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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo mostrar o processo de desenvolvimento de um módulo de 

potência para aplicação em um inversor solar. Esse desenvolvimento visa demonstrar a seleção 

de componentes através dos dados de entrada definidos comercialmente. Tem como objetivo 

também demonstrar os cálculos que definem a seleção dos componentes, baseados em critérios 

técnicos e visando a seleção conforme disponibilidade de mercado e com custo competitivo. 

Nesse contexto, analisaremos através de softwares de simulações qual a melhor aplicação dos 

componentes baseado nas informações dos fabricantes, aplicando as boas práticas de projetos 

recomendadas pelos mesmos. Através de softwares de simulação fluídica computacional, 

calcularemos o rendimento térmico de forma teórica, e apresentaremos o comparativo com o 

teste real em regime do conjunto montado. Apresentaremos os cálculos dos componentes que 

fazem parte do filtro de saída do conjunto, e apresentaremos as formas de ondas que fazem 

parte da entrega de energia para o usuário. Mostraremos através de tudo isso, um projeto 

completo, versátil, compatível com algumas diferentes aplicações do mercado, com 

componentes de custo competitivo com a realidade do mercado nacional, uma vez que temos 

como principais concorrentes os inversores do mercado chinês. 

 

Palavras-chave: Módulo de Potência. MiniSKiiP. Inversor Solar. Fotovoltaico. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A energia solar tem sido uma das grandes soluções de energia renovável e sustentável. 

Em função do alto custo de produção de energias termoelétricas e hidrelétricas, a energia solar 

tem apresentado um alto crescimento nos últimos anos, principalmente no mercado nacional 

brasileiro, que tem uma das tarifas de energia elétrica mais caras do mundo.  Porém, o ritmo de 

crescimento observado no mercado nacional não é o mesmo que observamos em outros países 

mais desenvolvidos. De qualquer forma, as energias renováveis tem crescido 

consideravelmente em todo o globo. A figura 1 mostra o ritmo de crescimento nos últimos anos 

da capacidade instalada de toda a matriz energética no mundo. 

 

FIGURA 1 – Gráfico da capacidade instalada da matriz energética. 

 

Fonte: https://www.irena.org/statistics 

O investimento em energia solar se reverte em benefício direto para toda a sociedade, 

pois traz economia para governos, empresas e para a população, o consumidor final. Além 

disso, tem um grande poder de atrair investimentos, principalmente, em regiões onde a geração 

de energia é escassa e havendo a necessidade de extensas linhas de transmissão, como no caso 

do norte do Brasil. O crescimento da energia solar no mundo tem mostrado uma tendência 

muito forte de todos os países em investir nessa fonte de energia. A figura 2 mostra a curva de 

crescimento da capacidade instalada de energia solar em todo o globo. 
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FIGURA 2 – Gráfico de evolução da capacidade instalada. 

 

Fonte: https://www.irena.org/statistics 

 

Na esfera ambiental, a energia solar produz uma eletricidade limpa, renovável, 

sustentável, sem emissão de gases de efeito estufa, sem produzir resíduos e ruídos. Não agride 

sistemas hídricos, aliviando a pressão sobre sistemas escassos. Outras vantagens em investir 

em uma matriz solar são o alívio da demanda em horários de pico de consumo e a diversificação 

da matriz energética, apresentando ao consumidor mais segurança e opções de suprimento. Por 

esses e outros motivos têm sido muito importante desenvolver e investir em sistemas 

fotovoltaicos. 

No cenário nacional brasileiro, em comparação com países desenvolvidos, especialmente 

o mercado europeu, percebemos que ainda há muita capacidade de instalação a ser explorada. 

A figura 3 mostra a comparação entre o que produzimos no Brasil, com o que se produz na 

Alemanha, por exemplo, uma vez que a capacidade mínima existente no Brasil é maior que a 

máxima capacidade de irradiação da Alemanha. Mesmo assim, a capacidade instalada na 

Alemanha é cerca de 20 vezes maior em comparação com o Brasil. 
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FIGURA 3 – Capacidade de irradiação solar Brasil x Alemanha. 

 

Fonte: http://globalsolaratlas.info 

De fato, a matriz energética brasileira mostra que a produção de energia solar ainda 

representa muito pouco em relação ao que se produz de energia em nosso país. 

A figura 4 mostra que a produção de energia solar ainda representa menos de 2% de toda 

a energia produzida nacionalmente. 

 

FIGURA 4 – Matriz energética brasileira. 

 

Fonte: ANEEL /ABSOLAR, 2019 
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Outro dado que nos mostra a importância de desenvolvermos localmente tecnologias para 

produção de energia solar é o grande aumento das importações de componentes ligados a essa 

tecnologia. Isso mostra que temos uma grande procura em produzir energia fotovoltaica, mas 

não temos tecnologia para atender a demanda existente. A figura 5 mostra um aumento de 154% 

nas importações de inversores entre os anos de 2018 e 2019. 

FIGURA 5 – Gráfico de evolução das importações de Inversores Fotovoltaicos. 

 
Fonte: www.greener.com.br 

Os mais relevantes segmentos de aplicação para energia fotovoltaica no Brasil são as 

aplicações comerciais e residenciais. A figura 6 mostra que esses segmentos representam 77,9% 

de todas as aplicações de energia solar no Brasil. 

FIGURA 6 – Gráfico de representatividade dos setores de aplicação. 

