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1 Resumo 

Introdução - A utilização de motores elétricos nas áreas rurais vem aumentando 

constantemente, como substituições a motores de combustão que são muito 

poluentes e pouco eficientes, e também devido ao aumento significativo do preço do 

combustível derivado de petróleo, porém os motores usados quase sempre são 

monofásicos por não existir estrutura de alimentação trifásica nessas áreas. Com o 

avanço da eletrônica, sugiram alternativas através dos conversores para acionar 

motores trifásicos que são mais baratos e eficientes, sem a necessidade de uma 

estrutura trifásica. Objetivo – Analisar as estratégias de controle de modulações e 

chaveamentos das principais topologias utilizadas atualmente nos conversores e 

unificá-las para melhorar o desempenho desses conversores. Método – analisar os 

três ramos dos conversores (retificador senoidal, inversor e controle de chaveamento) 

mostrando as vantagens para a utilização de cada ramo e desenvolver um protótipo 

conceitual físico que apresente o desempenho satisfatório com melhor custo benefício 

para realizar o acionamento de um motor de indução do tipo trifásico em uma rede 

monofásica simples. Resultado – O retificador selecionado para o  protótipo foi de 

meia onda por ser constituído de estrutura simples que retifica a  tensão com apenas 

dois conjuntos de chaves,  e permitindo assim a melhor regulagem de tensão no elo 

CC para as flutuações da tensão da rede. O inversor que melhor se enquadrou para o 

projeto foi a topologia apresentada por Enjeti, por possuir seis chaves controladas, 

diferentemente dos conversores monofásicos trifásicos mais convencionais, este 

possui custo reduzido. Além disso, as seis chaves controladas podem ser encontradas 

em um mesmo modulo de drivers e chaves, isso não só reduz o custo como também 

diminui o tamanho dos componentes contribuindo para o processo de miniaturização 

do produto final. Para o chaveamento a melhor alternativa foi o sistema SPWN que 

utilizará essa referência para gerar a tensão. Para que ocorra a comparação da forma 

de onda senoidal de referência com uma forma de onda periódica e triangular. 

Considerações finais/ Parciais - O simulador apresentou gráficos com valores 

adequados. Mostrando que o circuito com as topologias utilizadas no trabalho se 

mostrou satisfatória para o funcionamento de um motor de indução trifásico em uma 

rede monofásica. 

 

 



2 Introdução 

O Governo Federal acaba de prorrogar para até 2018 o projeto de Eletrificação “Luz 

para todos” coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, criado do em 2003 esse 

projeto tem como objetivo minimizar a exclusão elétrica no país. Promovendo o acesso 

à energia elétrica beneficiando famílias em áreas rurais. Por terem uma estrutura 

simples e economicamente viável as distribuições de energia nessas áreas são 

realizadas pelo sistema de distribuição monofásico, que consiste basicamente em 

fornecer ao consumidor apenas uma fase e neutro com tensão 110/220V.  

A utilização de motores elétricos nessas áreas vem aumentando constantemente, 

como substituição a motores de combustão que são muito poluentes e pouco 

eficientes, e também devido ao aumento significativo do preço do combustível 

derivado de petróleo, porém os motores usados quase sempre são monofásicos por 

não existir estrutura de alimentação trifásica nessas áreas. Com o avanço da 

eletrônica sugiram alternativas através dos conversores para acionar motores 

trifásicos que são mais baratos e eficientes sem a necessidade de uma estrutura 

trifásica. 

Este tema tem sido amplamente discutido nos últimos anos como podemos observar 

na Tab. 1. O número de publicações por ano sobre o tema.          

Nosso trabalho tem como objetivo analisar as estratégias de controle de modulações 

e chaveamentos das principais topologias utilizadas atualmente nos conversores e 

unificá-las para melhorar o desempenho desses conversores. 

 

Tab. 1. Número de artigos publicados em periódicos e eventos científicos para o tema 

Three-phase Converters “Fonte Science Direct” 

 

 

3 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias de controle de 

modulações e chaveamentos das principais topologias utilizadas 

Ano N° de Publicações  

2016 4.158 

2015 3.777 

2014 3.320 

2013 2.949 

2012 2.949 



atualmente nos conversores e unificá-las para melhorar o desempenho 

desses conversores. 

