 Como cada chave que compõe o conversor é constituída por um par 

IGBT-Diodo, as perdas totais referentes a condução de corrente pelos diodos 

será a perda calculada para cada um deles individualmente, vezes o número de 

chaves do conversor. Com isso tem-se um valor total de 19,2 W.  

4.2.2.2 Perdas por Comutação 

Assim como no transistor, as perdas no diodo irão depender da frequência 

de chaveamento imposta pela onda portadora utilizada na modulação PWM 

seno-triangulo, além da perda de energia de recuperação reversa do diodo (𝐸𝑟𝑟), 

que pode ser estimada analisando a curva apresentada na Figura 23. O valor de 

𝐸𝑟𝑟 encontrado foi de 0,7 mWs. 

Aplicando o valor encontrado na Equação 25, se tem a estimativa de 

perdas por comutação no diodo. 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) = 4,5 𝑊  

Como esse valor se refere apenas a um diodo, multiplica-se pelo número 

de diodos no conversor, encontrando um valor total de perdas por comutação 

igual 27 W. 

4.2.3 Perdas totais no Conversor 

Com os valores de perdas por condução no diodo e no IGBT obtidos nas 

seções anteriores, é possível estimar o valor total de perdas por condução no 

conversor. Sendo que o valor total de perdas por condução será igual a soma 

das perdas nos dois dispositivos.  

𝑃𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣
= (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝐺𝐵𝑇) + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜)) = 113,16 𝑊 (30) 
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Da mesma forma, tendo os resultados de perdas por comutação de estado 

no diodo e no IGBT, o valor total de perdas por comutação no conversor será 

igual à soma das perdas nos dois componentes. 

𝑃𝐶𝑜𝑚𝑡𝑖𝑛𝑣
= (Pcomt(IGBT) + Pcomt(Diodo)) = 81 W (31) 

Com os valores de perdas por comutação e condução nos componentes 

que formam o conversor obtidos, é possível estimar o valor total de perdas. Para 

isso é necessário, somar as perdas por comutação e condução referente ao 

estágio de chaveamento, encontrando um valor de 194,16 W. 

Todos os dados de perdas estão organizados na Tabela 8.  

Tabela 8 - Perdas nos semicondutores. 

Perdas Valor calculado 

Condução (IGBT) 93,96 W 

Comutação (IGBT) 54, 00 W 

Condução (Diodo) 19,20 W 

Comutação (Diodo) 27,00 W 

TOTAL 194,16 W 

Fonte: Autoria própria.  

4.3 Eficiência 

A partir dos valores de perdas encontrados, é possível calcular um valor 

estimado de eficiência do conversor no sistema aplicando a Equação 26. 

Encontrou-se um valor de 93% de eficiência.  

4.4 Análise Térmica 

A análise térmica das junções é importante para que se garanta a 

integridade dos dispositivos utilizados no conversor 
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4.4.1 Máxima Temperatura Admissível 

A partir do momento em que as perdas no conversor estão calculadas, 

torna-se viável a realização um estudo térmico de todo o sistema.  

4.4.1.1 Máxima Temperatura Admissível de Junção-Cápsula 

Utilizando o esquema do módulo térmico do IGBT mostrado na Figura 25, 

e seguindo o princípio descrito por Barbi (2001), que afirma que a diferença de 

temperatura entre dois pontos do sistema será igual ao produto da potência ativa 

dissipada com a resistência térmica equivalente no trecho analisado.  

É importante ressaltar, que assim como foi estudado na seção 6.3, o valor 

de temperatura de junção utilizado para a realização dos cálculos foi de 100 °C, 

já pra que se tenha uma margem de segurança de 25 °C em relação a 

temperatura de junção mostrada no datasheet do fabricante.  

Aplicando os dados apresentados na Tabela 6 nas Equações 27 e 28, se 

obtém: 

• IGBT:  

TC = 75,95 °C 

• Diodo: 

TC = 86,91 °C 

Esses valores de temperatura das junções do IGBT e do diodo com a 

cápsula ditam o máximo de temperatura aceitável para que haja um bom 

funcionamento dos componentes das chaves. Caso contrário, poderia ocorrer a 

danificação através do derretimento da junção dos semicondutores.  

Como se referem a temperatura em um mesmo ponto, é utilizado o menor 

valor de temperatura encontrado, pois assim irá satisfazer a condição térmica 

limite para todos os componentes. Sendo assim, admite-se um valor máximo de 

temperatura igual a temperatura máxima de junção do diodo com a cápsula.   