 
Fonte: www.greener.com.br 

http://www.greener.com.br/
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Outra forte motivação para o desenvolvimento e investimento em energia fotovoltaica é 

o fato que o mercado tem conseguido reduzir consideravelmente o custo de produção desse tipo 

de energia. Muito se deve ao desenvolvimento de novas tecnologias ligadas aos processos de 

produção de componentes, chaves semicondutoras e, especialmente, painéis fotovoltaicos. A 

figura 7 mostra a evolução dos preços para se produzir energia fotovoltaica nos ultimos anos 

em aplicações residenciais, o qual é o foco do nosso projeto. 

FIGURA 7 – Gráfico de evolução dos custos de energia solar. 

 

Fonte: www.greener.com.br 

 

1.2 OBJETIVO GERAL: 

 

Dimensionar, projetar e construir um módulo de potência para um inversor solar. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Desenvolver um inversor solar de 5kW com módulo IGBT, compatível com o 

mercado nacional e competitivo com o mercado internacional. 

● Detalhar o projeto, a escolha da estratégia tecnológica e a seleção dos componentes. 

● Calcular e demonstrar através de simulações os principais dados do projeto 

(frequência, potência, tensão, corrente, etc.). 

● Apresentar funcionamento do módulo inversor através do projeto, de simulações, 

testes de laboratório, desenhos e datasheets. 

http://www.greener.com.br/
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Na era da informação, onde as mudanças tecnológicas, culturais e sociais crescem de 

modo acelerado e se refletem em todos os aspectos da sociedade, tecnologias baseadas em 

fontes renováveis são essenciais para o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável e 

que garanta o futuro das próximas gerações. No caso da geração de energia, uma das mais 

promissoras tecnologias é a fotovoltaica, uma tecnologia crescente no mundo, que contribui de 

várias formas para o desenvolvimento de diversos setores da economia, contribuindo também 

com o meio ambiente.  O consumo de tecnologias tem sido cada vez maior, e a eletrônica de 

potência tem se tornado cada vez mais uma eletrônica de consumo, com o surgimento de 

tecnologias de mobilidade, como veículos elétricos, por exemplo, bem como a geração de 

energia residencial através de sistemas fotovoltaicos.  Para o desenvolvimento econômico do 

país como um todo, são fundamentais as pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias em 

todos os setores da economia, inclusive em energias renováveis. 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 CONCEITOS E COMPETÊNCIAS 

 

 O inversor solar para 5kW com módulo IGBT desenvolvido irá trabalhar com a tensão 

de conexão com a rede de 220 VRMS, compatível com a utilização para fins residenciais. Um 

dos principais desafios é a redução das perdas. Buscamos uma solução que passa por uma 

estratégia de montagem que elimina o uso do transformador. A conexão com o painel 

fotovoltaico será feita com dois canais “Boost” entrelaçados. A conexão da rede C.A. será feita 

com ponte-H completa monofásica, passando por um filtro de capacitor-indutor para entregar 

na saída uma frequência compatível com a rede. 

Do lado da Corrente Contínua, do painel fotovoltaico, utilizaremos canais simples com 

acionamento referenciado ao (– DC ). Com um circuito otimizado, o projeto será desenvolvido 

para operação em tensão máxima de até +400 Vcc (+DC). 

Do lado da corrente alternada, rede C.A., com a utilização de um driver, projetaremos 

o sistema para operar com topologia de meia-ponte, com detecção de curto-circuito e 

desligamento suave dos IGBT´s, com tensão máxima do lado CA de até + 1700 Vcc. 

A frequência de operação tanto do lado dos painéis fotovoltaicos, quanto do lado da 

rede CA, será de 16 kHz. A figura 8 mostra a topologia básica para o projeto. 
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FIGURA 8 - Topologia Básica do Projeto. 

 
                                     Fonte: Feito pelo autor. 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MiniSKiiP® é um módulo com uma característica mecânica de fácil montagem e fácil 

manutenção devido ao seu contato por mola, que proporciona um encaixe por pressão, evitando 

processos de solda. Isso elimina a necessidade também de desenvolvimento de ferramentas 

específicas de montagem e máquinas de solda onda. Em vez disso, é necessário apenas a fixação 

de dois parafusos. 

Essa tecnologia de montagem possibilita uma série de vantagens adicionais, entre elas, a 

flexibilidade no desenvolvimento da placa de circuito impresso. Também contribui para reduzir 

o estresse térmico, proporciona um contato elétrico mais confiável, melhorando assim o 

rendimento de todo o sistema. 

Sistema composto também por dissipador de alumínio, placa de circuito impresso (PCB) 

com banco capacitivo, terminais de entrada e saída dos sinais para conexão do restante do 

sistema. A figura 9 mostra uma vista em explosão que mostra a sequência de montagem padrão 

de um módulo MiniSKiiP®. 

 

FIGURA 9 – Montagem do módulo MiniSKiiP®. 

 

Fonte: https://www.semikron.com/products/product-lines/miniskiip.html 
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 PRINCIPAIS DADOS 

 

Definição dos parâmetros, de acordo com critérios e estratégias comerciais: 

Vin   =   400 V; 

Vout =   220 V; 

Pout  =    5kW;  

fout   =   60 Hz e 

fsw   =  16 kHz. 
 

3.2 CÁLCULOS DOS ESFORÇOS 

 

Cálculos dos esforços parciais na ponte H:  

Sobrecarga 10 s; 

Temperatura Ambiente 25 °C; 

Dissipador de alumínio Semikron - modelo P35, comprimento de 350mm; 

Método de Refrigeração:  Ar forçado; 

Fluxo de Ar estimado:  80 m3/h; 

Topologia - DC/AC, Circuito B2I - com software Semisel (Semikron). 