4 Metodologia  

O método do nosso trabalho e um estudo comparativo das topologias atuais dos 

conversores trifásicos, analisaremos os três ramos dos conversores separadamente 

(retificador, inversor e controle de chaveamento) mostrando as vantagens para a 

utilização de cada ramo e desenvolver um conversor que apresente o melhor 

desempenho para fazer a ligação de um motor de indução do tipo trifásico. 

5 Desenvolvimento 

5.1 Retificador 

 Como mostra a figura 1 o retificador selecionado para o conversor foi o meia-onda, 

com dois capacitores na saída e um indutor na fonte [5]. Esse retificador drena a 

corrente senoidal e em fase com a tensão da rede de potência, e o fluxo bidirecional 

de potência é possível entre o elo CC e a rede, permitindo assim a melhor regulagem 

de tensão do elo CC para as flutuações da tensão da rede, possibilitando a uso do 

freio do motor de indução e a operação como gerador em períodos contínuos. O 

indutor na entrada funcionará como um filtro indutivo para reduzir os harmônicos de 

correntes causados pelo chaveamento. 

 

 

Figura 1: Retificador com carga resistiva 

 

5.1.1 Operação do retificador 

A tensão da rede monofásica é retificada por meio dos conjuntos chave e diodo (S1,D1 

e S2,D2). Inicialmente, os dois capacitores no elo CC são carregados a um 



determinado nível por meio dos diodos, de forma igual a um retificador dobrador de 

tensão. Após esse momento as chaves entram em operação. Para o funcionamento 

ideal do circuito é necessário que a tensão de cada capacitor seja maior que a tensão 

de pico da entrada. Isto garantirá que os diodos não conduzirão, portanto, suas não 

linearidades não afetarão o controle [2].  Logo a expressão: 

   Vcc > 2 ^ Vs                                      (1) 

As chaves S1 e S2 operam por acionamento de um PWM sincronizadas com a tensão 

de entrada para moldar a corrente de drenada para os capacitores, aproximando-se 

do fator de potência unitário. Estas são complementares, i.e. enquanto a chave S1 

está ligada a chave S2 está desligada e vice-versa. Caso as duas chaves estivessem 

ligadas simultaneamente haveria um curto entre os capacitores. A chave S1 é 

acionada a derivada da corrente de entrada (is) passa a ser negativa e a corrente de 

entrada decresce, 

Conforme a figura 2 e quando a chave S2 é acionada a derivada da corrente de 

entrada (is) passa a ser positiva e a corrente de entrada cresce, conforme a 

figura 3, como comprovado na expressão 1. 

 

Figura 2: chave S1 ligada 

 

Figura 3: chave S2 ligada 



 As chaves controlam o fluxo de potência ativo da rede para o elo CC, conforme a 

expressão 2. 

 

(2) 

 Vr é a tensão rms sintetizada pelas chaves, θ a diferença de fases entre a tensão 

rms de entrada (Vs) e sintetizada (Vr) e Xs a reatância do indutor de entrada (Ls). De 

acordo com a equação, o retificador tem Fluxo de potência bidirecional, rede carga ou 

carga-rede, dependendo da fase da tensão sintetizada em relação a tensão de 

entrada. O indutor de entrada (Ls) tem papel fundamental na redução dos harmônicos 

propagados a rede, além disso, funciona como um armazenador, fornecendo um 

boost na tensão retificada do elo. Porém ele é um fator limitante no fluxo de potência 

do conversor e altera a controle do mesmo, conforme a própria equação 2. 

5.1 Inversor  

 O inversor que melhor se enquadrou em nosso projeto foi a topologia apresentada 

por Enjeti [5] representado na figura 4. esse inversor consegue gerar tensão trifásica 

balanceada com baixo conteúdo harmônico, apesar de somente possuir dois ramos 

ativos. As tensões de saída e a frequência são controláveis. Um filtro indutivo de saída 

também é utilizado para redução dos harmônicos de corrente. 

 

Figura 4: Inversor Trifásico selecionado 

 Por possuir seis chaves controladas, diferentemente dos conversores monofásicos 

trifásicos mais convencionais, este possui custo reduzido. Além disso, as seis chaves 

controladas podem ser encontradas em um mesmo modulo de drivers e chaves para 

as topologias de ponte inversora de três pernas, produzido por diversos fabricantes. 