TC = 75,95 °C 
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4.4.2 Dissipador de calor 

O dissipador de calor servirá para proteger o módulo contra temperaturas 

que podem comprometer a operação do conversor. Seguindo a indicação da 

SEMIKRON, fabricante do módulo IGBT, o modelo de dissipador mais propicio 

para este tipo de aplicação é o P 3 da mesma fabricante.  

A pasta térmica aconselhada para uso apresenta uma resistência térmica 

de 0,1 K/W, e não contém isolador elétrico na sua composição.  

Figura 28 - Perfil do dissipador P 3 e suas principais cotas. 

 

Fonte: Datasheet dissipador P 3, SEMIKRON.  

4.4.2.1 Máxima Temperatura Admissível Cápsula-Dissipador 

Tomando como base o trecho do sistema mostrado na Figura 25, entra a 

cápsula e o dissipador, e aplicando os valores na Equação 29, chega-se a um 

valor máximo de temperatura entre a cápsula do módulo IGBT com o dissipador 

escolhido.  

TD = 55,52 °C 

A resistência térmica entre dissipador e cápsula foi obtida através da pasta 

térmica usada entre a cápsula e o dissipador.  
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Sob as condições de projeto, para as perdas calculadas esta deve ser a 

máxima temperatura medida entre a cápsula e o dissipador, para que se garanta 

uma boa operação do conversor.  

4.5 Simulação 

As simulações realizadas no software LTspice foram utilizadas para 

validar dados anteriormente calculados e também analisar o comportamento do 

conversor com a mudança de parâmetros.  

4.5.1 Modulação PWM seno-triangulo 

A Figura 29 (a) explana as ondas comparadas que geram o sinal mostrado 

na Figura 29 (b), com largura de pulso controlada pela frequência da portadora. 

A frequência da onda portadora foi reduzida para 1 kHz para que se tornasse 

possível a visualização das duas ondas em um mesmo gráfico.  

Figura 29 - Forma de onda de PWM de (a) Entrada e (b) saída da modulação 

PWM seno-triangulo; 

‘  

Fonte: Autoria própria. 

Como foi definido, o sinal modulante (Vmod) tem uma amplidute de 0,85 

V, amplitude menor que a do sinal da onda portadora (Vport) para que o 

conversor não atue na região de sobremodulação.  

 (a) 

(b) 
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4.5.2 Tensões e Correntes no Conversor  

O gráfico da Figura 30 mostra as três tensões de fase na carga.  

Figura 30 - Tensões de fase na carga. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Como era esperado, cada tensão de fase na carga tem valor rms de 

aproximadamente 127 V, tendo uma defasagem de 120° entre elas. O THD 

registrado foi de 2,4 %, que é um valor de distorção total aceitável para o projeto. 

Apenas foi possível alcançar esses valores de THD por conta da implementação 

do filtro LC entre a conversor e carga, pois ele atenua os altos níveis de 

distorções harmônicas que existiriam caso não fosse utilizado um filtro de 

conexão.  

A Figura 31 esboça o gráfico da tensão de polo, que é a tensão obtida 

entre uma fase da saída do conversor e o polo negativo do barramento CC. 

Figura 31 - Tensão de polo do conversor. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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O valor de tensão de polo medido confirma o que foi mostrado na Tabela 

1, na qual se tem que o valor de tensão entre uma fase do conversor e o polo 

negativo do barramento CC deve ser igual ao valor de tensão imposto no 

barramento.  

A Figura 32 descreve as formas de ondas das correntes de carga.  

Figura 32 - Correntes de fase de carga. 

 

Fonte: Autoria própria. 

As correntes possuem valor rms nominal de 23,44 A, e um valor de pico 

de 33,28 A, corroborando com os valores calculados em seções anteriores. 

Também foi medido um  THD, igual a 0,17%. As correntes de fase e de linha 

terão o mesmo valor, pois a simulação do conversor foi feita com uma carga 

ligada em estrela aterrada.  

Como o acionamento que está sendo implementado no conversor é de 

malha aberta, ou seja, não foi projetado um sistema de controle para que o 

desempenho do conversor se mantenha o mesmo quando as condições 

mudarem, é necessário que se mantenha o valor do duty ciclo fixo em 0,85. A 

garantia de desempenho em outras condições só poderia ser possível se fosse 

implementado um sistema de controle que regule o valor do duty cycle de acordo 

com as mudanças de condições.  
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4.5.3 Análise de Perdas 

Com o objetivo de validar os cálculos de perdas no conversor feitos 

anteriormente, foi realizada a simulação através software LTspice. A Figura 33 

esboça o gráfico obtido com a simulação.  