 

  A figura 10 e a figura 11 mostram o esquema elétrico base considerado pelo software 

Semisel simulado para a ponte H e para o circuito Boost: 

 

FIGURA 10 - Esquemático do circuito - Ponte H 

 
Fonte: Software Semisel V4 – Biblioteca de Topologias (Data Base 2016/03/17). 

 
Esforços parciais no circuito de entrada Dual Boost com software Semisel (Semikron): 
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FIGURA 11 - Esquemático do circuito – Boost 

 
Fonte: Software Semisel V4 – Biblioteca de Topologias (Data Base 2016/03/17). 

 
Projeto utiliza esse tipo de estratégia com Dual Boost na entrada com o objetivo de elevar 

a baixa tensão recebida dos painéis fotovoltaicos e, além de corrigir as oscilações desse sinal, 

esse circuito eleva a tensão do link para entregar uma tensão desejável para a ponte H. 

Com esses dados iniciais, encontramos no catálogo de produtos Semikron um módulo 

IGBT (do inglês Insulated Gate Bipolar Transistor -  Transistor Bipolar de Porta Isolada) que 

atenda a essas características e simulamos os esforços de duas maneiras: com o software 

Semisel e com software CFD (Computational Fluid Dynamic). Esse último é capaz de executar 

cálculos termodinâmicos através de iterações entre seus cálculos em função do tempo. 

Critérios de seleção dos componentes: 

Aplicando a relação de potência, obtemos o valor da equação 1: 

  𝐼 =  
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝑉𝑛𝑜𝑚
                    𝐼  =  

5000 𝑊

220𝑉
   =  22,727 A                                                                                 (1) 

A figura 12 apresenta parcialmente o datasheet e alguns critérios de escolha do componente:  

FIGURA 12 - Datasheet parcial – Módulo selecionado. 

 
Fonte: https://www.semikron.com/products/product-classes/igbt-modules/detail/skiip-
27gh066v1-25230930.html 
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Selecionamos um módulo a partir de sua corrente nominal de 27 A para início das 

simulações dos esforços.  Além de ser compatível com a corrente mínima, também está acima 

da tensão máxima do projeto, pois o módulo atende à uma tensão máxima de 600 V. 

Para o circuito de entrada Dual Boost, aplicamos o mesmo critério da potência, porém 

dividimos a potência nominal para os dois circuitos e depois somamos o total, já que o mesmo 

módulo irá fazer a função de dual boost, demonstrada na equação 2. 

 

             I mppt     =  
2500 𝑊

220𝑉
   =  11,363 A                   2x 11,363 A = 22,727 A                                                 (2) 

 

Depois desse primeiro filtro, simulamos os esforços com o software Semisel. O mesmo 

tipo de simulação pode ser feito on-line no site da Semikron. Simulamos também o 

comportamento do circuito, com os dados de entrada e os componentes estimados, e obtemos 

as formas de ondas e seus valores na entrada e na saída através do software PSIM. Este último 

será apresentado no tópico 3.3.3. 

3.3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES  

3.3.1 SOFTWARE SEMISEL 

 

Para o circuito de entrada Dual Boost, consideramos dois canais MPPT (seguidor de 

ponto de máxima potência) de 2,488kW operando no módulo, conforme destacado na figura 

13.  Por isso dividimos a tensão e a corrente de entrada. Com essa estratégia de utilizar dois 

canais MPPT, conseguimos aumentar a eficiência energética do inversor sem aumentar o custo 

do mesmo, pois utilizamos apenas um módulo MiniSKiiP para essa estratégia. Os resultados 

estão apresentados na Figura 14. 
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FIGURA 13 - Dados iniciais no software Semisel. 

 
Fonte: Retirada de Simulação Virtual com Software Semisel V4. 

 

FIGURA 14 -  Resultados - Perdas do Circuito Dual Boost. 

 
               Fonte: Retirada de Simulação Virtual com Software Semisel V4. 

 
Ainda no circuito de entrada Dual Boost, fazemos a leitura do resultado em temperatura 

e da potência dissipada. Com esses dados é possível calcular em simulação termodinâmica e 
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comparar a temperatura final do módulo. Mas antes precisamos simular também o circuito 

ponte H, apresentada na figura 15. Os Resultados das perdas estão apresentados na figura 16. 

FIGURA 15 - Dados de entrada do circuito Ponte H no software Semisel. 

 
         Fonte: Retirada de Simulação Virtual com Software Semisel V4. 

 

Na entrada da ponte H, simulamos a corrente de 23 A e a potência máxima de 5kW na entrada.  

 

FIGURA 16 - Resultados das perdas em potência circuito Ponte H. 

 
     Fonte: Retirada de Simulação Virtual com Software Semisel V4. 
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Também na entrada da Ponte H, fazemos a leitura do resultado em temperatura e da 

potência dissipada. Esses dados, junto com as perdas do circuito de entrada, serão usados para 

a simulação termodinâmica e comparação da temperatura total do conjunto, somando as duas 

perdas.  

3.3.2 SOFTWARE FLOW SIMULATION 

 

Para esse tipo de cálculo termodinâmico, é necessário definir também um arranjo mínimo 

de montagem para dissipação de calor, definindo tamanho, tipo de dissipador, distância entre 

módulos, ventilação, etc. 

Utilizamos os manuais de aplicação da Semikron para definir o tipo de montagem ideal e 

qual a temperatura de regime adequada. A figura 17 apresenta a estratégia de montagem 

recomendada pelo manual de aplicação da Semikron. 

 

FIGURA 17 - Esquema de montagem indicada pelo manual de aplicação. 

