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 Por conta do crescimento do mercado no ramo de energias renováveis e assim a necessidade 

de desenvolvimento de equipamentos capazes de supri-las, tem-se a exigência de conversores que 

disponibilizem alta potência em baixa tensão. Um dos conversores que podem ser utilizados para 

esse objetivo é o conversor CC push-pull trifásico, pois tem bom custo-benefício quando 

comparado a outras topologias, já que necessita de filtros de tamanhos menores, mantendo a 

capacidade de fornecer altas taxas de corrente para baixas taxas de tensão e pela boa utilização do 

transformador.
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 Outras vantagens da utilização desse conversor se devem ao fato de ser isolado, 

proporcionando maior segurança no manuseio, e as chaves podem ser acionadas pelo circuito de 

controle, já que estão todas ligadas ao mesmo ponto de referência, utilizando assim menos 

circuitos de comando.
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 Este trabalho tem como objetivos implementar o controle analógico do conversor proposto a 

partir do controle já existente no domínio da frequência. Dessa forma implementou-se o controle 

utilizando ainda em simulação, elementos como amplificadores operacionais e outros 

componentes encontrados no mercado, para que os resultados não fujam do esperado e possam, 

caso necessário, serem corrigidos. 

 O sistema de controle compõe-se de uma malha interna de corrente e uma malha externa de 

tensão. Com isso, a malha interna de corrente permite que ocorra um balanceamento nas 

correntes de cada fase, prevenindo o núcleo contra a saturação.
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 Testes preliminares utilizando o circuito com o controle original foram realizados através de 

simulação, para averiguar o funcionamento do conversor em malha fechada. A metodologia 

utilizada para a implementação do controle analógico, baseou-se na busca por circuitos que 

representassem cada função de transferência presente na malha. Para isso, foram realizados 

estudos sobre amplificadores operacionais, com o intuito de escolher quais circuitos melhor 

representariam essas funções, sendo que os utilizados se baseiam em integradores, circuitos de 

ganho proporcional e filtros. 
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Fig.1 Controle do conversor Push-pull trifásico a) com blocos de função de transferência no 

domínio na frequência b) utilizando amplificadores operacionais. 

 

 
Fig.2 Valores de saída com controle no domínio da frequência e com circuitos analógicos.  

 

 Em geral, os gráficos gerados pelas simulações do controle analógico se assemelharam muito 

com os das simulações do controle no domínio da frequência, o que se torna além de vantajoso, 

uma necessidade quando se trata desse tipo de controle, já que pequenas variações do mesmo 

podem ocasionar erros na dinâmica da malha, erros de leitura dos valores exigidos e até mesmo 

danificar algum equipamento ou o próprio conversor. 