Figura 33 - Perdas no conversor.  

 

Fonte: Autoria própria. 

Os valores mostrados na Figura 33 são referentes ao módulo, então é 

necessário que se divida o valor encontrado pelo número de IGBT que compõe 

o módulo.  

Na Tabela 9 tem-se a relação entre os valores de perdas calculados e 

simulados.  

Tabela 9 - Comparação de perdas calculadas e simuladas. 

Perdas Valor calculado Valor simulado Erro 

Condução (IGBT) 93,96 W 92,32 W 1,8 % 

Comutação (IGBT) 54, 00 W 52,09 W 3,6 % 

Condução (Diodo) 19,20 W 18,51 W 3,6 % 

Comutação (Diodo) 27,00 W 26,13 W 3,2 % 

Fonte: Autoria própria. 
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Observa-se um valor de erro pequeno, o que torna os cálculos de perdas 

efetuados na seção 7.1 válidos.  

Somando os valores simulados de perdas chega-se ao valor de 114,35 W 

de perdas por condução, e 78,22 W referentes as perdas por comutação no 

conversor. Com isso, tem-se um valor total de perdas no conversor de 192,57 

W. 

4.5.4 Eficiência do Conversor 

Na simulação, se obteve um valor de 2,85 kW de potência nominal 

entregue a carga, com o fator de potência de 0,93. Com isso, e o valor total de 

perdas obtidos é possível estimar a eficiência do conversor aplicando os valores 

na Equação 34. Assim sendo, obtém-se o valor de 93,26% de eficiência do 

conversor trifásico.  

4.5.5 Avaliação dos Parâmetros Variando o Índice de Modulação de 

Amplitude  

Foram realizadas análises de tensões, corrente e perdas variando o duty 

cycle do conversor.   

4.5.5.1 Tensões e Correntes 

Usando um valor de 0,95 para 𝑚𝑎, foram obtidas as formas de onda para 

tensão de fase na carga, tensão de polo e corrente de carga. Esses gráficos são 

mostrados nas Figuras 34, 35 e 36, respectivamente.  

Figura 34 - Tensão de fase 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 35 - Tensão de polo 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 36 - Corrente de fase na carga 

 

Fonte: Autoria própria 

Na tensão de polo não ocorreram mudanças com a alteração do valor do 

duty cycle.  

Os níveis de THD na forma de onda da tensão de fase também 

permaneceram inalterados, porém há um aumento considerável no valor rms da 

tensão de fase, aproximadamente 10%, saltando de 127 V para valores próximos 

a 140 V.  

Em relação a corrente de carga também há um aumento de 

aproximadamente 11% na magnitude da corrente, saltando de 23,44 A para 

26,31 A. E também foi registrado um THD de 0,7%.  
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Agora analisando com um valor de 𝑚𝑎 igual a 0,75.  

Figura 37 - Tensão de fase 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 38 - Corrente de fase na carga 

 

Fonte: Autoria própria 

Assim como ocorreu com o duty cycle de 0,95, o valor da tensão de polo 

segue inalterado. A tensão de fase na carga tem um decréscimo de cerca de 

12% no valor rms quando comparado ao valor normal de 127 V. O THD também 

sofre alterações em decorrência a mudança do duty cycle, aumentando de 2,4% 

por fase para 3,6%. A corrente de fase na carga também é alterada, indo de 

23,44 para 20,07, que equivale a uma redução de 14% em seu valor nominal, e 

teve um nível de distorção harmônica de aproximadamente 1%. Analisando os 

mesmos parâmetros de tensão e corrente, agora com uma redução de 20% no 
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valor normal do duty cycle, que equivale a um valor de 0,68, se obtém os gráficos 

das Figuras 39 e 40. 

Figura 39 - Tensão de fase 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 40 - Corrente de fase na carga 

 

Fonte: Autoria própria 

A tensão de polo, assim como nos testes com os dois outros valores de 

duty cycle, continua inalterada.  

Já em relação a tensão de fase, há uma diminuição considerável no seu 

valor rms, sendo de aproximadamente 25%, tendo um valor absoluto de 96 V. O 

THD também sofre grandes alterações quando se diminui 20% o valor do duty 

cycle. Os níveis de distorções triplicam em relação aos níveis anteriormente 
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obtidos, saindo de 2,4% para 7,65%, e isso é bastante perceptível quando 

comparado as formas de onda. 