 

Fonte: Semikron Application Manual Power Semiconductor – English Verion 2015. Pág 314. 

 

Para definir se a temperatura simulada está adequada ao componente, a Semikron indica 

em seu manual de aplicação, as temperaturas que estão sendo calculadas e mostradas na 

simulação do Semisel. A figura 18 apresenta onde devem ser os pontos de medição de 

temperatura recomendados pelo manual de aplicação da Semikron. 
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FIGURA 18 - Pontos de medição de temperatura. 

 
Fonte: Semikron Application Manual Power Semiconductor – English Verion 2015. Pág 298. 

 

A temperatura TS1 da figura 18 é a mais acessível fisicamente e através dela baseamos 

nosso cálculo, pois essas regiões são possíveis de realizar medições em laboratório.  

Com essas informações em mãos, e com os dados da simulação, podemos verificar através 

do software CFD (Computational Fluid Dynamics) se o modelo construtivo e a refrigeração 

indicada estão adequados para a aplicação em regime. 

Esse tipo de simulação considera o modelo 3D em software CAD, considera também os 

materiais e seus coeficientes térmicos, a temperatura ambiente, o fluxo de ar, a temperatura 

inicial dos corpos sólidos, as fontes de calor, etc. 

Dessa forma, podemos aferir os cálculos do Semisel e vice-versa, definindo a necessidade 

de alterar alguma dessas entradas, por exemplo, tamanho do dissipador, fluxo de ar, ou outro 

parâmetro. A figura 19 mostra o resultado obtido com a simulação fluídica: 

 

FIGURA 19 - Medições de temperaturas após simulação térmica. 

 

 
Feito pelo autor: Imagem virtual coletada após teste no Software SolidWorks Flow Simulation 2018. 
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Aplicamos na simulação as perdas de 57 W e 97 W, respectivamente, obtidas pelos 

cálculos no Semisel, tanto no circuito de entrada como na Ponte H, conforme figuras 14 e 16. 

Percebemos na figura 20, através de gráfico gerado pelo software termodinâmico também 

que o conjunto mantém essa temperatura TS1 de aproximadamente 44°C em regime.  

 

FIGURA 20 - Gráfico da máxima temperatura atingida pelo dissipador. 

 
Feito pelo autor: Imagem virtual coletada após teste no Software SolidWorks Flow Simulation 2018. 

 

Esse gráfico mostra a temperatura máxima atingida pelo dissipador, imediatamente 

abaixo do módulo, o equivalente à temperatura TS2 da figura 18 mostrada anteriormente, por 

isso apresenta um resultado um pouco maior que os 44ºC da temperatura TS1. O gráfico também 

nos mostra que, com o fluxo de ar de aproximadamente 80m3/h recomendado nos cálculos do 

Semisel para o módulo selecionado, o conjunto converge e estabiliza depois de poucos minutos, 

estabelecendo as temperaturas em regime.  

 

Com isso conseguimos determinar a resistência térmica (Rth) do dissipador para qualquer 

condição, através da razão entre a variação da temperatura e a potência total somada, conforme 

apresentada na Equação 3: 

 

∆𝑇 = 𝑅𝑡ℎ 𝑋 𝑃𝑇, Onde 𝑅𝑡ℎ =  
∆𝑇

𝑃𝑇
 = 

44−25 

57+91
 
°𝐶

𝑊
 = 

317,15−298,15 

57+91
 

𝐾

𝑊
 = Rth ≅ 0,125 Kelvin/Watt (3) 

 

Esse valor calculado na Equação 3 foi usado como base para o cálculo e seleção do 

módulo no SEMISEL, conforme apresentado na figura 6 e figura 8. 
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3.3.3 SOFTWARE PSIM. 

 

Coletados os resultados das simulações e já selecionados os componentes principais, que 

são os módulos de potência, vamos a partir de agora demostrar através de simulações, qual será 

o comportamento do projeto, adicionando alguns dados obtidos até aqui e estimando alguns 

componentes, como indutores e capacitores. 

A escolha da simulação através do software PSIM é apropriada pois o mesmo tem a 

capacidade de simular em tempo real as formas de onda considerando todos os componentes 

do circuito. 

Nessa etapa é necessário considerar algumas estratégias de filtro, por exemplo, para 

manipular cada etapa do circuito, reduzindo possíveis distorções, e comportamentos 

indesejáveis.  A figura 21 apresenta o desenvolvimento do circuito elétrico base para simulações 

das formas de onda no software PSIM. 

 

FIGURA 21 – Montagem do circuito PSIM; simulação das formas de Onda. 

 
Fonte: Feito pelo autor. Imagem virtual do Software PSIM com esquemático para simulação. 

 

Conseguimos simular as formas de onda de tensão com a frequência chaveada na saída 

da ponte H e a forma de onda da corrente. Percebemos a forma de onda senoidal, porém gerado 

pela frequência de chaveamento da ponte H, sendo necessário retificar ainda essa com filtro LC 

para entregar na saída um sinal senoidal compatível com a rede.  A figura 22 mostra a forma de 

onda simulada na saída do conjunto e a forma de onda da corrente. 
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FIGURA 22 – Formas de Onda de corrente e da tensão de Saída. 

 
Fonte: Feito pelo autor. Imagem virtual do Software PSIM com forma de onda na saída. 

 

Para analisar o comportamento da tensão de saída e suas possíveis distorções, forçamos 

para uma saída acima de 500 V. A figura 23 mostra a tensão simulada com um valor em média 

de 514,63V.  

FIGURA 23 – Forma de Onda da tensão de Saída. 

 
Fonte: Imagem virtual do Software PSIM com esquemático para simulação. 

