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1. Introdução 
 

 
Na Fig. 1 é representado em forma de diagrama de blocos, um sistema 

de geração fotovoltaica para uso residencial, formado pelos seguintes 
equipamentos: 

 
a) Módulos fotovoltaicos; 
b) Controlador de carga; 
c) Bateria de armazenamento; 
d) Barramento de tensão continua (12Vcc ou 24Vcc); 
e) Inversor (12Vcc para 220Vca); 
f) Carga. 
 

 
 
Fig. 1- Sistema fotovoltaico residencial. 
 
 
 

O inversor, componente essencial para a operação do 
sistema, é o dispositivo mais vulnerável, mais sujeito a falhas, e é o 



principal responsável pela qualidade da energia disponibilizada para 
a carga. 

Devido à grande diferença de tensão entre a entrada e a 
saída, para ser econômico, o inversor deve conter um transformador 
de isolamento, que pode operar em baixa ou alta frequência. 

A solução em baixa frequência é mais robusta e de menor 
complexidade tecnológica. Porém, seu custo é mais elevado, seu 
peso e seu volume são maiores,  seu rendimento é inferior, e seu 
nível de ruído acústico é maior  que as soluções com isolamento em 
alta frequência. 

Diferentes topologias e arquiteturas são possíveis para a 
solução com isolamento em alta frequência. Há necessidade portanto 
de se analisar com rigor, dentre as soluções existentes, qual é a mais 
vantajosa do ponto de vista econômico e da confiabilidade. Há 
também espaço para inovação, dos pontos de vista tecnológico, 
otimização de projeto, estratégia de controle, além de novas 
topologias e novas  arquiteturas. 

Não há no presente momento, nenhum produto nacional que 
atenda essa necessidade da sociedade, revelando-se desse modo 
uma oportunidade para pesquisa que gere conhecimento para 
transferência imediata para eventual fabricante desses 
equipamentos. 
 

 
 

                                        
 

                                                      Figura 2 – Inversor push-pull, com isolamento em baixa frequência 
 
 
 
 
                                                                                                    

 
        Fig. 3- Solução com isolamento em alta frequência. 
 
. 



 
2. Objetivos  
 

O principal  objetivo do trabalho é gerar conhecimento que permita a um 
engenheiro conceber, modelar, dimensionar, simular, construir e testar 
inversores, com isolamento por transformadores de alta frequência,  para o 
processamento da energia produzida por geradores fotovoltaicos de baixa 
potência em aplicaç 
 
 
3. Metodologia 

 
1) Revisão bibliográfica; 
2) Modelagem matemática; 
3) Simulações; 
4) Projeto e construção de protótipos; 
5) Estudos experimentais. 

 
 
4. Cronograma de atividades  
 
Inicio do trabalho: agosto/2016 
Fim do trabalho: dezembro/2017 
 

ano 2016 2017 
 

Bimestres 3 4 1 2 3 4 
Etapas       

1 x      
2 x      
3  x     
4  x     
5   x    
6   x x   
7    x x  
8     x  
9 x xx  x x x 

10     x x 
 
 
Etapas da Pesquisa 
 

1) Estudo e análise de artigos, livros, manuais e dados de fabricantes de 
equipamentos; 

2) Análise comparativa das possíveis arquiteturas com isolamento em alta 
frequência, que possam ser utilizadas no projeto; 

3) Proposição de novas soluções, que incluirão topologias, estratégias de 
comutação, modulação e controle; 

4) Modelagem orientada para o dimensionamento do estágio de potência; 



5) Modelagem orientada para o controle do sistema; 
6) Metodologia de dimensionamento, dimensionamento e validação por 

simulação, do estágio de potência; 
7) Definição da estratégia de controle a da tecnologia para sua 

implementação; 
8) Determinação dos parâmetros dos controladores e validação por 

simulação; 
9) Concepção mecânica e construção de protótipo de laboratório; 
10)  Realização de estudos experimentais em laboratório; 
11) Documentação, apresentações orais e publicação de artigos; 
12) Redação e defesa pública da dissertação de mestrado. 
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