Analisando as correntes de fase na carga, percebe-se uma queda no seu 

valor rms de cerca de 24% em relação ao valor normal. Também é perceptível, 

quando analisado o gráfico da Figura 40, um aumento no THD da corrente, 

saindo de valores bem menores, quando o duty cycle é igual a 0,85, para um 

THD de 2,2% com um duty cycle de 0,68.  

No geral, percebe-se que a variação do duty cycle influencia diretamente 

nos parâmetros entregues pelo conversor, sendo ele diretamente proporcional 

as tensões e correntes de carga. À medida que o valor aplicado aumenta, os 

valores de tensão e correntes de fase aumentam também. Já quando o valor do 

duty cycle diminui, há uma redução nos valores de tensão e corrente entregues.  

É importante destacar também o aumento dos níveis de THD na tensão à 

medida que o valor de duty cycle diminui. Percebe-se que esta alteração também 

interfere no THD de corrente, porém só vem a se tornar visível graficamente a 

partir de um duty cycle de 0,65.  

4.5.5.2 Perdas 

As Figuras 41, 42 e 43 mostram os gráficos de perdas quando usado um 

duty cycle de 0,95, 0,75 e 0,68, respectivamente.  

Figura 41 - Perdas no conversor com duty cycle de 0,95. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 42 - Perdas no conversor com duty cycle de 0,75. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 43 - Perdas no conversor com duty cycle de 0,68. 

 

Fonte: Autoria própria 

Para uma melhor análise os dados foram organizados na Tabela 10 e 

produzido o gráfico da Figura 44. 
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Tabela 10 - Perdas no conversor variando o duty cycle. 

DUTY CYCLE 0,95 0,85 0,75 0,68 

Perdas por Condução (IGBT) 109,74 W 92,32 W 73,86 W 55,97 W 

Perdas por Comutação (IGBT) 53,93 W 52,09 W 46,00 W 41,83 W 

Perdas por Condução (Diodo) 19,25 W 18,51 W 17,15 W 17,59 W 

Perdas por Comutação (Diodo) 27,23 W 26,13 W 23,24 W 21,48 W 

TOTAL 210,15 W 189,05 W 160,25 W 136,87 W 

Fonte: Autoria própria 

Figura 44 - Gráfico de perdas em relação a variação do duty cycle.  

 

Fonte: Autoria própria 

É possível visualizar melhor através do gráfico, a variação das perdas nas 

chaves do conversor de acordo com a mudança do duty cycle.  

Dois fatores influenciam diretamente nas perdas por condução. São eles 

o próprio duty cycle, ou razão de trabalho, e a corrente de coletor. Esta última, 

varia de acordo com a corrente de carga, que como foi mostrado na seção 4.5.1, 

sofre alteração em sua magnitude de acordo com a mudança de duty cycle. 

Pode-se identificar essa dependência também observando a Equação 25. 

Analogamente, estes fatores também influenciam diretamente nas perdas por 

condução nos diodos. Como pode ser visto na Equação 29, já que a corrente 

direta no diodo é igual a corrente de coletor. 
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4.5.6 Análise do Conversor Frente a Variações de Frequência da Portadora 

A frequência da portadora é quem define a frequência de chaveamento 

dos transistores. A variação da frequência de chaveamento pode causar 

impactos diretos nas perdas por comutação nos semicondutores, como também 

influenciar nos níveis de THD nas ondas de saída. A avaliação será feita para ± 

5%. 

Com a frequência da portadora em 10,5 kHz foram realizadas análises de 

tensão, corrente e perdas. Os gráficos dos parâmetros analisados estão exibidos 

nas Figuras 45 e 46.  

Figura 45 - Tensão de fase na carga. 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 46 - Corrente de fase na carga. 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 47 - Perdas no conversor. 

 

Fonte: Autoria própria 

As tensões e corrente de fase, apresentadas nas Figuras 45 e 46, não 

sofreram alterações em seus valores nominais. Porém apresentaram um nível 

de THD maior que quando usada uma frequência de 10 kHz, como pode ser visto 

na Tabela 11. O maior índice de THD já era esperado, pois o que vem a 

ocasionar distorções nas ondas de saída é o chaveamento do conversor, e a 

frequência de chaveamento é ditada pela frequência da portadora. 