 

Percebemos um comportamento estável sem grandes oscilações de tensão e sem grandes 

distorções. Podemos analisar também a potência entregue na saída. A figura 24 mostra a forma 

de onda e os valores de potência simuladas na saída. 
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FIGURA 24 – Medição da Potência na saída. 

 
Fonte: Imagem virtual do Software PSIM com medição da potência de saída. 

 

3.4 FREQUÊNCIA DE CHAVEAMENTO:  
 

A escolha por operar nessa faixa de frequência de 16KHz passa por alguns fatores 

importantes. Quanto mais alta a frequência de chaveamento menores serão os indutores e outros 

componentes passivos. Por outro lado, operar com frequências muito altas, implica em chaves 

mais robustas, com custo mais elevados. Ou seja, quanto mais alta a frequência de chaveamento, 

maior a probabilidade de perdas nas chaves, e consequentemente, perde-se rendimento. 

Portanto, essa escolha deve procurar um ponto de equilíbrio e para se obter o melhor custo e o 

melhor rendimento. Para o nosso projeto, o custo e o dimensional compacto são diretivas 

prioritárias.  

 É possível operar com frequências menores, e com chaves menores. Porém, isso exigiria 

indutores maiores, e nos depararíamos com dificuldades de encontrar chaves para baixas 

frequências e altas correntes e altas tensões. Chaves com baixa frequência e alta capacidade de 

corrente e tensão não são muito comuns no mercado e isso é outro fator que implica em custo. 
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 Optar por operar com frequências mais altas em chaves menores também pode reduzir 

a eficiência do módulo. Para esse tipo de projeto, a eficiência praticada pelo mercado é, 

normalmente, acima de 96% de eficiência.  

 Percebemos então, que no nosso projeto que prevê a entrega de 5KW de potência, em 

16KHz apresenta perdas de 57W e 91W. Isso representa apenas 2,96% de perdas. O que torna 

o nosso conjunto com uma eficiência de 97%. 

 Outra vantagem de trabalhar em altas frequências é o conforto audível. Frequências 

acima de 20KHz são consideradas ultrassônicos. Para aplicações residenciais o conforto audível 

também é considerado uma vantagem comercial. Nesse caso, a faixa de operação do nosso 

projeto também proporciona essa vantagem, pois 16KHz já é uma frequência pouco perceptível 

ao ouvido humano. A Figura 25 mostra as faixas de frequências audíveis ao ouvido humano. 

 

FIGURA 25 – Gráfico de Frequências sonoras audíveis. 

 

Fonte: https://www.eauriz.com.br/frequencias-sonoras/ 
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3.5 ESQUEMÁTICO ELÉTRICO BASE DO PROJETO:  
 

Com os principais componentes selecionados, vamos agora planejar as melhores 

estratégias de montagem, que passa pelo desenvolvimento do esquemático base do projeto, 

cálculo dos indutores do circuito dual boost,  simulações das formas de ondas do filtro LC de 

saída, desenvolvimento do layout da placa de circuito impresso, estratégias de montagem 

mecânica, entre outros. A figura 26 mostra o esquema elétrico base do projeto. 

FIGURA 26 – Esquema elétrico base para o projeto. 

 
Fonte: Imagem do esquema elétrico base coletada do Software. 

 

3.6 CÁLCULO DOS INDUTORES:  
 

Vamos dimensionar através de cálculos e definir os indutores e capacitores da saída da 

Ponte H. Para os cálculos dos indutores, recorremos ao que recomendam os próprios 

fabricantes, que em seus manuais de aplicação, indicam como devem ser feitos esses cálculos. 

As equações para esse cálculo são definidas pelas equações (4) a (10), e têm como fonte de 

matéria o que recomenda o fabricante Texas Instruments: 
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Máximo Duty Cycle é definido por: 

 𝐷 = 1 −  
𝑉𝑖𝑛(𝑚í𝑛) 𝑥 𝜂 

𝑉𝑜𝑢𝑡
 → 𝐷 = 1 −  

150𝑉 𝑥 0.98% 

400 𝑉
 → 𝐷 = 0.6325                                     (4) 

Com o Duty Cycle, definimos a corrente de Ripple do indutor por: 

∆𝐼𝐿 =   
𝑉𝑖𝑛(𝑚í𝑛) 𝑥 𝐷 

𝑓𝑠 𝑥 𝐿
 → ∆𝐼𝐿 =   

150 𝑉 𝑥  0.6325

16 𝑘𝐻𝑧 𝑥 150𝜇𝐻
 →  ∆𝐼𝐿 =   39,53 𝐴                                 (5) 

Onde, L é o indutor selecionado ou estimado para a condição do projeto, e fs é a 

frequência de chaveamento do projeto de 16 KHz.  

Definimos a Máxima Corrente de saída conforme o projeto e o módulo permitem. 