Isto não só reduz o custo como também diminui o tamanho dos componentes 

contribuindo para o processo de miniaturização. 



 O inversor proposto funciona somente com dois ramos ativos, conforme, porém é 

necessário que a carga conectada ao inversor seja equilibrada e com 

Neutro desconectado, como pode ser feito no caso de um motor de indução trifásico. 

 Para alimentar tal motor será necessário que as tensões rms de linha de saída 

(VAB; VBC e VCA) sejam de sequência positiva e estejam compatíveis com a tensão 

de linha nominal do motor (VN). 

 

.        (3) 

 Por somente existir dois ramos controlados, não é possível gerar diretamente as 

três tensões de fase necessárias (VAn; VBn e VCn). Contudo, por ser um 

sistema a três fios, sem neutro conectado, com cargas equilibradas, é possível gerar 

a terceira tensão indiretamente, sintetizando apenas duas tensões de fase através das 

chaves controladas. Dado o sistema trifásico representado na figura 4 

 

Figura 4: Sistema trifásico normal 

 Pode-se somar as três tensões de fase uma componente em contra fase com 

relação a VCn e de mesmo valor rms. Desta maneira as fontes no terceiro o fio somem, 

porém, as correntes não se alteram. Conforme as figuras 5 e 6. 

 



 

Figura 5: adição de fontes 

 

Figura 6: Sistema trifásico com duas fontes 

 As tensões de fase que devem ser sintetizadas em relação ao ponto central dos 

Capacitores são descritas por: 

 

       (4) 

 

 

(5) 

 

 

(6) 



 Isto indica que a tensão de fase VAc deve ser igual a tensão de linha desejada 

entre A e C, o mesmo vale para a tensão de fase VBc que deve ser igual a tensão 

de linha desejada entre B e C, porém a tensão de fase VCc é zero. Portanto VAce 

VBc possuem valor eficaz equivalente a tensão VN e estão defasados entre si 60º, 

conforme o diagrama de fases da figura 7. 

 

Figura 7: Diagrama do Sistema trifásico com duas fontes, 

5.3 Controle chaveamento SPWN 

 Esse controle de corrente gera uma referência senoidal que deve ser sintetizada 

pelas chaves controladas. O SPWM utilizará essa referência para gerar a tensão vr. 

Para tal ocorre a comparação da forma de onda senoidal de referência (vr, ref ) com 

uma forma de onda periódica e triangular (vtri). 

A figura 8 mostra o ramo de chaves controladas, que funcionará segundo as regras 

do SPWM, descritas na expressão 7. As figuras 11 e 12, descrevem, graficamente, o 

funcionamento do SPWM. 

       

 

       (7) 

 



 

Figura 8: Ramo PWN 

 

Figura 11: Onda portadora e tensão de referência 

 

Figura 12: Onda sintetizada (vr) e sua fundamental 

6 Resultados 

O retificador selecionado para o protótipo foi de meia onda por ser 

constituído de estrutura simples que retifica a tensão com apenas dois 

conjuntos de chaves, e permitindo assim a melhor regulagem de tensão no 

elo CC para as flutuações da tensão da rede. O inversor que melhor se 

enquadrou para o projeto foi a topologia apresentada por Enjeti, por possuir 

seis chaves controladas, diferentemente dos conversores monofásicos 

trifásicos mais convencionais, este possui custo reduzido. Além disso, as 

seis chaves controladas podem ser encontradas em um mesmo modulo de 

drivers e chaves, isso não só reduz o custo como também diminui o 

tamanho dos componentes contribuindo para o processo de miniaturização 

do produto final. Para o chaveamento a melhor alternativa foi o sistema 

SPWN que utilizará essa referência para gerar a tensão. Para que ocorra a 

comparação da forma de onda senoidal de referência com uma forma de 

onda periódica e triangular. 

 



7 Considerações Finais 

O simulador apresentou valores adequados. Mostrando que o circuito com as 

topologias utilizadas no trabalho se mostrou satisfatória para o funcionamento de um 

motor de indução trifásico em uma rede monofásica. 
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