Operando com uma frequência de chaveamento 5% maior, o conversor 

apresentou perdas por comutação mais elevadas que o natural. Porém as perdas 

por condução tecnicamente não sofreram influência da mudança.  

Com a frequência da portadora em 9,5 kHz foram realizadas análises de 

tensão, corrente e perdas. 

Figura 48 - Tensão de fase na carga. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 49 - Corrente de fase na carga. 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 50 - Perdas no conversor. 

 
Fonte: Autoria própria 

Com relação a valores nominais de tensão e corrente, que são as formas 

de onda mostradas nas Figuras 48 e 49, respectivamente, não existiram 

alterações. Já em relação aos níveis de TDH de tensão e de corrente, ambos 

aumentam com a mudança do índice de modulação de frequência, como mostra 

a Tabela 11.  

Já em relação as perdas, pode-se notar na Tabela 11 e na Figura 48, que 

as perdas por condução se mantêm tecnicamente com o mesmo valor mesmo 

com as alterações. Já as perdas por comutação sofrem um decréscimo em 

relação ao normal. Isso comprova a relação direta da frequência de 

chaveamento com as perdas por comutação, vistas nas Equações 20 e 21.   
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Tabela 11 - Perdas e THD em relação a frequência de chaveamento. 

Frequência 10,5 kHz 9,5 kHz 

Perdas por Condução (IGBT) 92,30 W 92,72 W 

Perdas por Comutação (IGBT) 54,80 W 46,82 W 

Perdas por Condução (Diodo) 18,12 W 18,81 W 

Perdas por Comutação (Diodo) 28,14 W 23,46 W 

THD de tensão 3,55 % 4,55 % 

THD de corrente 0,91 % 1,53 % 

Fonte: Autoria própria. 
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5 CONCLUSÃO 

Esse trabalho propôs a modelagem e o dimensionamento de um 

conversor trifásico do tipo fonte de tensão para a alimentação de uma carga 

linear trifásica equilibrada. A utilização de um software de simulação de circuitos 

como o LTspice é importante para a validação das modelagens matemáticas 

encontradas na literatura consultadas, e isso o torna em uma ferramenta 

fundamental para o projeto e análise de um conversor de energia.  

Como o conversor opera em malha aberta é necessário que se mantenha 

o duty cycle fixo para atender os valores nominais da carga. A variação do duty 

cycle, através do índice de modulação em amplitude, tem interferência direta na 

eficiência do conversor, já que os níveis de tensão, corrente e perdas nos 

semicondutores são afetados pela variação do duty cycle. A variação do índice 

de modulação em frequência não altera os níveis de tensão e corrente nominal 

entregues a carga, porém causa variações nas perdas por comutação nos 

semicondutores, afetando a eficiência do conversor. Baixos valores do índice de 

modulação em amplitude causam diminuição nos valores nominais entregues e 

aumentam os níveis de THD de corrente e de tensão, o que afeta a qualidade da 

energia fornecida. Altos valores do índice aumentam os valores nominais 

entregues, podendo danificar a carga. Altos e baixos valores do índice de 

modulação em frequência não afetam os valores nominais entregues a carga, 

entretanto causam um aumento dos níveis de THD vistos na saída. 

 A análise térmica é imprescindível para a construção de qualquer 

topologia de inverso. Foram encontrados valores de máxima temperatura 

admissível junção-cápsula e cápsula dissipador abaixo da temperatura máxima 

admitida no projeto, isso mostra um superdimensionamento do módulo do 

transistor, o que era esperado dada a diferença dos níveis máximos suportados 

pelo módulo e os valores nominais usados no projeto. Portanto, é garantido a 

integridade dos semicondutores na operação do conversor.   

Os resultados obtidos tornam a ideia construção de um protótipo viável, 

seja para o acionamento de um motor trifásico, para a inserção de um sistema 

de geração fotovoltaica a rede de distribuição, ou qualquer outra das demais 

aplicações indicadas. Para realizar a construção de um protótipo é importante 
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que seja implementado previamente um sistema de controle de malha fechada 

ao sistema de acionamento do conversor.  

Como continuação dos estudos realizados nesse trabalho, são sugeridos 

os seguintes temas para pesquisa:  

• Implementação de um sistema de controle de malha fechada para 

acionamento de uma carga trifásica;  

• Construção do protótipo do conversor trifásico de tensão para validação 

do dimensionamento; 

• Utilização do conversor para interligação de um sistema de micro geração 

fotovoltaica à rede de distribuição;  
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