Estipularemos 13A para cada Boost : 

 𝐼𝑚á𝑥(𝑜𝑢𝑡) = 13 𝐴                  

Com isso, podemos calcular a corrente no chaveamento:     

𝐼𝑠𝑤 =
∆𝐼𝐿 

2
+  

𝐼𝑚á𝑥(𝑜𝑢𝑡)

1−𝐷
  →   𝐼𝑠𝑤 =  

39.53𝐴

2
 +  

13 𝐴

1−06325
   = 55.13 A                                (6)     

Calcularemos então a corrente de Ripple Estimada do Indutor por:  

 ∆𝐼𝐿 = 0.4 𝑥 𝐼𝑚á𝑥(𝑜𝑢𝑡) 𝑥 
𝑉𝑜𝑢𝑡 

𝑉𝑖𝑛
 → ∆𝐼𝐿 =   0.4 𝑥 13𝐴 𝑥 

400 𝑉 

150 𝑉
 =  13,86 A                   (7)     

Para o cálculo do indutor, temos: 

𝐿 =   
𝑉𝑖𝑛 𝑥 ( 𝑉𝑜𝑢𝑡−𝑉𝑖𝑛)  

∆𝐼𝐿 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 𝑉𝑜𝑢𝑡
 = 

150 𝑉 𝑥 ( 400 𝑉−150 𝑉)  

39,53 𝐴 𝑥 16𝑘𝐻𝑧 𝑥 400 𝑉
 ~ 148µH                                                  (8)     

Calcularemos a mínima capacitância considerando indutor comercial de 150µH  

         Cout(mín) =   
𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑚á𝑥) 𝑥 𝐷 

𝑓𝑠 𝑥 ∆𝑉𝑜𝑢𝑡
  →  Cout(mín) =   

13𝐴 𝑥 0,6325

16𝑘𝐻𝑧 𝑥 50𝑉
 = 10,27 µF                       (9)     

 

 

3.7 CÁLCULO DO FILTRO LC - SAÍDA:  
 

Uma vez que temos calculados o Indutor Mínimo e o Capacitor Mínimo, podemos estimar 

com base em valores comerciais, o filtro LC de saída. Essa estratégia torna o nosso projeto mais 

versátil, pois pode ser aplicado em frequências de 50 Hz e 60 Hz. A frequência na saída do 

filtro LC ideal deve ser 10 (dez) vezes menor que a frequência de saída da ponte H, portanto, 

os componentes devem ser dimensionados para essa frequência. 
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Considerando Capacitor de 15 µF e Indutor de 700𝜇H, temos:  

 

𝑓 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
  = 1553 Hz                                                                                                   (10) 

 

A frequência obtida está compatível com as boas práticas de filtros LC. 

 

3.8 SIMULAÇÃO DA FORMA DE ONDA SAÍDA:  
 

A figura 27 mostra como deve ser a forma de onda da saída desejável com a aplicação do 

Filtro LC.  

FIGURA 27 – Formas de Onda na saída com o Filtro LC. 

 
Fonte: Feito pelo autor: Imagem virtual do Software PSIM com formas de onda de tensão e corrente 

na saída com filtro LC.  

4 TESTES EM LABORATÓRIO 

 

Com os componentes dimensionados e simulados atendendo às especificações básicas do 

projeto, vamos analisar os resultados em testes reais em laboratório, comparando com o que foi 

simulado virtualmente. 
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Primeiro, instrumentamos com sensores para acompanhar o rendimento térmico do 

conjunto, de preferência posicionados nos pontos onde estimamos no software de simulação 

fluídica, que foi base para o cálculo da resistência térmica do dissipador e, consequentemente, 

também foi base para os cálculos dos esforços dos módulos.  A figura 28 mostra o conjunto 

montado com os sensores de temperatura embaixo da placa, para as medições de temperatura 

imediatamente ao lado dos módulos. 

 

FIGURA 28 – Foto do Conjunto com instrumentação de sensores de temperatura. 

 
Fonte: Feito pelo autor. Foto do conjunto montado com sensores de temperatura. 

 
Utilizamos também, para as medições, sensores de corrente, multímetros, osciloscópios, 

aplicamos link de banco capacitivo externo e aplicamos o filtro LC na saída. 

A figura 29 mostra em destaque os testes do conjunto já com o filtro LC aplicado. 
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FIGURA 29 – Foto do Conjunto na bancada com toda a instrumentação. 

 
Fonte: Feito pelo autor. Foto do conjunto com sensores, instrumentação geral e Filtro LC. 

 

Utilizamos o filtro LC destacado na figura 29, que foi calculado e selecionado durante o 

projeto para que pudéssemos simular as formas de onda na saída. Também apresentaremos as 

medições nas etapas dos circuitos, como os circuitos de entrada dual boost e na ponte H. 

A figura 30 mostra a forma de onda no circuito medidas na porta do canal boost. 

FIGURA 30 – Forma de onda de pulsos de porta no canal boost e tensão na saída. 

 

Fonte: Feito pelo autor. Forma de onda da tensão na entrada e pulsos de porta nos canais boost. 
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Na figura 30, simulamos uma tensão de entrada produzida pelos painéis fotovoltaicos de 

aproximadamente 150 V. Percebemos visualmente na figura 30 que, mesmo com um Duty 

Cycle aproximadamente 50%, a medição mostra a tensão de entrada sendo elevada para 268 

VDC na saída boost. Esse comportamento é o esperado para essa etapa do processo, 

especialmente no circuito que utiliza dois boosts entrelaçados, que potencializam a elevação de 

tensão. Nessa etapa, entregamos para a ponte H qualquer tensão entre a mínima e a máxima. 

As figuras 31 a 33 mostram a ponte H operando com diferentes tensões de entrada.  

 

FIGURA 31 – Medição em osciloscópio da saída da ponte H com baixa tensão. 

 

 

Fonte: Feito pelo autor. Forma de onda com baixa tensão na ponte H. 

 

A figura 31, mostra a ponte H retificando uma tensão de entrada próxima da mínima, 151V 

e também com baixa frequência. Simulamos nesse nível para verificar o comportamento do 

inversor na baixa tensão, visto que é relativamente possível isso acontecer, especialmente em 

dias chuvosos ou com pouca incidência de luz. A figura 32 mostra a medição na saída da ponte 

H com uma tensão em sua entrada um pouco mais elevada. 

 

FIGURA 32 – Medição em osciloscópio, ponte H com entrada mais elevada. 

 

 
Fonte: Feito pelo autor. Simulação Forma de onda da tensão de entrada mais elevada - Ponte H. 
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A figura 32, mostra a ponte H retificando uma tensão de entrada mais elevada, 246V e 

também uma frequência mais elevada. Elevamos aos poucos a tensão e com isso percebemos o 

comportamento da ponte H. A figura 33 já mostra o comportamento da tensão de saída da ponte 

H com a tensão próxima da nominal de 400V. 

 

FIGURA 33 – Medição em osciloscópio na ponte H com tensão próxima da nominal. 

 
Fonte: Feito pelo autor, medição em osciloscópio elevando a tensão. 

 

A figura 33 mostra os valores e a forma de onda na saída da Ponte H com uma tensão de 

425 V. mais elevada, próximo da tensão máxima e/ou tensão nominal. Vimos exatamente o 

mesmo comportamento simulado pelo software PSIM, demonstrado na figura 24. Esse 

comportamento também era o esperado nessa etapa, na Ponte H, que recebe a tensão e a 

frequência elevada entregue pelos canais boost, converte o sinal para corrente alternada com 

uma forma de onda próxima da rede. 

A figura 34 mostra a forma de onda do inversor em operação com medição direta na fase. 

 

FIGURA 34 – Medição em osciloscópio da forma de onda do inversor em operação. 
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Fonte: Feito pelo autor, imagem de osciloscópio da tensão de operação do inversor. 

A figura 35 mostra o inversor em operação, na saída da ponte H, ainda sem o filtro de 

saída, operando com 232 V Rms, entre fase. A figura 34 apresentará a forma de onda do inversor 

em carga, com o filtro de saída aplicado. 

 

FIGURA 35 – Forma de Onda da Tensão obtida na saída do inversor em carga. 

 

Fonte: Feito pelo autor. Formas de onda na Operação do inversor em carga com filtro. 

 

A figura 35 mostra o comportamento dos sinais retificados com o filtro LC, que testamos 

para confirmar nossos valores teóricos. Independente de operar com a tensão próxima da 

mínima ou da máxima, a forma de onda apresentará o mesmo comportamento, alterando apenas 

a frequência e a tensão de entrada e saída, mas entregará na saída a tensão próxima da rede, 

corrigida pelo filtro LC. 

 

Para isso, precisa-se respeitar os limites de tensão, pois os componentes que determinam 

essa frequência de saída foram dimensionados e demonstrados aqui conforme as condições de 

projeto. Ou seja, deve-se garantir, através de um controle externo, que o inversor sempre opere 

entre 150V e 400V.   

 

O inversor projetado também possui uma estratégia para melhor aproveitamento da 

irradiação solar do dia. Isso é feito com a estratégia de usar um circuito MPPT (Maximum 

Power Point Tracking), que permite ao inversor trabalhar em duas tensões diferentes. 
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FIGURA 36 – Conversor operando em duas tensões diferentes. 

 

Fonte: Feito pelo autor. Conversor operando com Dual MPPT. 

 

Na figura 36, percebemos a estabilidade do sinal de tensão, com ripples pouco 

perceptíveis. Isso mostra uma confiabilidade muito grande entre o que foi dimensionado e o 

comportamento medido em laboratório. 

5 CONCLUSÃO 

5.1 ESTRATÉGIA DUAL BOOST/MPPT 

 

A eficiência das células solares varia com a irradiação e a temperatura. Para ter máxima 

transferência de potência dos painéis solares existe o circuito MPPT (Maximum Power Point Tracking) 

que através de sensores e algoritmos indica quanto retirar de cada painel/string de painéis, em função 

da condição dos mesmos. O MPPT é um sistema eletrônico lógico que captura o ponto máximo de 

potência de geração dos arranjos fotovoltaicos ligados a ele, conseguindo desta forma, obter um 

melhor aproveitamento da geração solar incidente em seus módulos. 

A quantidade de MPPT pode ser relacionado diretamente às orientações do telhado do cliente 

onde será instalado o sistema fotovoltaico. Ou seja, se o telhado da residência/comércio tiver apenas 

1 orientação, um inversor com apenas 1 MPPT é suficiente, mas se for 2 orientações distintas por 

exemplo, deve-se utilizar no mínimo um inversor com 2 MPPTs ou então aumentar a quantidade de 

inversores (1 inversor com 1 MPPT para cada orientação, neste caso). Nosso projeto utiliza 2 MPPT e 
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entrega ao cliente essa vantagem de ter duas orientações distintas e aproveitar melhor a irradiação 

solar. 

5.2 RESUMO DA SEQUÊNCIA ESTRATÉGIA. 

 

A figura 37 mostra o fluxo base planejado pelo projeto, destacando a etapa do conversor CC-

Boost. 

FIGURA 37 – Esquema base ilustrativo com esquemático do conversor CC-Boost. 

 
Fonte: Feito pelo autor. Esquema Base e diagrama elétrico do conversor CC-Boost. 

 

O objetivo do conversor CC-Boost é converter a tensão contínua fornecida pelos painéis 

fotovoltaicos em tensão alternada, compatível com a rede e as cargas ou, como no nosso caso, com a 

ponte H que irá retificar o sinal. Esse sinal pode ser monofásico ou trifásico. 

Entre as vantagens de se utilizar esse tipo de estratégia de conversor, é que ele fará a divisão da 

carga entre vários componentes, com menor ripple e com maior frequência sobre os capacitores na 

saída. Isso com certeza reduz o custo e permite o uso de componentes mais simples. 

A figura 38 mostra o fluxo base planejado pelo projeto, destacando a etapa do inversor CC-CA. 

FIGURA 38 – Esquema base ilustrativo com esquemático do Inversor CC-CA. 

 

Fonte: Feito pelo autor. Esquema Base e diagrama elétrico do inversor CC-CA. 
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Entre as vantagens diretas de utilizar essa estratégia de ponte H no inversor CC-CA, estão 

os circuitos e controles simples, design simples, baixas perdas de condução, filtros de saída 

mais simples, componentes de baixo custo, menor custo de semicondutores e gate drivers. 

A Tensão de saída para essa estratégia de ponte H já se apresenta numa forma de onda bem 

próxima da senoidal, conforme apresentado na figura 39. Também por esse motivo, resulta em 

filtros de saída menores e de menor custo.  

 

FIGURA 39 – Forma de onda teórica na saída da ponte H. 

 

Fonte: Feito pelo autor. Esquema Base e diagrama elétrico do inversor CC-CA. 

5.3 COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO. 

 

 Circuito Dual Boost com 1x SKiiP27GH066 V1 

 Circuito Inversor Ponte H com 1x SKiiP27GH066 V1 

 Isolação na entrada e na saída. As proteções devem ser gerenciadas pelo controle. 

 Placa de circuito impresso com dimensões de 300 mm x 210 mm. 

 Tensões de trabalho de 150 V a 400 V. 

 Indutores estimados para 16kHz de 500uH - 20 A e 300uH – 25A. 

 Sensor de corrente aplicado de C ACS770LCB-050U-P Allegro. 

 Medidor de Tensão DVC 1000-P LEM. 

 Ventilação Forçada > 4,8m/s fornecida pelo cliente. 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Projetos ligados à produção de energias renováveis têm sido cada vez mais importantes 

na sociedade moderna. Por ser uma produção de energia de fonte barata, que não agride o meio 

ambiente e não necessitar de linhas de transmissão extensas, a energia fotovoltaica pode ser a 

solução mais viável em regiões remotas, por exemplo. Nossa motivação também, foi 
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desenvolver um projeto com custo competitivo, já que a maioria dos inversores presentes em 

nosso mercado são importados. E, motivando as produções internas, favorecemos a economia 

nacional, com um produto tecnológico produzido e montado em território nacional. Com a 

variação cambial que temos observado em nossa economia, isso também favorece a produção 

interna, uma vez que fica muito mais caro importar, o mercado irá procurar cada vez mais 

soluções no mercado interno. Por isso é importante sair na frente com um desenvolvimento de 

um inversor nacional. 

Durante esse projeto, demonstramos todo o processo de desenvolvimento do inversor. 

Demonstramos o motivo da escolha da tecnologia MiniSKiiP. Utilizamos essa tecnologia em 

função das suas vantagens comerciais bastante competitivas. Esse tema é muito importante, 

visto que concorremos com um mercado internacional extremamente competitivo, 

especialmente o mercado chinês. Essa estratégia também se torna mais competitiva 

economicamente pela estratégia de montagem do componente, que apresenta possibilidades de 

montagens mais simples, placas de circuito impresso mais simples, eliminando o uso de soldas 

e barateando assim o processo e tornando o conjunto de montagens mais confiáveis. 

A partir da escolha, demonstramos como é feita a seleção do componente de acordo com 

especificações iniciais definidas por critérios e estratégias também comerciais. O mercado 

escolhido para trabalhar esse projeto é um mercado em sua maior parte residencial. Por isso o 

conversor foi escolhido para trabalhar com a tensão de rede de 220Vrms, Tensão de entrada de 

400V, frequência de chaveamento de 16KHz e potência de saída de 5KW. 

Com esses dados, procuramos na biblioteca de produtos Semikron, um MiniSKiiP que 

atendesse aos requisitos mínimos do projeto. Demonstramos como fazemos a seleção do mesmo 

através do software Semisel da Semikron. Com os resultados das perdas simuladas no semisel, 

comparamos esses cálculos em um software de simulação termodinâmica, para aferir o 

comportamento da refrigeração, se estaria adequada para manter o componente com uma 

temperatura adequada para sua junção enquanto estivesse em regime de operação na máxima 

potência de operação. 

Com os resultados, fizemos a montagem de um circuito em software PSIM para simular 

o comportamento de todo o conjunto, verificando qual o comportamento esperado da forma de 

onda na saída. 

Demonstramos também através de cálculos, qual deve ser o Filtro LC na saída do 

conjunto para entregar uma forma de onda e frequência compatível com a da rede para 

utilização residencial dos usuários. 
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Comprovamos nos testes em laboratório exatamente o comportamento esperado em cada 

etapa do conjunto, onde na entrada, com tensões entre 150V e 400V, o circuito boost entrega 

na ponte H uma tensão já elevada. Simulamos também a aplicação do Filtro LC e demonstramos 

a forma de onda senoidal esperado para o circuito com os componentes calculados. 

O projeto desenvolvido entrega apenas o módulo de potência, conversor e inversor, sendo 

necessário uma parceria com um desenvolvedor de controle e integrador dele no restante do 

sistema, tanto na entrada como na saída. De qualquer forma, temos o conjunto com o 

comportamento totalmente compatível com o que esse tipo de empresa integradora espera 

receber. 

Esse projeto nos deixa uma boa base para desenvolvimentos para potências maiores, 

aplicações trifásicas, etc, nos dando um bom conhecimento e nos colocando de forma 

competitiva nesse mercado. 
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